
Pnletari din teate țările, unlțt-vi!

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

De mîine, fa Mamaiei

„INTERNAȚIONALELE** DE TENIS, 
JUNIORI, ALE ROMÂNIEI

• La start, sportivi din șapte țări e Competiția 

este inclusă in calendarul F. I.T.

ANUL XLII - Nr. 11 414 | 4 PAGINI - 50 BANI | Marți 2 septembrie 1986 |

Turul ciclist al României, ediția a 24-a

PRETUTINDENI, APLAUZE PENTRU CARAVANA MULTICOLORĂ
O S. Oprescu și-a păstrat tricoul galben după etapa a . doua, cîștigată 

de H. Lempart (R.D.G.) <• Azi, 149 km, între Piatra Neamț și Vatra Bornei
PIATRA NEAMȚ, 1 (Prin 

telefon). Cea de a doua eta
pă a Turului ciclist al Româ
niei, desfășurată 
Focșani — Adjud 
Buhuș'i — Piatra Neamț (161 
kilometri), a avut ca pro
log startul festiv dat. din fața 
Sălii Sporturilor din orașul 
de reședință a județului Vran- 
cea. După prezentarea concu- 
renților, maestrul 
sportului Marin 
cîștigător în 1959 
jurului țării pe bicicletă, a 
înminat tricoul galben lide
rului Sergiu Oprescu (IMGB). 
autorul unei excepționale eva
dări în etapa inaugurală, cînd 
a rulat, cale de 175 km, soli
tar în fruntea plutonului. Tot 
liderului, fostul- lui dascăl 
în tainele ciclismului la Olim
pia București, i-a înminat și 
tricoul roșu, semn distinctiv 
al celui mai bine clasat dintre 
sprinteri.

Printr-un coridor viu. format 
din miile de spectatori înșirați 
de-a lungul traseului, , cara- 
vana s-a pus în mișcare spre 
startul tehnic, care s^a dat la 
ora 13,05. Vrînd să urmeze e- 
xemplul colegului său, O- 
prescu. tiparul component al

pe ruta 
Bacău —

emerit al 
Niculescu. 
al încon-

începînd de mîine, pe cinci 
terenuri ale modemelor com
plexe Palas-Pelican de la Ma
maia. se va da startul într-o 
nouă ediție a Campionatelor 
Internaționale de Tenis (juni
ori) ale României. Competiția 
este inclusă în calendarul Fe
derației Internaționale de Te
nis, participanților urmînd a 
li se acorda puncte pentru 
clasamentul mondial al junio
rilor. Punctele se acordă, în 
probele de simplu, astfel : 5 p 
sportivilor din sferturile de 
finală, 10 semifinaliștilor, 20 
finalisitului și 30 cîștigătorilor 
(băieți șl fete). Din faza se
mifinalelor se acordă puncte 
și în probele de dublu.

La Mamaia, după cum am 
fost informați de secretara 
responsabilă a F.R. Tenis, 
Florența Mihai, suprafețele de 
joc au fost foarte bine pregăti
te, iar condițiile de organizare 
sînt întrutotul corespunzătoare.

datorită, între altele, preocu
pării conducerii Centralei 
O.N.T. Mamaia, C.J.E.F.S. 
Constanța și C.S.Ș. 2 Con
stanța.

Pe tablourile de concurs au 
fost înscriși 32 de concurenți 
și 32 de concurente din Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, Uniu
nea Sovietică și România. Din
tre reprezentanții țării noastre 
vor fi prezenți Mădălina Voi- 
nea — campioană națională, 
Monica Pecheanu, Diane Sa- 
mungi, Teodora Tache, Cipri- 
an Porumb, George Cosac, Da
niel Dobre, Răzvan Itu, Adri
an Popovlci, Silviu Gorgan, 
Sînt prezenți și cîțlva tineri 
tenismanl campioni de juniori 
ai țărilor respective : Hana 
Adamkova (Cehoslovacia), Ulf 
Krohn (R.D. Germană). Iza- 
bel» Listowska (Polonia).

Competiția se încheie dumi
nică.

Dc miercuri, la Tulcca (m) și Rm. Viicca (i)

BALCANIADA DE VOLEI-JUNIORL
CU TREI MEDALIATE EUROPENE LA START

Plutonul angajat in sprintul 
inaugurală.

intermediar de la Buzău, din etapa 
Foto ; Iorgu BĂNICĂ

P. 
plecare 

după 
sute de

echipei IMGB, 
încercat din 
desprindă, dar, 
vans de cîteva 
la km 10 a fost prins.

Se rulează susținut 
orizont se întrevede Monumen
tul Erelor de la Mără-

a 
se 
a-

Mi tu 
să

un 
metri,

și la

IERI S-AU REUNIT LOTURILE

șești. unde are loc primul 
sprint intermediar, la care 
ordinea este : A. Ion (Selec- 

P. Rai- 
(Bulgaria) și C. Nicolae 

Vremea este 
ușor înnorat, 

slab din față- 
șoseaua care 
la km 23, o 

de evadare.

tionata de tineret), 
cev
(România B). 
ideală, cerul 
iar vîntul bate 
dreapta. Pe 
urcă continuu, 
nouă încercare 
în cape se angajează V. Con- 
stantinesou, care, după 2 kilo-

REPREZENTATIVE DE FOTBAL
Așa cum am mal anunțat, 

echipa de fotbal a României 
va întîlni, miercuri, 10 septem
brie, în primul joc din cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European, reprezentativa Aus
triei. în vederea acestei par
tide, antrenorii Mircea Luces- 
cu și Emerich Jenei au con
vocat. la București, 
ponenții lotului lărgit, 
cei reuniți, aseară. în 
Iă, se - află Moraru, 
Bumbescu, Beiodedici, 
lescu, Boloni, KIein, 
Cămătarii, Pițurcă. Lotul 
18 jucători pentru meciul 
la 10 septembrie urmează a 
definitivat în cursul zilei 
astăzi.

Tot ieri au sosit în Capitală, 
în vederea meciului pe care îl 
vor susține, mîine, la Pleven, 
în compania primei reprezen
tative a Bulgariei, fotbaliștii

pe com- 
Dintre 

Capita- 
Lung, 

Iorgu- 
Hagi, 

de 
de 
fi 

de

din lotul olimpic. Iată compo
nența lotului care astăzi va 
efectua deplasarea în "Bulga
ria : Stingaciu, Iasko — por
tari ; Varga, Rada. Cireașă, 
D. Ștefan, Meszaros, M. Popa, 
Ciocan, Mujnai, Cristea, L. 
Bozeșan, Bleu, Orac, Șoiman, 
Terheș și Vaișcovici. Nu au 
fost convocați pentru această 
acțiune, fiind accidentați, Ba- 
lint, Majaru și Eduard.

în sfîrșit, tot în cursul zilei 
de ieri s-au reunit, la Ploiești, 
componenții reprezentativei de 
tineret a țării noastre care, 
marți. 9 septembrie, va fi o- 
pusă selecționatei similare a 
Austriei, într-un meci contînd 
pentru C.E. 
care fac parte 
îi amintim pe 
Cîrstea, Pistol, 
gea, Sabou,

Dintre jucătorii 
din lotul lărgit 
Lazăr, Zlotea, 
Baicea, Polo- 

Mărgărit, Tîră, 
Catlar "și Tudosă.

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. a 4-a)

La scurt timp după Campio
natele Europene, la care echi
pa noastră masculină a reali
zat o performanță remarcabilă, 
cucerind medaliile de argint, 
voleiul juvenil revine în actu
alitate cu o nouă, competiție 
internațională, găzduită de da
ta aceasta de tara noastră : 
Campionatele Balcanice. De 
mîine pînă duminică, la Tul- 
cea (juniorii) și Req. Vîlcea 
(junioarele), se vor afla în 
dispută pentru titlurile balca
nice echipele Albaniei. Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei, Tur
ciei și României. Deci, toate 
echipele balcanice la startul 
competiției...

întrecerea speranțelor volel- 
balistice din cele șase țări sus
cită un interes deosebit în 
rîndul iubitorilor de sport din 
orașele-gazdă. una dintre mo
tivații fiind valoarea ridicată

AUREL MACARENCU (Steaua)
O NOUĂ PAGAE DE AUR!

Aurel Macarencu și-a reluat 
antrenamentele^ 
sfîrșitul acestei 
Campionatele 
caiac-canoe programate la Pi
tești. Acasă, în Deltă, va face 
popas mai către toamnă, cînd 
s-or încheia regatele, cînd oa
menii din Crișan vor începe a 
bate nucii și a pune pe masă 
ulcele cu must din cel 
prit. Are ce povesti ! 
cum a trecut Oceanul în 
da, la Montreal, spre a 
cipa la Campionatele Mondiale 
de caiac-canoe. întrecere ma
re, jubiliară, a 20-a ediție, cu

Participă la 
săptămîni la 

Republicane de

înăs-
întîi,

Cana- 
parti-

CAMPIONATELE ' EUROPENE DE ATLETISM

număr record de competitori 
de pe toate continentele. Apoi, 
„discreția" din timpul seriilor 
eliminatorii : locul II. locul III, 
spre a nu a atrage atenția ași
lor pagaei. La urmă, finalele : 
podiumul de premiere, tricolo
rul României Socialiste pe cel 
mai înalt catarg, campion 
mondial la canoe simplu 1009 
și 19000 m, medalie de argint 
la canoe simplu 500 m. Și 
imediat: reporterii cotidiene
lor din Montreal, comentatorii 
sportivi ai diferitelor rețele de 
radio șl televiziune din Cana
da, conferințe de presă după 
fiecare izbîndă : cîți ani 
23. Ce înălțime 7 1,91. Ce 
utate 7 90...

— 86 ! mă corectează 
bind Aurd Macarencu.
cum e după trei finale : te mai 
subțiezi. Dar nu sînt convins 
că asta i-ar 
mult.

— Te referi 
șan. nu 7

— întocmai. _ __ ____
interesa mai mult dacă m-am 
împlinit, în sensul dacă am

SUB SEMNUL MARILOR REZULTATE Șl SURPRIZE
• Bilanț nesatisfăcător al atleților noștri 9 Doar Maricica Puică

a obținut un rezultat superior cifrelor anterioare
STUTTGART, 1 (prin telefon). N-a existat caz 

similar în ultimele opt ediții cu cel petrecut 
acum, aci, cînd pe Neckarstadion a plouat cinci 
din cele șase zile ale ediției 1986 a Campiona
telor Europene de atletism. Astfel, se poate spune 
că primul record al acestor campionate a fost 
stabilit de ploaie 1 Evident că umiditatea excesivă 
(căreia i s-a adăugat și frigul) a marcat des
fășurarea marii competiții atletice continentale, 
multe din rezultatele înregistrate fiind sub nive
lul scontat, al posibilităților reale pe care prin
cipalii competitori le au. Iată un singur exemplu 
care, după părerea noastră, este semnificativ. 
Excelentul atlet care este decatlonistul britanic 
Daley Thompson n-a putut încheia „proba pro
belor" cu un nou record mondial. Nu pentru că 
n-ar fi fost capabil și pregătit în acest scop, ci 
pentru că la săritura cu prăjina, unde a trecut 
înălțimea de 5 metri cu mari rezerve, pe o 
vreme uscată, n-a mai putut trece 5,20 m din 
cauza ploii, pierzînd astfel 62 de puncte, el avînd 
nevoie pentru un nou record mondial doar* de 36.

