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După a 49-a ediție a „Cupei României" la fotbal

PROTAGONISTELE AU JUSTIFICAT „CĂRȚILE DE VIZITĂ

DACIADA
PATRU FINALE PE TARĂ, 

PATRU PASIONANTE ÎNTRECERI.»

• Steaua și remarcabila 
ei stabilitate tactica ® 
Dinamo și operația de re

construcție a echipei
Finala nr. 49 a „Cupei Româ

niei" a opus pe Steaua și Dinamo, 
meci, care de ani de zile rămî- 
ne principalul „cap de afiș" al 
fotbalului românesc. Am nu
mărat, în „polinomurile" care 
au pătruns pe teren, 18 inter
naționali A ; deci o întreagă 
reprezentativă A, plus șapte 
rezerve (oa să nu mai vorbim 
de internaționalii de tinerei 
sau olimpici) se prezentau pen
tru a-și disputa „Cupa Româ 
niei“. O competiție care ofe
ră, din startul ei, și celor mai 
mici " 
a se 
care, 
mai 
Pusă
„