Ceea ce nu înseamnă. însă, că la actuala edi-

ție a C.E.- nu s-au stabilit înalte performanțe, in 
acest sens vorbind noile recorduri mondiale sta
bilite în probele de ciocan, 400 mg (f), suliță (f), 
egalarea celei mai bune performanțe din lume la 
200 m (f) sau noile recorduri europene la 110 
mg și suliță (m). Și nu puțini au fost campionii 
care s-au recrutat dintre marii favoriți, aceștia 
realizînd și pe Neckarstadion rezultate înalte, la 
nivelul celpr stabilite anterior. O succintă enu
merare este grăitoare în acest sens : Cram, Coe, 
Caristan, Schmidt, Sedîh, Thompson în probele 
masculine, si Goehr, Drechsler, Donkova, Kos- 
tadinova în cele feminine, toți avînd girul valo
rii, constanței și puterii de luptă in timpul mari
lor confruntărj. Au fost, desigur, și mari surpri
ze, ca de obicei la asemenea întreceri de am
ploare, cu plus și cu minus, sau, altfel zis, 
surprize plăcute si surprize neplăcute. îp prima 

.categorie am incadra victoriile neașteptate în-

interesa

la cel din

Pe ai mei

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2—3)

a participantelor, între care 
nu mai puțin de șapte echipe 
(patru de fete și trei de bă
ieți) au fost calificate în faza 
finală a recentelor C.E. din 
Bulgaria, iar trei dintre ele au 
urcat pe podiumul competiției 
continentale. în cadrul cam
pionatului băieților, la Tulcea, 
va reține în mod deosebit a- 
tenția confruntarea pentru ti
tlu dintre campioana europea
nă ’86. Bulgaria și vicecampi- 
oana continentului. România. 
Tinerii voleibaliști români — 
Șoica, Pădurețu, Ferariu, Ro
tar, Rădulescu, Drăgușin șl 
ceilalți — pregătiți de C. Oros 
și D. Lăzărescu, urmăresc... in
versarea de locuri. Și fetele 
noastre vor încerca, la Rm. 
Vîlcea, să dovedească medalia
telor cu bronz la C.E., volei
balistele bulgare, că și ele 
meritau să urce pe podium...

PERFORMANTE
îm/77' flit ir> teîA
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GIMNASTELE ROMÂNE MEDALIATE IA „CUPA MONDIALĂ-
BEIJING, 1 (Agerprcs). — 

„Cupa Mondială" la gimnastică 
s-a încheiat la Beijing cu fi
nalele pe aparate, printre lau
reatele concursului feminin nu- 
mărîndu-se și sportivele ro
mânce Daniela Silivaș, Camelia 
Voinea și Ecaterina Szabo.

Daniela Silivaș a cucerit me
dalia 
19,825 
bronz 
19,850

de argint la bîmă 
puncte șl medalia 
la paralele inegale 
puncte. Camelia Voinea

de

a obținut medalia de argint la 
sol — 19,925 puncte, iar Ecate- 
rina Szabo și-a adjudecat me
dalia de bronz la sărituri, cu 
19.775 puncte.

Elena Șușunova (U.R.S.S.) s-a 
situat pe primul loc la sărituri 
— 19,900 puncte, paralele ine
gale — 19,925 puncte și sol — 
19,950 puncte, Iar coechipiera 
sa Oksana Omelianclk a dș- 
tigat la bîrni, cu 19,875 puncte.



Campionatele Naționale de tenîs-juniori

MĂDĂLINA VOINEA Șl CIPRIAN PORUMB
CIȘTIGATORII TITLURILOR (15-16 ani)
Găzduite în eondiții irepro

șabile pe opt terenuri ale a- 
sociației sportive Spartacus 
din Brăila (arbitru principal, 
Iosif Comănescu), întrecerile 
Campionatului Național indi
vidual al juniorilor de 15—16 
ani s-au încheiat cu două plă
cute apariții în prim-plan, noii 
campioni în proba individuală

titlului, Diane Samungi. Cam
pionul băieților, Ciprian Po
rumb (antrenor, de la primul 
contact cu tenisul, Gheorghe 
Giurgiu), bun luptător, cu lo
vituri de serviciu, smeei și 
voie, frumos finisate, și-a do
minat categoric toți adversarii, 
întreeîndu-i, pînă în finală, cu 
6—0, 6—0 pe Munteanu, cu

Ciprian PorumbMădălina Voinea
CIȘTIGATORII FINALELOR (15-16 ani)

simplu masculin : ciprian Porumb (universitatea Cluj- 
Napoca) — Marian Onilă (Progresul București) 6—2, 6—3.

SIMPLU FEMININ : Mădălina Voinea (Dinamo București) — 
Monica Peeheanu (Dinamo București) 6—2, 7—6,
. DUBLU (m) Î Marian Onilă Hari Nicolae (ambii Progresul) 
— Marius Dicu (CSȘ 2 Constanța). Helge FrUhn (Dinamo Bra
șov) 3—8, 6—3, 6—2.

DUBLU (f) I Monica Peeheanu, Mădălina Voinea — Mădălina 
Spirache, Veneția Șchlopu (toate Dinamo. București) 7—6, 6—1.

DUBLU MIXT : Monica 
nea, Onilă 6—2, 6—4.

Peeheanu, Porumb — Mădălina Vol-

Ci-Mădălina Voinea si 
Porumb.
• apreciere generală 
spus că nivelul competi-

COMPETIȚII ?

HOCHEISTII TINERI
LA PORȚILE AFIRMĂRII

ECHIPA STEAUA A
„CUPA ROMÂNIEI"

fii nd 
prian

Ca 
buie____ __ ...
(iei a fost de o factură tehnică 
modestă. In acest context, com
portarea Mădălinei Voinea (an
trenori. in ordine cronologică : 
Silviu Sperneac, Eleonora Du
mitrescu și Aurel Segărceanu), 
care a practicat un joc modern, 
cu lovitura de back-hand foarte 
bire executată cu două miini 
(de altfel, arma ei cea mai re

dutabilă) cu un joc ofensiv-de- 
fersiv alternat cu inteligență — 
a impresionat deosebit de plă
cut. O pregătire fizică specifi
că ă ajutat-o pe tînăra campi
oană să-și mențină prospețimea 
la același ridicat nivel de la 
primul și pînă la ultimul meci. 
Pînă........................................* "
ani, 
6—0, 
6—1, 
6—4,

tre-

în finala categoriei 15—16 
Voinea le-a întrecut, 

6—2 pe Georgescu, 
6—0 pe Mățăoanu,

, 6—0 pe Bujor Și cu 7~5, 
6—0 pe Spirache (în semifina
lă). Intrînd apoi pe tablou și 
la categoria superioară de 
vîrstă (17—18 ani), Mădălina 
Voinea a practicat același joc 
spectaculos. A dispus, pînă în 
semifinale, de Otilia Pop și de 
Teodora Tache, urmînd să-și 
dispute finala cu deținătoarea

cu 
cu 
cu

6—2, 6—1 pe Dai ci, cu 6—1, 
3—6 6—2 pe Moise (meciul cel 
mal strîns) ; și cu 6—4,6—3 (im 
semifinală) pe Dicu. Noul cam
pion (la virsta de 15 ani are 
1,8 m înălțime) trebuie să in
tre cit mal repede în atenția 
tehnicienilor, a federației de 
resort (ca și Mădălina Voinea, 
de altfel). Dintre semifinaliști 
se cere remarcată evoluția lui 
Marin Onilă (Progresul, antre
nori Teodor Frunză și Marinei 
Bondoc), cu un simț deosebit al 
jocului, cu multă îndemînare 
și finețe în lovituri. Onilă este 
un tînăr tenisman de care clu
bul și federația trebuie să se 
ocupe in mod special. Calitățile 
enumerate, și altele încă, ne 
îndreptățesc să propunem a- 
ceasta. Monica Peeheanu, indis
cutabil una dintre jucătoarele 
talentate din pepiniera duhului 
bucureștean Dinamo, ne-a apă
rut oarecum dezorientată la 
acest campionat. Ea nu a mai 
avut aceeași siguranță în lo
vituri; ba, chiar pe unele, pe 
care le stâpînea foarte bine, și 
Ie- alterat, explicația trebuind 
căutată. în principal, după opi
nia noastră, și 
o îndrumă (sau 
de club.

ion

în sezonul hocheistic 1986—87, 
activitatea loturilor reprezenta
tive de tineret și de juniori 
este marcată de importante o- 
biective de performanță : locul 
3 la C.M. grupa valorică B 
pentru formația de tineret și 
promovarea echipei de juniori 
(18 ani) în grupa A a campio
natului european (după cum s-a 
mai anunțat, competiția va a- 
vea loc anul viitor, la Bucu
rești).

Considerat ca o treaptă de 
tranziție între echipa de ju
niori și prima reprezentativă 
a țării, lotul de tineret va con
tinua, firesc, să constituie prin
cipalul rezervor de jucători 
pentru echipa națională de se
niori. Va continua, pentru că 
și pînă acum el șl-a îndeplinit 
acest rol. Pentru 1985—86 
dat lotului mare pe Daia, 
Horvath, Gliga, K. Antal 
Sofron, iar pentru viitorul 
zon propyne pe A. Nagy, Bu- 
rada, L. Csata, E. Eriis și I. 
Popovici, care au și fost inte
grați, de fapt, in lotul A.

în vederea sezonului compe- 
tițional 1986—87, antrenorii Ion 
Bașa și Florian Gheorghe s-au 
oprit la 30 de jucători, al că
ror nucleu îl formează Ungu- 
reanu și Kiraly (portari), Bu- 
nescu, Pascaru, Dragomir, I. 
Zaharia, E. Radu, Andras, I. 
Szvitîak, Hunceac și Z. Csiki 
(jucători de cîmp), cu toții 
prezenți anul acesta la C.M. 
de tineret (20 ani). Acestora li 
se adaugă, între alții, Neculiță, 
Minescu, N. Aîexe, K. Kedves, 
A. Baroti. Cs. Antal, I. Petre. 
A. Szoke și I. Balas, care au 
mai jucat in echipa națională 
de tineret. Nume complet noi 
sînt I. Dimache (Dunărea Ga
lați), A. Makszem (CSȘ Miercu
rea Ciuc), G. Marica (Dina
mo București) — fundași, A. 
Nuțu (Dunărea), T. Augustin, 
A. Szvitîak (ambii de la CSȘ 
Miercurea Ciuc), J. Orban

i-a
L.
Și 

șe

(CSȘ Gheorgheni), G. Aîexe, 
V. Niță (ambii de la Steaua- 
Triumf București) și N. Dima 
(CSȘ 2 Galați) — atacanți. 
cina lor și a conducerii 
nice este dificilă, dar cu 
mai frumoasă, dacă ținem 
ma nu numai de adversarii pe 
care îi vor întîlni la compe
tiția din Franța (întrecerea e- 
chipelor din grupa valorică B 
se va desfășura la Rouen), ci 
și în competițiile internaționale 
cu care este presărat 
sezon.

Dificilă ni se pare 
cina lotului de juniori 
care va .lupta în fața 
iler spectatori pentru 
rea în grupa A a campionatu
lui european. în vederea com
petiției care va avea loc în 
aprilie 1987, la București, an
trenorii Stelian Rusu și Remus 
Eianu au 
sportivi. Ei 
lărgit, din 
cei mai în 
tui potrivit, 
diare fiind 
meciurile cu echipa de juniori 
(17 anii a Cehoslovaciei, parti
dele cu echipele similare ale 
Iugoslaviei, Franței și Bulga
riei. Lotul se bizuie pe o serie 
de jucători care au participat 
anul acesta la grupa A a cam
pionatului Europei. Printre a- 
ceștia — Simon, Moroșan, Z. 
Nagy, D. Popovici, Csiki, Geru, 
Voican, Cs. Gali, J. Antal, 
Șomfăleanu, Mohorea și Spiri
don. Au mai fost chemați o 
serie de jucători care și-au 
dovedit calitățile și posibilită
țile în competițiile interne : 
portarul Corciovă (CSȘ 2 Ga
lați). fundașii Panaitescu (CSȘ 
2 București) și Stoiculescu 
(Triilmf-Steaua), atacantul Z. 
Antal (CSȘ Gheorgheni) etc.

Să-i vedem la lucru...

Sar- 
teh- 
atît 

sea-

întregul

și sar- 
(18 ani) 
propri- 
reveni-

selecționat 35 de 
vor alcătui lotul 

care vor fi aleși 
formă la momen- 

etapele interme- 
Turneul Prietenia.

Mlrceo TUDORAN

O NOUĂ PAGAE DE AUR
(Urmare din pag. 1)

în modul cum 
nu) antrenorul

GAVRILESCU

gospodăria mea, ___
căsătorit, dacă aștept un 
cău, doi.

— Ce le vei spune 7
— Că am casă mea, că 

căsătorit de un an, că după 
terminarea Liceului industrial 
naval din Tuicea am absolvit 
și cursul de ofițeri fluviali 
din Galați. întrebări or să fie 
de tot felul. La unele deja 
am răspuns. M-au întrebat și 
mi-au sirins mina vecinii de 
apartament, mi-au trimis vor
bă cei de acasă că sînt bucu
roși de succesele mele, că mă

dacă m-am 
flă-

sini
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A APARUT NR. 8/1986 AL REVISTEI

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"

cuprins : • EDITORIAL : „Sărbătorirea zl-în ____ ______ ________________________
lei de 23 August, sub senxnul unor istorice îm- 
pliniri" • TEORIE-STUDn-CERCETARI : „Im
plicații soclo-medicale ale practicării gimnasticii 
Ia locul de muncă, efectele în timp determinate 
de această activitate" (autor : Viorel L. Diml- 
trlu ); „Pregătirea atletică a luptătorului — fac
tor Important al creșterii potențialului de per
formanță" (autori : Dumitru Gârleanu și Carol 
Badea) ; „Contribuții teoretice și practice pri
vind problematica lucidității în sportul de mare 
performanță (V)“ (autoare : Maria Șerban) • 
tehnicA-metodica-antrenament : „Des
pre așa-zisa «tacticizare» a Jocului de baschet 
(I)“ (autoare : Teodora Predescu) ; „Metodica 
învățării și perfecționării sistemului de apărate 
3+2+1 In handbal" (autor : Gh. Alexandrescu) 
• EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL ÎN INVA- 
TAMINT : „studiu privind elaborarea unor mo-

dele de ........  _____ _____ ______  „___
lui copiilor de 11—14 ani" (autori : Daniel Paul, 
Constantin Grigore, Ion Harioii, Vieru Stanca) 
• MEDICINA SPORTIVA : „Contențiile adezive 
în traumatologie" (autor : Gh. Dumitru) @ 
SPORT-RECREAȚIE-SANATATE : „perfecționa
rea desfășurări! activității sportive de masă In 
cadrul competiției polisportive naționale Da- 
ciada la preșcolari șl șoirr.'i patriei" (autoare : 
Ella Fejer) • OPINn-CONSULTAȚU : „Sugestii 
privind aplicarea sistemului de notare la educa
ție fizică" (autor : Eugen Scarlat) ; „Jurnal de 
antrenor" (autor : Ioan Vintilă). Acest număr 
se .găsește de vînzare la chioșcurile de difuzare 
a presei din Capitală și provincie,, dar cel mal 
sigur mijloc de procurare a revistei „EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT" rămîne, oricum, ABONA
MENTUL I

selecție șl pregătire în haltere la nive- 
(autori : Daniel Paul,

&

&
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SURIS - LA CEA DE A lll-a VICTORIE CONSECUTIVĂ
Adus în cea mai bună formă 

de antrenorul G. Tănase, Surîs a 
reușit a treia victorie consecuti
vă, lulndu-și revanșa în fata lui 
Coran- pentru Infrîngerea din 
derbyul 1986. De altfel, formația 
Iul Tănase a obținut încă o vic
torie, cu Briza, dovedind că a 
rămas același bun antrenor. Ri
valul său, N. Nicolae, a reușit o 
singură victorie, cu Mellnte, u- 
șor handicapat care a arătat o 
revenire de formă, realizing un 
nou record (1:86,8/km) și dove
dind că mal are rezerve. In a- 
ceastă reuniune nu au lipsit nici 
surprizele furnizate de Isac fT. 
Marinescu demonstrind aceleași 
valențe valoroase) și Volnica <1. 
Korea reallzînd o frumoasă 
cursă de'viteză). Cursele cailor

de 2 ani au revenit Iul Vadu, 
care prin valoarea arătată a In
trat în rîndul fruntașilor ge
nerației, șl lui Stretean, într-un 
nou record (1:39,8/km). o fru
moasă victorie a obținut și Că- 
mița, care a reușit să acopere 
un parcurs fără greșeală, Iar Al- 
tina, cu N. Simlon în sulky, a 
învins-o pe ghinionista Valea.

REZULTATE------------ ---- '
1: 1.
1:39,8 •, 
Cursa 
1:29,7 ; 
ev. 12.

TEHNICE. Cursa 
S‘retean (M. Dumitru) 
3. Diligența. Cota: cișt. 5. 
a II-a : 1. Briza (Tănase) 
2. Marcela, Cota: cișt. 1.60. 
Cursa ■ in-a : 1. Cămila 

(Toduță) 1:28,6, 3. Ghirlanda.
Cota : cișt. S, ev. 13. Cursa a 
IV-a: 1. Aitlna (Slmion) 1:29,1 ; 
î. Valea ; ». Boneta. Cota : cișt. 
3.40, ev. 7, ord. triplă Închisă.

Cursa a V-a : 1. Isac (Marinescu) 
1:33,6 ; 2. Rișa. Cota : cișt. 15, ev. 
20, triplu III—IV—V 825. Cursa a 
Vl-a : 1. Surîs (Tănase) 1:2«,4 ; 
2. Fldeiio ; 3. Coran. Cota : cișt. 
1.80. ev. 320. ord. triplă 431. Cursa 
a Vll-a : 1. Melinte (I. T. Ni
colae) 1:26,8 ; 2. Verigariu ; 3.
Cornișon. Cota : cișt. 9, ev. 34, 
triplu V—VI—VII 505, ord. triplă 
71. Cursa a Viu-a : 1. Voinica
(Florea) 1:29,7 ; 2. Aga ; 3. Puia. 
Cota : cișt. 13, ev. 57, ord. triplă 
1351. Cursa a ix-a : 1. Vadu 
(Costieă) 1:34,6 ; 2. Henrie. Cota : 
cișt. 10, ev. 128. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 10 332 lei 
și s-a închis.

A. MOSCU

așteaptă : părinții, cei 
frați și o soră, primarul 
munci Crișan, Andrei Ivanov, 
toată lumea.

— Despre întrecerile de la 
Montreal oe-ai să le poves
tești ?

— Toate cursele an fost gre
le. Cea mai îndîrjită — de 
fapt mă așteptam — a fost 
finala de 1000 m, în start cu 
marele ei favorit, 
Ivan Klementiev, 
campion mondial, anul trecut 
medalie de aur la C.M. din 
Belgia, eu locul trei Ia primul 
meu mare concurs internațio
nal. Am învins ! Am ieșit vic
torios apoi și la 10 000 m și, 

' cum știți, am obținut locul 
doi in proba de 500 m. E sin
gurul „punct slab" al meu. Și 
cu tata, pescar cunoscut și 
respectat în comună, cu nea 
Iacob cum îj spun oamenii, 
nu merg „explicațiile" de ge
nul celor că Olah Heukrodt 
din R.D.G. a fost mai bun 
decît mine. Finala pe 10 000 m 
o voi povesti pe scurt. După 
balizele care marchează „mia" 
m-am instalat în frunte, lar- 
la urmă am învins. N-arc rost 
să mai amintesc de ploaia, de 
vîntul care au fost, de pompa 
de scos apă din 
s-a defectat în i 
Pățanii de felul 
povestit — din : 
bărbăție — nici 
comunei : foștii 
meri Gheorghe 
miocenco, Gheorghe ___ ,
ei cîndva medaiiați la C.M.

— Cronicarului sportiv, aici 
de față, ce ai avea de spus ?

— L-aș ruga să transmită 
— și _ pe această cale — mul-

• (urnirile mele antrenorilor, tutu
ror celor de Ia Clubul Steaua care 
m-au ajutat, m-au format ca 
performer. Mulțumiri antreno
rilor, specialiștilor care m-au 
pregătit în cadrul Iotului re
prezentativ, federației de re
sort pentru sprijin, pentru în
crederea acordată.

— Anul viitor, la Duisburg, 
se va derula o nouă ediție a 
C.M. de caiac-canoe. Ce îți 
propui ?

— Să iau startul tot în a- 
eeste trei probe, iar după fie
care finală să urc cit mai sus 
treptele podiumului de pre
miere. jCu gindul Ia Jocurile 
Olimpice din 1988.

doi 
co-

sovieticul 
multiplu

i barcă care 
timpul cursei, 

acesta n-au 
modestie, din 
ceilalți fii ai 
mari perfor- 
și Vasile Si- 

Titu, și

Turneul final al „Cupei Româ
niei* la polo, disputat la Arad, 
a avut o desfășurare interesantă 
pînă în ultimele secunde ale ce
lei din urmă partide din pro
gram», după care a fost consem
nat succesul în competiție al e- 
chipei Steaua. Tinerii jucători ai 
puternicului club bucureștean își 
înscriu astfel în palmares o re
marcabilă performanță, rod al 
seriozității cu care. s-au pregătit 
și au abordat întrecerea P. Lisac, 
Gh. Popescu, L. Balanov, M. Ra
gea, D. Fruth, C. Grancerof, A. 
Vamoș, D. Ghiță, G. Geantă, V. 
Duculeț, R. Nuțu, C. Lupescu, I. 
Angelescu (antrenor : Fr. Crișan). 
Steaua a obținut patru victorii : 
12—11 (4—2, 2—2, 2—3, 4—4 CU
Crișul Oradea, care a evoluat, ca 
și Dinamo, fără unii titulari ai 
echipei naționale), 8—3 (2—1, 0—1,
2— 0, 4—1) cu CSU-TCMUB, 18—11 
(3—3, 8—2. 3—2, 4—4) cu Vagonul 
Arad, 12—5 (0—0, 3—1, 4—3, 5—1) 
cu Voința Cluj-Napoca. Ea a ter
minat la egalitate cu Dinamo, 
7—7 (3—3, 1—3, 0—0, 3—1), care, 
la rîndul său, a învins tot de 
patru ori : 13—7 (5—1, 2—2, 3—2,
3— 2) pe CSU, 9—5 (2—1, 1—0, 4—2, 
2—2) pe vagonul, 16—9 (6—2, 3—0, 
2—2, 5—5) pe Voința, 7—4 (2—0,

0—0, 3—0,
lalte rezi 
nai : Voir 
3—2 3—2
5—7 (1—2, 
— Vagon 
2—1), voi 
1—0, 3—
9—10 T4—
— Vagon 
4—2).

Tn clasî
la egalita 
cu Dinan 
de a fi 
mare de
acest cla;
1. STEAU
2. Dinamc
3. Voința
4. CSU
5. Crișul
6. Vagonv 

Cei mai
neului fi 
ceriu (V( 
Ardelean
frclescu 
(Dinamo) 
fost arbii 
Băjenaru, 
arădenii 
Sabău.

C

„Paleta de argint44 la ter

SPORTIVII DIN SCĂENI - REVELA
între competițiile tenisului 

nostru de masă, concursul or
ganizat de C.J.E.F.S. Prahova, 
prin comisia de specialitate, șl 
dotat cu „Paieta de argint4*, o- 
cupă un Ioc aparte, el constitu- 
lndu-se într-o rampă de lansare 
pentru marea performanță, cu a- 
cest prilej aflrmîndu-se, în de
cursul anilor, jucători care au 
urcat, rr«i apoi, treptele de pre
miere ale campionatelor națio
nale și chiar europene. Iată de 
ce și ediția care a avut loc la 
sfîrșitul săptămînil trecute în 
Sala sporturilor din Ploiești s-a 
bucurat de o largă participare 
(90 de echipe masculine și femi
nine. 212 jucători), precum șl 
de o frumoasă organizare. O 
reușită pentru care se cuvin fe
licitări.

Referindu-ne la concursul pro- 
priu-zis. Să remarcăm, din nou. 
comportarea micilor sportivi de 
la Geamul Scăieni (instructor 
Doru Stoica), care se afirmă tot 
mai mult prin muncă și seriozi
tate, ei cîstigînd și la individual 
șl k* echipe, ..pepiniera** de la 
Juventus MILMC la fete, un cen
tru care continuă să producă ta
lente. precum și buna compor

tare a m 
CS Arad, 
tățil lotu 
sportivilo 
IJPIPS C 
tiv de ar 
inimoși

CLASAI 
dividual 
ventus), ! 
Arad), 3. 
Arad), 4. 
2 Constan 
tuș N”T. 
Radu, 
nivers. .
— indivk1 
mul Scăe 
University 
(Unirea *1 
Darie (C 
Geamul 
Marcu), i

CLASAT 
CSȘ 2 s 
(Eug. Fii 
leta Coja< 
p, 2. Get 
CSȘ Unix 
p, 4. G1O1 
lurgistul 
Tricolor 1

assort

RUGBYȘTII ROMÂNI AU ClȘTIGAT
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 

Turneul internațional de rug
by pentru juniori „Cupa Prie
tenia" s-a încheiat la Gdansk 
(Polonia) cu victoria selecțio
natei României, care a între
cut în finală eu scorul de 
13—9 (3—6) echipa V.R.S.S. 
Punctele formației române au

fost re 
Stanciu l 
ianu (4) 
trate in 
sament : 
nia — 
(12-0) ;
mană l7-

C. E. DE ATLETISM, SUB SEM
(Urmare din pag. I)

registrate de italienii Bordin (maraton) și 
(10 000 m), a lui Buckner (Marea Britanie 
5 000 m, sau a compatrioatei acestuia Whit 
(aruncarea suliței). în cea de-a doua eat< 
putem încadra necalificarea în finala prob 
săritură în înălțime a fostelor recordmene 
diale Bîkova (U.R.S.S.) și Simeonî (Italia), < 
a săritorului cu prăjina Gataulin și aruncă 
de greutate Lisovskaia (ambii din U.R.S.S.)

Din păcate, comportarea atleților români 
zenți la cea de-a 14-a ediție' a „europei 
ne-a oferit prea multe surprize neplăcute, 
rea lor majoritate au evoluat necorespun 
departe de valoarea arătată în acest sezo 
rezultatele care i-au acreditat pentru această 
competiție. De altfel, dintre cei 16 atleți și 
din lotul nostru care a concurat Ia Stuttgart, 
Maricica Puică a reușit un rezultat mai bu: 
cit cel anterior, din acest sezon. Ea a alerf 
3 000 m, (cînd a si. obținut medalia de a 
8:35,92 față de 8:38,91. Și, să nu uităm în

| Informații I. T. H. R. B

EXCURSIE DE 3 ZILE Pi
Perioada

Mamaia
Prețuri

Nei

12—14 septembrie 327 lei 358
19—21 septembrie 310 lei 340
26—28 septembrie 310 lei 340

SERVICII : TRANSPORT CU TREN SPE 
REZERVATE ;
CAZARE ÎN HOTEL CA' 
MASA LA RESTAURANT ; 
TRANSFER AUTO GARA— 
ASISTENTA GHID.

ÎNSCRIERI SI INFORMAȚII LA TO, 
LT.H.R. BUCUREȘTI.
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Turneu international de box 
„Mănușă Litoralului**, o reușită 
organizatorică șl spectaculară deosebită în pugilatul nostru, și-a 
încheiat cea de ’ XV-a ediție 
duminică, io Sala Sporturilor 
din Constanța. Am asistat eu a- 
cest prilej la o gală interesantă, 
eu multe meciuri bune, cu arbi
traje corecte, asigurate de bri
gada de arbitri condusă de ex
perimentatul Petre Epureanu, de
legat general. La startul Întrece
rilor s-au aliniat în total 119 
sportivi, printre care șl pugillști din Bulgaria, Iugoslavia, Turcia 
și R. D. Germană. Valoarea com
petiției a crescut, desigur, și da-

predat gestul antrenorului său, 
Constantin Radu, care, in finală, 
a avut luciditatea de a-și proteja 
elevul, cerindu-i abandonul, in 
momentul ,In care acesta, exte
nuat, nu-și mai putea apăra șansele.

Din rîndul oaspeților, o impre
sie deosebită ne-a lăsat „semi
greul" Rene Rill (TSC Berlin), 
care l-a surclasat pe Fedea Pam- 
fil doar cu o singură lovitură : 
directa do stingă

REZULTATE TEHNICE, In or
dinea categoriilor : M< 
(Lot) b.p. E. Dinu (Lot), L Do- 
lana (Sibiu) b.p. M. " 
(Medgidia), N. Craiu (Tulcea) b.

Gindac

Iușelm

IEI
la 

enl- 
enit 
iința 
>lec- 
ti șl

in- 
(Ju- 
c.s. 
c.s. 
css? 
yen- 
>ana 

u- uJin 
lea-
men
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- 1. anta 
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209 
>, 3.

175 
eta- 
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>1—4 
3er-

I comentariile continuă

| Etapa s-a încheiat

I CVARTETUL MIJLOCAȘILOR - LA ÎNĂLȚIME
I
I
I

Mihai Leu atacă cu o directă de 
reușește să o eschiveze in ultimă

dreapta pe care Torsten Kokh 
instanțăFoto : Gabriel MIRON I

A
Meciul de la Galați, dintre O- 

țelul și Steaua, a fost dîrz dis
putat, ținîndu-i In priză' pe cel 
Dește 20 000 de spectatori. în 
prima repriză, formația de la 
Dunăre a avut o prestație bună, 
ea etalînd un fotbal aerisit, va
riat, cîteva acțiuni fiind insă iro
site de Antohi, Mihuț și Vaișco- 
vici. Doi jucători s-au detașat 
din rîndurile gălățenilor. Ne re
ferim la Agiu (folosit ca libero) 
care a jucat fără greșeală în 
prima repriză, stăvilind toate în
cercările de pătrundere ale lui

Pițurcă. La fel și Burcea, un 
neobosit coordonator de joc care 
a împărțit numeroase baloane 
utile coechipierilor din prima li
nie. Randamentul bun al gazde
lor din prima repriză a scăzut 
vizibil după pauză, de data a- 
ceasta Steaua fiind cea care a 
știut să speculeze două .goluri" 
in apărarea gălățeană și să punc
teze de două ori. Important es
te faptul că echipa noastră cam
pioană. chiar dacă nu l-a putut 
folosi pe Stoica șl Majaru, a 
avut in linia de mijloc punctul

ei forte. Noii introduși, lvan șl 
Rotariu, au avut o prestație re
marcabilă formînd Împreună cu 

. BolSni șl Balint un cvartet care 
a Jucat fără greșeală ambele fa
ze. în plus. Rotariu are și me
ritul Înscrierii primului gol, la 
capătul unei acțiuni personale de 
toată frumusețea.

Jocul de la Galați a plăcut. 
Chiar dacă Steaua s-a desprins 
în clștigătoare, datorită plusului 
de maturitate competițlonaîă. me
ritele formației gazdă rămîn in
tacte, ea jucînd, o bună parte 
din timp, de Ia egal la egal 
cu valoroasa parteneră de între
cere.

Gheorghe NERTEA

DUȘUL RECE AL CORVINULUI

torltă faptului că în programul 
galelor au apărut multe nume 
ale sportJvilot din lotul nostru 
național. în legătură cu aceștia 
din urmă, trebuie să spunem că 
s-au prezentat în general bine, 
dar toți spectatorii au regretat 
faptul că nu i-au putut vedea și 
pe ct doi campioni mondiali de 
tineret din 1985. Daniel Măeran 
și Marcelică Tudoriu, a cărqjf. 
apariție în public (la noi acasă, 
nu numai peste hotare) se lasă 
Încă așteptată. Dintre elevii Iul 
Eustațlu Mărgărit, antrenorul co
ordonator al lotului național, 
s-au arătat în evident progres a- 
cum, la .Mănușa Litoralului", 
„semimusca" Marian Gîndac și 
colegul său de lot Eugen Dinu, 
„mijlociul" Vasile Damian și În
deosebi trioul ștefan Drișcu (se- 
mimijlocie). Marian Gavrilă (mij
locie mică) și Mihai Leu (ușoa
ră). Leu ne-a reținut atenția în 
primul rînd prlntr-o primă re
priză de-a dreptul excelentă in 
finala cu Torsten Kokb (TSC 
Berlin) și prin victoria obținută 
pe merit In fața acestuia, oaspe
tele german, boxer cu experiență, 
fiind medaliat cu argint la „eu
ropenele" de seniori de anul tre
cut. O mai mare stăpînire de 
sine în finalul partidelor ar face 
din Mihal Leu un „ușor* cu a- 
devărat valoros. Dintre cel care 
susținem în continuare că me
rită atenția selecționerilor fede
rației, îl amintim pe „semîușo- 
rul* Ion Constantin (Vagonul Ca
rnea*). a cărui lăudabilă ambi
ție de a se face remarcat l-a 
determina* să susțină numai in 
luna august șase meciuri ! Nu-i 
puțin pentru un ttnăr șl am a-

neprezentare T. Damian (BC Bră
ila). acldentat, G. Oprlșor (Cra
iova) b.p. C. Pascarlu (Lot), A. 
Fared In (Constanța) b.ab. 2 I. 
Constantin (Caracal), M. Leu 
(Lot) b.p. T. Kokh (TSC Berlin), 
șt. Drișcu (Lot) b.p. M. constan
tin (Constanța), M. Gavrilă (Lot) 
b.ab. 2 C. Iile (Călărași). V. 
Damian (Lot) b.p. T. Plotoagă 
(Medgidia), R. RHI (TSC Berlin) 
b.p. F. Pamfll (Măcin), I. Simi
na (Brașov) b.ab. 3 Fi. Neacșu 
(Lot), V. Popa (Constanța) b.ab. 
2 M. Istrătescu (Pitești).

Petre HENȚ
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FINALA
I

„CUPEI U.G.S.R."
LA POPICE

Electromiureș din 
desfășurat, timp 

tradiționala Întrecere 
dotată cu „Cupa

I

Victoria Corvinului pe propriul 
teren devenise o obișnuință, in
diferent de numele eehipei vizi
tatoare. Au fost 20 de meciuri 
consecutive in care hunedorenii 
nu au pierdut măcar un punct 
pe frumosul stadion de lingă fur
nale. Mai mereu Be punea doar 
problema scorului, cu acea „nor
mă* ele cel puțin trei goluri. Era 
rodul unul joc mereu apreciat.

Dar a venit meciul cu F.C. Ar
geș, de care mulți s-au temut șl, 
lată au avut temeiuri. Corvlnul 
a fost invinsă fără drept de apel, 
cu 2—0. Este una din marile 
surprize ale etapei a treia șl care 
s-ar putea explica prin :

— scăderea de randament a ma
jorității jucătorilor bunedorenl, 
In frunte eu Văetuș, Gabor, Ma
teuț, Tîrnovcanu, Petcu, I. Cojoca-

ru. In această situație, nici tinerii 
Bardac și Bozga, care i-au înlo
cuit pe Nicșa (schimbare neln- 
spirată, după părerea noastră) și 
1. Cojocaru, nu au putut aduce 
revirimentul in rîndurile forma
ției tyr. Cu greu l-am putut re
marca pe Dubinciuc șl Klein, mal 
mult pentru dăruirea lor, pentru 
că ultimul, In duda eforturilor 
de a trage echipa In atac, a ară
tat aceeași veche carență: inefica
citatea. Dar cel mal mult a su
părat evoluția lui Mateuț, căruia, 
se pare, laudele din ultimul tlnjp 
l-au dăunat, mal ales In proce
sul de pregătire d In viața ex- 
trasportivă. în general, Corvlnul 
a lăsat impresia unei insuficiente 
pregătiri pe plan fizic si tactic, 
la care, • probabil contribuie fi 
Hpsa de experiență a ttoărulul

antrenor O. Cojocaru, dar și au- 
tomulțumirea jucătorilor, U> 
frunte cu grupul de Internațio
nali.

— al doilea aspect, este evolu
ția excelentă a echipei piteștene. De - - - - 
In deplasațe, atit 
ea.

mult nu am văzut o echipă,
___,,, de sigură pe 

__cu o lecție excelent învățată: 
o bună apărare, cu mijloace co
recte, Ieșiri periculoase In atac 
și contraatac, pe trasee precise, 
In care Jurcă și D. Zamfir au 
fost principalii purtători al ac
țiunilor ofensive (au șl marcat 
golurile, dirijați cu pricepere de 
Radu II și Badea). Am văzut o 
echipă dornică de victorie, lu
cidă șl dispusă la efort, și care, 
lată, obține 3 puncte din două 
deplasări consecutive (și unde 7). 
la Craiova și Hunedoara 1 1

Constantin ALEXE

NOII VENIȚI, CUNOȘTINȚE MAI VECHI

REZULTATE Șl SURPRIZE
ege ale unei ploi torențiale, care i-au 
lt performanța. în rest, rezultate ne- 
are, inferioare (în unele cazuri cu 
r care au stat la baza selecției. Acestea 
doar parțial, și la o primă privire ! — 
uit sub așteptări al atleților români la 
liție : o medalie de argint (Maricica 
3 000 m), o medalie de bronz (Doina 
• 1 500 m), un loc 4 (Vali Ionescu — 
un loc 5 (Puică — 1 500 m), un loc 6 
nghiatu — 800 m), trei locuri 7 (Liviu
- 110 mg, Cristieana Matei — 400 mg, 
lescu — înălțime), trei locuri 8 (Mihaela

— 100 mg, Mihaela Loghin — greu- 
ela Costian — disc), un loc 14 (Sorin 
înălțime), iar Violeta Beclea (800 m), 
n (1500 m). Mariana Stănescu (3 000 
:ta Căruțașu (400 mg), Constantin Mi- 
ilțime) n-au reușit să treacă de preli- 
cest bilanț reflectă cca mai slabă com- 
atletismului nostru la C.E., din 1958 

1. Forurile de resort au datoria să 
cauzele profunde ale acestei situații Ia 
cunoaștem, nu ne așteptam. Vom reveni.

“I '■
| ADMINISTRAȚIA DE
1 • CIȘTIGURILE TRAGERII
? PRONOEXPRES DIN 27 AU-

- r GUST 1986. Categoria 2 : 7 va-
J riante 25% a 12.052 lei 5 cat. 3 1

. I 15,50 variante a 5.443 lei; cat
1 4 : 69,00 variante a 1.223 lei ;
? cat. 5 : 164,00 variante a 514

- | lei ; cat. 6 : 5.742,50 variante a
| 40 lei ; cat. 7 ! 165,25 variante a
t 200 lei ; cat. 8 : 3.096,50 varian- 
I te a 40 lei. REPORT LA CATE- 
| GORIA 1 : 84.363 lei.

i a informăm partlclpanțll care
1 Încă nu și-au procurat bilete la 

E 1 tragerea PRONOEXPRES de mll-
' ne, miercuri. 3 sentembrie că, AS- 
l TAZI este ultima zi de partl-

*■- dpare 1

Pe arena 
Mureș s-a 
două zile, 
de popice „
U.G.S.R.*. aflată la a 16-a ediție 
șl inscrlsă sub genericul Dacia- 
del. La întrecerile finale au fost 
prezinți reprezentanți a 36 de ju
dețe șl ai municipiului Bucu
rești.

Confruntarea a fost interesantă 
șl mulți dintre partlcipanțl au 
reușit să obțină rezultate remar
cabile pentru virata de juniorat 
la care se află competitorii la 
„Cupa U.G.S.R.". Cea mal bună 
comportare au avut-o tinerii po
picari maramureșeni, învingători 
tn două din cele trei probe.

Iată șl clasamentele 1 — Indi
vidual fete : L Marla Bogancic 
(Maramureș) 397 p.d. (din 100 lo
vituri mixte) — dștigătoarea are 
22 de ani, este muncitoare ia în
treprinderea minieră Nistru, 2. 
Judii Bora (Harghita) 390 p.d„ 3. 
Daniela latrate (Galați) 386 p.d. ; 
băieți : 1. ștefan Popa (Alba) 810 
p.d. (d.n 200 lovituri mixte) — 
primul clasat are 20 de ani și 
este lăcătuș la întreprinderea 
metalurgică din Ahid, 2. Zoltan 
uglon (Covasna) 794 ■ p.d„ 3. So
rin Sporea (Caraș-Severln) 794 , 
p.d. Pe echipe t 1. Maramureș 
1177 p (Maria Bogancic 397 și | 
Marius Rusu 780), 2. Prahova 
1166 p, 3. Harghita 1159 p, 4. Ga- , 
lăți 1151 p, 5. Caraș-Severln 1147 
p, 6. Brașov 1143 p.

Trofeele acordate celor mal ti
neri finaliști au revenit iul Eva 1 
Radul! (Covasna) — născută tn 
1970 — 336 p.d. șl lui Daniel Tu- | 
plluș (Botoșani) — născut In 1973 
— 57u p. I

Organizarea a fost asigurată In 
cele mal bune condiții de Consl- I 
llul Central al U.G.S.R., Federația 
Română de Popice șl forurile lo- I 
cale cu atribuții In sport.

Constantin ALBU — coresp. 1

Tg. 
de
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O dată in plus elevii lui Gh. 
Constantin au ieșit victorioși de 
pe gazonul stadionului din Bu
zău. Duminică, insă, elevii „pro
fesorului" n-au mai fost, ca fti 
anii trecuțl. jucătorii Gloriei, ci 
adversarii acestora, cei de la 
F.C. Olt. Despre lecția contra
atacului predată de Constantin 
in jocurile susținute In deplasa
re s-a mai scris, acest element 
tactic fiind probat și in partida 
de la Buzău. Rezultatul Înscris pe 
tabela de marcaj la finele celor 
90 de minute de joc este cu atit 
mai meritoriu dacă luăm în con
siderație faptul că antrenorul 
Constantin se află de putină vre
me la timona formației F.C. Olt.

Am dori, insă, să ne oprim 
mal mult asupra noului profil 
al „unsprezecelui" buzoian. La 
debutul jocului de duminică.

compartimentele median și de 
atac au avut In componență 
numai jueători noi, în compara
ție eu formațla-standard utili
zată in sezonul trecut. Fapt ca
re a fost ușor sesizabil în pla
nul omogenității. în aceste con
diții au fost în mare suferință 
trecerile de la faza de apărare la 
:ea de atac, în general greoaie, 
într-un tempo departe de cerin
țe șl cu multe imperfecțiuni. 
Deci, jucători noi șl totuși vechi. 
Iată bunăoară exemplul cuplului 
Fl. Grigore — M. Sandu, care, 
multe sezoane, a Îmbrăcat tri
courile „alb-negre* ale studen
ților bucureștenl. Deși firesc ar 
fl fost ca ei să se simtă atit de 
aproape unul de celălalt, to
tuși au fost atit de departe Incit 
se poate afirma că colaborarea 
lor a fost, cu una sau două ex-

cepțll, ca șl inexistentă. Să luăm 
apoi un alt exemplu: Stoiehiță și 
aceiași Fl. Grigore au jucat Îm
preună la Progresul-Vulcan, ce
ea ce ar fl trebuit să conducă 
la ideea că relația mijlocaș-arlpă 
nu constituie o noutate. Totuși, 
pe flancul drept al buzolenilor 
lucrurile au stat cu totul alt
fel.

După un start bun. Gloria a 
înregistrat un eșec usturător cu 
Dinamo și o Infrîngere In fața 
propriilor suporteri sosiți la sta
dion eu speranța că favoriții lor 
se vor reabilita. Foarte impor
tant in aceste momente este fap
tul eă panica nu și-a făcut loc 
in sinul echipei. înfrîngerea de 
duminică a fost privită șl ana
lizată cu multă luciditate, cu 
speranța, totodată, că o parte 
dintre carențele Înregistrate pînă 
acum vor fi cît mai curînd Înlă
turate.

Mihai CIUCA

REZULTATELE
SERIA I

Explorări Cimpulung Moldove
nesc — Chimia Fălticeni 2—0 
(0—0). Metalul Avintul Botoșani
— Carpați Gălănești 2—0 a—0), 
TEPRO Iași — C.S.M. Bucecea 
3—0 (3—0), Avlntul Frasin — Mi
nerul Vatra Dornei 2—1 (0—1), 
Cristalul Dorohol — Relonul Să- 
vlneștl 1—2 (0—0), Zimbrul Șiret
— Șiretul Pașcani 0—1 (0—1), Me
talul Rădăuți — Constructorul 
Iași 1—0 (1—0), Cetatea
Neamț — Electro Botoșani 
(2-0).

SERIA A n-a
Metalul Roman — Proletarul 

Bacău 3—0 (0—0), Gloria Galați
— C.S.M. Borzești 0—1 (0—0),
Inter Vaslui — Minerul Comă- 
neștl 3—0 (3—0), Letea Bacău — 
Victoria IRA Tecuci 2—0 (1—0), 
Steaua Mecanica Huși — Lami
norul Roman 2—1 (1—0), Texti
la Buhuși — Mecanica Vaslui 
3—0 (2—0), Petrolul Moinești — 
DVA Portul Galați 2—0 (0—0),
Unirea Negrești — Partizanul 
Bacău 2—2 (1—0).

SERIA A IlI-a
Energia Mărășești — Petrolul 

Berea 2—2 (1—1), Granitul Baba- 
dag — Progresul Isaccea 2—0 
(2—0), Metalul Buzău — Luceafă
rul Ădjud 3—0 (2—0), Construc
torul Hidrotehnica Focșani — Ar- 
rubium Măcin 2—1 (0—0), Pe
trol u’ Ianca — Laminorul Vlziru 
2—0 (1—0), Chimia Brăila —
Chimia Buzău 1—0 (0—0), ' Ml-

Tg. 
S-l

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• DUMINICA — TRAGEREA 

LOTO 2. Aducem la cunoștința 
particlpanțîlor Că, duminica, 7 sep
tembrie, va avea loc o nouă trage
re LOTO 2 (prima din această 
lună). Pentru acel care îndră
gesc acest sistem de joe fi deci 
dornici de a Intra în posesia 
unor Importante ciștiguri in 
autoturisme „DACIA 1300* sau a 
unor mari sume de bani, suge
răm să-și noteze fi această te
tă in agenda personală dte a* 
eeastă săptămlnă.
• zilnic, k u» m suci 

Agențiile Loto-Pronooport «1 vin» 
zătorb voianțl <Mn Întreaga țară, 
continuă vînzarea (in afara se
riilor obișnuite) 51 a LOZULUI 
AUTOTURISMELOR — emisiune 
specială Unitate. m ease se a-

tribute numeroase cîștiguri din 
fond special. In fruntea aees- 

autoturismeletora situlndu-se -----------------
.DACIA 1300*. în afara partici
pării dv. la sistemele de joc 
săptămînale, LOZUL ÎN PLIC vă 
stă Ia dispoziție zilnic 1

REPETĂM NUMERELE EX
TRASE LA TRAGEREA EX
CEPȚIONALĂ PRONOEXPRES 
DIN 31 AUGUST 1986. FAZA 
I : Extragerea îs 13 45 21 39 4 42 
15 19 ; extragerea a n-A : 22 5 
6 43 14 29 40 30 t extragerea a 
IÎI-a : 37 33 84 3 28 15 80 1. 
FAZA a Il-ai Extragerea a 
IV-a : 13 4 27 21 20 7: extra
gerea a V-ai 18 20 18 15 23 
37 ; extragerea a Vl-a: 13 20 
29 41 34 25. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI l 1.183.423 LEI.

PRIMEI ETAPE
nerul Mahmudia — Victoria Gu- 

geștl 2—2 (2—1), Carpatl Nehoiu
— ȘN CSȘ Tulcea 3—0 (0-0).

SERIA A IV-a
Constanța — Victoria 
4—0 (1—0), IMU CSȘ 
- Oțelul Călărași 4—0 

Spor- 
(0-0), 

Unl- 
FCM 

_____ Ș.N. Olte
nița 1—1 (1—1), Viitorul Chlrnogl
— Metalul Mangalia 0—1 (0—0), 

Cimentul
ISCIP Ul-

2—1

Portul
Tăndărei 
Medgidia ____  ____
(2—0), Olimpia Slobozia 
tul .30 Decembrie’ 1—5 
Petrolul Roata de Jos 
rea Urziceni 2—1 (1—1), 
Dunăreană Giurgiu

Vlctoria 
Medgidia 
meni — 
(0—0).

Lehliu —
1-3 (1-1),

Voința Constanța
SERIA A V-a

Minerul Șotînga — IUPS Chlti- 
la 1—3 (1—1), Metalul Mija — 
Abatorul București 4—0 (3—0),
Chimia Găești — Metalul Bucu- 
re-tl l—o (0—0), CFR IACP 
București — Voința București 
3—0 (0—0). Tehnometal Bucu
rești — Viscofil București 3—1 
(1—0), MECON București — Avi
cola Crevedia 0—0, Danubiana 
București — Electrica Tltu 1—0 
(0—0), ICSIM București — Ci
mentul Fieni 1—0 (0—0).

SERIA A Vl-a
Constructorul Pitești — IOB 

Bals 1—1 (0—0), Lotrul Brezod — 
Muscelul Cimpulung 1—0 (0—0), 
Constructorul TCI Craiova — 
Progresul Corabia 5—1 (4—0), Chi
mia Victoria Tr. Măgurele — 
Electronistul Curtea de Argeș 2—0 
(0—0), Automatica Alexandria — 
Sportul Muncitoresc Caracal 1—0 
(0-0). Recolta Stolcănești — Vi
itorul Drăgășani 1—1 (1—0), Tex
tila Roșiori — C.F.R. Craiova 3—0 
(1—0). Progresul Băilești — Da
da Pitești 2—1 (0—0).

SERIA A Vil-a
Victoria înainte VInju Mare — 

Metalul Oțelul Roșu 1—0 (0—0), 
Gloria Reșița — Armătura Stre- 
haia 3—0 (0—0), Minerul Anina 
— Dierna Orșova 3—1 (0—0), Mi
nerul Moldova Nouă — Energia 
Minerul Rovinari 2—3 (1—1), Mi
nerul Motru — Petrolul Tieleni 
6—0 (2—0), Minerul Mecanizato
rul Șimian — CFR Victoria Ca
ransebeș 1—1 (1—0), C.S.M. Ca
ransebeș — Minerul Mătăsarl 
1—1 a—0). Minerul Oravlța — 
Metalurgistul Sadu 5—0 (1—0).

SERIA A VlII-a
Minerul Ghelar — C.F.R. Timi

șoara 0—2 (0—0), Progresul Ti
mișoara — Obilid Slnmartinu 
Slrbesc 1—0 (0—0), Unirea Sln- 
nicolau Mare — Strungul CM- 
șlneu Criș 3—1 (2—0), Minerul
Știința Vulcan — C.F.R. Simeria

♦

IN DIVIZIA C
2— 1 (2—0), C.S.M. Vagonul Arad
— C.S.M. Lugoj 3—1 (0—0), Șoi
mii Upova — Minerul Lupeni
4— 1 (2—0), Metalurgistul Cugir
— Unirea Tomnatic 3—1 (1—1), 
Victoria Călan — U.M. Timișoa
ra 1—1 <0—0).

SERIA A IX-a
Industria SIrmei Cimpia Turzli

— Minerul Șunculuș 2—0 (1—0),
Minerul or. dr. Petru Groza — 
Metalul Aiud 1—2 (0—2), Meca
nica Alba Iulia — Recolta Salon- 
ta 3—1 (0—1), Motorul IRA Cluj- 
Napoca —• Gloria Beluș 4—1
(2—1), Olimpia Gherla — înfrăți
rea Oradea 2—1 (1—1), Bihorea
na Marghita — Unirea Alba Iu- ■) • 
lia 2—2 (0—1), Tîrnavele Blaj — 
Otelul Or. dr. Petru Groza 1—0 
(1—0), Unirea Valea Iul Mihal — 
Sticla Arieșul Turda 3—2 (0—0).

SERIA A X-a
Minerul Bala Borșa — Oașul 

Negrești 3—0, Victoria Cărei — 
Chimia Tășnad 4—1 (4—0), Mine
rul Bălut — Someșul Satu Ma
re 2—1 (0—0), Bradul Vișeu — 
Minerul Băița 0—0, Minerul Bala 
Serie — Chimia Zalău 3—0 (2—0), 
Silvania Cehu Silvaniei — Mine
rul Rodna 3—2 (1—1), Mecanica 
Progresul Bistrița — Chlmforest 
Năsăud — nu s-a disputat, 
minorul Beclean — Minerul 
mășag 2—1 (1—0).

SERIA A XI-a
Otelul Reghin — Mureșul 

duș 2—1 (0—1), Mecanica
Sibiu — Viitorul Gheorghenl
5— 0 (3—0), Metalul Reghin —
Progresul Odorheiu Secuiesc 0—0, 
Metalotehnica Tg. Mureș — Me
talul Sighișoara 4—1 (3—0), Au- 
tomecanica Mediaș — Unirea Oc
na Sibiului 3—1 (2—0), Minerul
Bălan — Electromureș Tg. Mu
reș 1—0 fl—0), Carpați Agnita — 
T.P.A. Sibiu 2—0 (2—0), Unirea 
Crlsturu Secuiesc — Avlntul Re
ghin 1-2 (1—2).

SERIA A XII-a
Carpați Sinaia — Mobila-Măgu- 

ra Codlea 3—0 (9—0), Minerul 
Baraolt — Minerul Filipeștii de 
Pădure 1—0 (0—0), Metalul Tg. 
Seeuiesc — Petrolul FSH Băicoi
3— 2 (2—1), Cimentul Hoghlz — 
I.p.T. întorsura Buzăului 3—0 
(1—0). Precizia Săcele — Metalul 
Ploneni 0—0, A.SA. Chimia Plo
iești — Torpedo Zămești 3—1 
(3—0); Victoria Floreștl — Ni- 
trart*onia Făgăraș 3—1 (1—1). li
pirea Neptun Cîmplna — Electro 
Sf. Gheorghe 1—0 “ "

★
Rezultatele au 

de corespondenții 
Uri

La- 
Săr-

Lu- 
CSU

1 — Electro 
(1-0).

fost transmise 
noștri volun-



Cupa Prietenia la dirt-track
/ S"

TAVDII1ÎI1 ÎNVINȘI ÎH
Ambiantă de zile mari, sîm- 

"bătă și duminică, pe Stadionul 
Municipal din Brăila, unde a- 
proape 30 000 de specta
tori au asistat la cele două 
reuniuni din cadrul etapei 
a Vl-a a Cupei Prietenia la 
dirt-track, la care și-au dispu
tat îniîietatea motocicliști din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R, D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și Româ
nia.

în prima rundă, sîmbătă, la 
proba de perechi, sportivii so
vietici. unguri și cehoslovaci 
au constituit cele mal o- 
tnogene cupluri. confruntă
rile directe dintre ele fiind 
urmărite cu interes de nu
merosul public. Perechea Ste- 
lian Postolache, Dan Gașpar 
s-a intercalat uneori printre 
principalii animatori, dar 
două rateuri ale primului și 
aportul mai scăzut al ultimu
lui (nerestabilit total după 
accidentul suferit) au pri
vat dublul nostru de un loc 
mai bun în clasament : 1.
U.R.S.S. (Igor Marko 13 p,

BASCHETBALISTUL SABONIS 
VA JUCA LA BUCUREȘTI !

Tragerea la sorți a meciurilor 
primului tur al C.C.E. la baschet 
masculin nu a fost favorabilă 
echipei Steaua, care va avea ca 
parteneră de întrecere celebra 
formație Jalghlrls Kaunas (parti
dele vor avea loc la 2 octombrie 
Ia București și la 9 octombrie Ia 
Kaunas). Din lotul echipei din 
Kaunas fac parte cîțlva dintre 
componentil de bază ai repre
zentativei U.R.S.S. (vîcecampioa- 
nă mondială), în frunte eu Ar- 
vidas Sabonis (21 de ani, 2,19 m 
înălțime), apreciat de specialiști 
ea unul dintre cel mai valoroși 
jucători din lume.

La fete. Universitatea Cluj- 
Napoca va Juca în primul tur cu 
Madic Tetkik (Turcia), la 2 șl la 
# octombrie (mal înlll pe teren 
propriu, apoi în deplasare). în 
ipoteza calificării, „U“ va întîlnl 
pe campioana Poloniei, formația 
Lodz, Ia 30 octombrie (în depla
sare) si la 6 noiembrie (pe te
ren propriu).

. TURUL CICLIST
{Urmare din pag. 1)

metri, va fi sprijinit de cole
gii săi din prima echipă a 
României. M. Romașcanu, C. 
Căruțașu, împreună cu pur- 

. tatorul tricoului galben, S.
Oprescu, și coechipierul aces
tuia. FI. Sandu. în urmă
rirea lor, cicliștii din pluton 
conlucrează organizat și, după 
o oră de la plecare, cînd erau 
parcurși 38 km. fugarii sînt 
prinși.

Urmează al doilea sprint, de 
la Adjud (km 45). și plutonul 
se agită în permanență. în a-

CLASAMENTELE GENE
RALE : individual — 1. S. 
OPRESCU (IMGB) 8h 31:39, 
2. O. Jcntzsch (S C Cottbus) 
8h 33:03, 3. D. Matuszek
(S C Cottbus) 8h 33:04, 4.
M. Romașcanu (România A) 
8h 33:09, 5. C. Neagoe (Ro
mânia A), 6. C. Paraschiv 
(România A) — același timp; 
echipe — 1. S C Cottbus 
25h 39'16, 2. România A
25h 39:27, 3. ASK Vorwărts 
— același .imp, 4. R.D. Ger
mană 25h 40:17, 5. IMG
București 25h 40:19, 6. Bul
garia 25h 41:49, 6. Selecțio
nata de tineret 25h 43:00, 7. 
România B, 8. Metalul PIo- 
peni, 9. Selecționata Voința,
10. Polonia — același timp 

vangardă aflîndu-se cicliștii 
români. Cu toate acestea, la 
sprintul de la Adjud primul 
trece D. Matuszek (S C Cott
bus) urmat de F. Schonherr 
(AȘK Vorwărts) șl bulgarul P. 
Raicev. în continuare, se ru
lează cu peste 55 km la oră. 
Purtătorul tricoului galben 
nu stă în expectativă și în
cearcă o evadare, anihilată 
însă prompt de pluton. Nu 
se potoliseră încă spiritele 
Si își încearcă șansa V. Pavel 
(Selecționata de tineret) șl 
H. Sandu, dar la intrarea în 
Bacău cîștigătorul sprintului

PItOffA 1NDIVIDIIAIA
Feodor Zaharov 16 p) 29 p, 2. 
Ungaria ‘ 22 p, 3. Cehoslovacia 
21 p, 4. România (St. Postola
che 10 p, D. Gașpar 7 p) 17 p, 
5. Polonia 16 P. 6. R. D. Ger
mană 12 p, 7. Bulgaria 9 p.

în concursul individual de 
duminică, o mare surpriză : 
favoriții au fost învinși de că
tre Mike Ott (R. D. Germană) 
— ținut mai mult rezervă în 
întrecerile de perechi. Clasa
mentul : 1. M. Ott (R.D.G.) 13 
p, 2. F. Zaharov (U.R.S.S.) 13 
p, 3. R. Nagy (Ungaria) 13 p, 
4. I. Marko (U.R.S.S.) 11 p... 
7. D. Gașpar 8 p„... 11. D.
Bogdan 6 p, 12. St. Postolache 
6 p... 16. Gh. Stănel 0 p.

Atît în proba de perechi, cît 
și in cea individuală, specia
liștii federației noastre au ali
niat la start pe cei mai buni 
piloți la ora actuală. Din pă
cate. aceștia nu au evoluat la 
înălțimea așteptărilor pe în
treg parcursul concursului, 
obținînd- rezultate sub nivelul 
posibilităților reale. Dacă Dan 
Gașpar a fost indisponibil și 
a revenit în arenă insuficient 
pregătit (făcînd. însă, eforturi 
vizibile pentru a putea face 
față puternicilor adversari de 
peste hotare) în schimb, cei
lalți selection abili au venit Ia 
Iot cu o redusă capacitate de 
efort. în plus, majoritatea lor 
au dovedit lipsuri în tehnica 
luării unui start eficient, pre
cum și în atacarea virajelor, 
unde adesea au ieșit din tur
nantă, pierzînd teren prețios. 
Aceste carențe (șl altele, pe 
care tehnicienii lotului repre
zentativ le cunosc mai bine) 
se impun a fi remediate pînă 
la următoarele confruntări in
ternaționale.

Traian IOANIȚESCU

La Flushing Meadow CONNORS — OUT!
S-au încheiat partidele turului 

al 3-lea al „internaționalelor11 de 
tenis ale Statelor Unite. Re
zultate normale, o singură 
excepție, „victima" fiind 
Jimmy Connors, învins în trei

AL ROMÂNIEI
va fi Gh. Nefliu (Selecționata 
Voința), urmat de V. Pavel și 
A. Ion. Apoi, se rulează în 
pluton compact. iar sprin
tul de la Buhuși revine lui 
H. Groger (ASK), C. Nicolae 
șl A. Ion. După ieșirea din 
oraș notăm o nouă încercare 
de desprindere a alergătorilor 
G. Olteana, C. Dumitrescu și 
P. Mitu (toți de la IMGB), dar 
ei nu vor putea face față 
grupului masiv și vor fi „în- 
ghițiți" de pluton. La Săvi- 
nești, ultimul din sprintu
rile intermediare. ordinea 
este următoarea : C. Nico
lae, bulgarul N. Staicov

11. Selecționata Tineret 
București 26h 11:34.

CLASAMENTUL SPRIN
TERILOR ; 1. S. Oprescu
25 p, 2. O. Jentzsch 24 p. 3. 
D. Matuszek 19 p, 4. H, 
Lempart 15 p, 5. C. Nicolae 
12 p, 6. M. Romașcanu 12 p.

Etapa a 3-a se va desfă
șura azi, pe următoarea ru
tă : Piatra Neamț (start ora 
13) — Bicaz (13,34, sprint 
intermediar) — Ruginești 
(14,07) — Poiana Teiului
(14,50 sprint intermediar) — 
Broșteni (15,36) — Vatra
Dornei (17.00). Cicliștii vor 
parcurge 149 km, traseul a- 
vînd un profil de zonă 
muntoasă.

și G. Gheorghiu (Selecțio
nata Voința). Plutonul ru
lează cu peste 45 km pe oră, 
pregătindu-șe _ pentru finalul 
etapei. Asistăm Ia sprinturi 
prelungite. desfășurate în. 
fața a mii de spectatori, care 
au încurajat eforturile ru
tierilor. Victoria a revenit 
lui H. Lempart (R.D.G.). cro
nometrat în 4h06:57 (m.o. — 
39,360 km), urmat. în același 
timp, de O. Jentzsch (S. C. 
Cottbus). H. Gruhi (R.D.G.), 
O. Celea (România A). P. Mitu 
(IMGB) și C. Nicolae (Româ
nia B).

HOCHEIȘTII NOȘTRI
LA STARTUL „CUPEI
SOVETSKI SPORT"
O dată cu disputarea „Cupei 23 

August" la Gheorghenl și cu 
participarea (tradițională) a lo
tului primei reprezentative la 
„Cupa Sovetskl Sport", se poate 
soune că sezonul de hochei 1986— 
87 a demarat. Intr-adevăr, lotul 
reprezentativ a plecat ieri la 
Kiev, unde va participa, pînă la 
7 septembrie la una din grupele 
sus-amintitulul turneu, la care 
vor mai fi prezente, după cum 
am fost informați de F.R. Ho
chei, echipa olimpică a U.R.S.S., 
formațiile de club Himik Voskre- 
sensk, Traktor Celiăblnsk șl Di
namo Kiev, primele'două făcînd 
parte din liga superioară a cam
pionatului Uniunii Sovietice. Se 
anunță, așadar, o întrecere de 
ridicată valoare, adevărată pia
tră de Încercare pentru -sporti
vi! noștri.

Au făcut deplasarea următorii 
Jucători : G. Huțan, Netedu, Bar
ta — portari ; E. Antal, Daia, 
Herlea, Bogos, Horvath, A. Nagy
— fundași ; Pisăru, Solyom, Tu- 
reanu, Hălăucă, V. Huțanu, Bu- 
rada, Chirlță, Gerczuj, Nistor, 
Gliga, K. Antal, Sofron, Lukacs
— înaintași. Lotul este însotit de 
antrenorii AI. Kalamar, V. Crihan 
Si Z. Czaka, de dr. Gh. lonescu 
șl de arbitrul FI. Gubernu.

seturi (2—6. 4—6. 5—7) de 
Todd Witsken (22 de ani, nu
mărul 84 în clasamentul ATP), 
care-și povestește astfel vic
toria : „Știam că Connors nu 
rezistă fizic în finaluriie de 
partidă, așa că mi-am dorit și 
am reușit să cîștig primul 
set pentru a lungi meciul. 
Cînd l-am ciștigat pe al doi
lea, am fost sigur de victorie. 
Mai mult, am accelerat ritmul 
de joc și, cu cîteva revere în 
cross, am încheiat meciul in 
trei seturi". Iată ultimele par
tide ale turului 3, masculin : 
Nystrom — Jelen 5—7. 4—6, 
6—3, 6—0. 8—2 ; Donnelly — 
Jarryd 6—3, 5—7, 6-1-, 6—3 ; 
Mecir — Edwards 6—0, 6—3, 
6—3 ; Wilander — van Hens- 
burg 5—7, 6—3, 6—4, 6—4 ; 
Anger — Gullickson 3—6, 6—4, 
4—6, 6—4, 6—4 ; feminin : Ma
nuela Maleeva — Benjamin 7—6, 
6—3 ; Sukova — Bonder 6—2, 
6—0 ; Garrisson — Gurney 
6—3, 6—2 ; Lindquist — Scheuer 
— Larsen 3—6, 6—2, 6—0 ; Turn
bull — White 3—6, 7—6, 6—1. 
Iată cele mai interesante zîn- 
tîlniri ale optimilor de finală : 
Edberg — Goldie ; Lendl — 
Gilbert ; Cesnokov — Tim 
Wilkinson; Leconte — Kric-' 
kstein și Lindquist — Evert- 
Lloyd ; Navratilova — Sabati
ni ; Graf — Reggi ; Turnbull- 
Mandlikova ; Jordan — Shri
ver.

GALATASARAY ÎNVINGĂTOARE LA LIMITA
AUSTRIA, (et. 8). F.C. Tirol „la 

prima înfrîngere 1 Ea a fost în
trecută cu 1—0, în deplasare, Ia 
Linz, de echipa A.S.K., dar con
tinuă să conducă în clasament. 
Alte rezultate : Vienna — Elsen- 
stadt 1—4 I, Admira Wacker — 
Grazer A.K. 5—0, Austria Kla
genfurt — Wiener Sportclub 2—2, 
Rapid — Austria viena 2—2, 
Sturm Graz — Voest Linz 2—0. 
Pe primei’ locuri : F.C. Tirol 14 
p, L.A.S K. 12 p, Rapid și Aus
tria Viena cu cite 11 p ; pe ul
timele : 11. Grazer A.K. 4 p, 12. 
Austria Klagenfurt 2 p.

TURCIA, în etapa a două, Ga- 
latasaray, adversara echipei Uni
versitatea Craiova în Cupa' 
U.E.F.A. r dispus de formația Di- 
yarbakir (nou promovată în pri
ma ligă) cu 1—0, prin golul mar
cat ae Kuneyț in min. 23. Iată 
formați,, allp'âtă de Galata.sa-ay: 
Simoviei — losuf, Erhan, Raslt, 
Ahmet--- Ismail (Adnan), Ilyas

România — R. F. Germania 18,5-11,5 

VICTORIE A TINERELOR NOASTrIșAHISTE
Tinerele noastre șah is Ic și-au 

înscris în palmares un nou 
succes de prestigiu : la sfîrși- 
tul săptăminit trecute, în în- 
tîlnirea Internațională amicală 
de șah, desfășurată la Băile 
Herculane. reprezentativa femi
nină de tineret a României a 
întrecut formația similară a 
R.F. Germania la un scor net 
(18,5—11,5). Meciul s-a desfășu-

Al doilea start in C. M. de șah

VA REUȘI KARPOV,
Așadar, cei doi mari „K“ al 

șahului cu majuscule se rela
xează după prima jumătate a 
meciului-revanșă șl se pregătesc 
acum pentru cea de a doua. 
Intre Londra și Leningrad o di
ferență de un punct îl separă pe 
campionul mondial, Garri Kas
parov, de șalangerul său, Ana
toli Karpov. Un singur punct, 
dar un handicap enorm, dacă ne 
gîndim cît de dificil este să 
scapi de obsesia remizelor pe 
eșichier și să obții o victorie în
treagă. Iar campionul, protejat 
de regulament, trebuie nu nu' 
mai egalat, d infrînt încă o dată, 
pentru a ii deposedat de titlu.

Va reuși aceasta Karpov, în ce
le 14 partide, cîte au mal ră
mas pînă Ia linia de finiș? Greu 
de spus, pentru noi comentato
rii, dar și mal greu de realizat 
pe cele 64 de patrate albe și ne
gre. Care, iată, ne-au încurcat 
de mai multe ori calculele șl pe 
parcursul primei duzini de con
fruntări, pe scena londoneză.

Ne referim la insolitul unora 
din cele 12 partide consumate. în 
primul rînd, deschiderile. Unde 
sînt „Siclllenele" de altă dată ? 
„Apărările slave" ? „Indlenele 7 
Repertoriul s-a schimbat. Kas
parov joacă o deschidere trecu
tă parcă la arhivă. GrUnfeld-ul. 
Karpov preferă Gambitul Damei, 
cu multe schimburi de piese. în 
mijlocul jocului au lipsit, în
deobște. atacurile fulgurante, de
cepție pentru spectatorii de la 
„Park Lane". Iar finaluriie, pro- 
prlu-zise, au dispărut. Totul s-j 
petrecut parcă în avanscena lup
tei șahiste, s-a evitat angaja
mentul total. S-a urmărit avan
sul pozițional tainlm, observa
rea reciprocă, sancționarea celor 
mal mici inexactități. Dar au 
fost șl unele mari, chiar colo
sale. Kasparov a ratat nu o da
tă — analiza a demonstrat — ci 
de două ori cîștigul în partida a 
2-a șl ar fi avut acum avantaj 
de două puncte pe tabela de 
scor. Iar Karpov a trecut pe lin
gă victorie în partidele a 7-a 
si a 11-a, pînă la un momnt dat 
conduse ireproșabil.

Clou-ul primei manșe a fost, 
probabil, a 8-a partidă, acolo 
unde campionul mondial a reluat

• TELEX • TELEX
CĂLĂRIE « Lă Rotherfield 

Park (Anglia), ta C.E. de con
curs complet pentru juniori, A- 
lessandra Ramus (Marea Brlta- 
nie) șl echipa Marii Britanii au 
terminat învingătoare • în C.E. 
de tineret, la dresaj, Susanne 
Lebek (R.F.G.) a încheiat pe pri
mul loc 9 tn C.M. de polo că
lare, echipa Falcons (Egipt) s-a 
impus, urmată de Ingenya (El
veția).

CICLISM • Proba masculină 
de urmărire pe echipe (4000 m) 
din cadrul Campionatelor Mon
diale de la Colorado Springs a 
fost cîștigată de selecționata Ce
hoslovaciei — 4:17,98, care a în
trecut ta finală formația R.D. 
Germane — 4:17,99.

HANDBAL e Competiția inter
națională masculină de la Kau
nas s-a încheiat cu victoria echi
pei locale Granitas — 6 p, ur
mată ta clasamentul final de for
mațiile Spartakus Budapesta —

(Semih), Prekazl — Ugur, savas, 
Kuneyt. Echipa are două puncte 
și ocupă locul 9 în clasament. 
Alte rezultate : Ankaragflcu — 
Zonguldak 5—2 ; Altay — Sam
sun 2—4 ; Besiktas — Boluspor 
1—0 ; Trabzon — Genclerbirligi 
0—0; ESkisehlr — Fenerbahce 
0—0. In clasament conduce An- 
karagâcâ, cu 3 puncte.

R.D. germana (et. 3).. Loko
motive Leipzig, — Brandenburg 
0—0, Jena — Aue 1—1, Blschof- 
w rda — Union Berlin 2—1, Mag
deburg — Riesa 3—1, Dynamo 
Berlin —Dynamo Dresda 0—0, 
Cottbus — Erfurt 1—0, F.C. Karl 
Marx Stadt, — Frankfurt/O. 0—0. 
Pe primele locuri : Jena 5 p, 
Dynamo Berlin, Magdeburg, F.C. 
Karl Marx Stadt, Aue cu cite 4 
P ; pe ultimele : 13. Lokomotive 
Leipzig, l.p. 14. Union Berlin 0 p.

ELVEȚIA (et. 4). Locarno — 
Apr0—1, Lucerna — Basel 2—0, 
Nefuchâtel xamax — Young Boys 

rat pe distanța a șase runde (sis
tem Scheweningen), în fiecare 
dintre cele două echipe evoluind 
cîte cinci jucătoare. Dintre e- 
chipierele noastre scorul cel 
mai înalt l-a obținut Cristina 
Bădulescu — 4,5 p (din 5), 
urmată de Mădălina Slroe — 
4 p. în echipa oaspete s-a fă
cut remarcată Ingrid Lauter
bach, cu 3,5 p.

AGASA, UN 2-0?
conducerea, cu a doua victorie a 
sa. Șl senzație, pentru prima oa
ră în cariera sa, Karpov depă
șea timpul de gtadire. Fapt foar
te rar tntîlnlt ta campionatele 
mondiale, se pare ultima oară 
într-o secvență a meciului 
Botvinnik-Bronstein din anul 
1951 (David Bronstein era un 
inveterat consumator de timp...). 
Un cititor, pasionat de șah, ne-a 
întrebat de ce, totuși, în poziția 
cu pricina — înfățișată pe dla-
KARPOV

grama noastră — Karpov n-a 
mutat 31,..Td2, continuind rezis
tenta. Răspunsul ar fi simplu : 
fiindcă n-a mai avut timp sâ 
mute 1 Dar, poate că am rămas 
intr-adevăr datori cititorilor cu 
o mică explicație, asupra situa
ției de fapt. Pentru Karpav 
31...Td2 era doar un paleativ, mo
mentul deciziei trecuse. Kaspa
rov ar fi răspuns desigur 32,De7 
(amenință mat într-o mutare...), 
iar la 32„.T2d8, de exemplu, ur
ma teribil 33.T:f7 „(amenință mat 
In 2 mutări...) și poziția negre
lor se prăbușește iremediabil. 
Alte variante sună în aceeași 
gamă.

Deci, pînă la jumătatea marii 
întreceri, 6,5—5,5. Leningradul ne 
va arăta dacă Garri Kasparov 
rămîne campion mondial sau 
AnatoU Karpov (în orașul său de 
reședință) își va recîștiga cununa. 
Noul start, miine.

Radu VOIA

• TELEX • TELEX «
4 p, Neva Leningrad — 2 p șl 
Usy Ivry (Franța) — o p. In ul- 
tlnvi zi a turneului s-au înregis
trat următoarele rezultate : Gra
nitas — Usy Ivry 23—16 (13—10) ; 
Spartakus — Neva Leningrad 
31—29 (15—15). • Turneul mas
culin de la Doboj (Iugoslavia) a 
fost ciștigat de echipa iugoslavă 
Mebaloplastika Sabac, învingă
toare cu 26—24 (după prelun
giri) în finala disputată cu TSKA 
Moscova. în partida pentru lo
cul trei, echipa Steaua București, 
a întrecut cu 30—26 (15—12) for- 

. mația vest-germană Schwabing.
ȘAH. • La Sofia începe astăzi: 

meciul pentru titlul mondial fe
minin dintre marile maestre so
vietice Maia Ciburdatiidze, de
ținătoarea titlului, și Elena Ah- 
milovskaia. Meciul cuprinde 16 
partide, dintre care primele opt 
se vor disputa la Sofia, iar ur
mătoarele opt vor avea loc la 
Borjoml (U.R.S.S.).

Berna 1—1, St. Gali — Servette 
3—2, Vevey — Grasshoppers 2—2, 
Wettingen — Bellinzona 1—2, Zu
rich — Lausanne 2—0. Pe primele 
locuri : Neuchâtel Xamax și 
Sion cu cite 7 p, Grasshoppers 
6 p ; pe ultimele : 14—15. Aărau 
șl Locarno cu cîte 2 p. 16. La 
Chaux de Fonds 0 p.

SCOȚIA (et. 5). Glasgow Ran
gers — Celtic 1—0, Aberdeen — 
F.C. Dundee 2—0. Clydebank — > 
Falkirk 1—2, Dundee United — 
St. Mirren 3—0, HanvTton — Mot
herwell 0—3, Hibernian — Midlot
hian 1—3. Pe primele locuri : 
Dundee United 9 p, Aberdeen 7 
•p, Celtic 7 p. Mildlothian 7 p ; 
pe ultimul loc ; 12. Hamilton 0 p.

FINLANDA (et. 17). în clasa
ment continaă să conducă echina 
Kuusysl Lahti, cu 26 p. urmată 
de Turun și Rovaniemi — cu cîte 
23 p.Rezultate : Ilves Tamnere — 
turun pallosepra 1—3 : Kuusvsi 
Lahti - Komin Pallosoura 5—o ; 
Oulun — Haka 0—1 : Rovanfomi 
— Kwopion 3—0 ; Kopariț — Hal- 
singin 1—1.
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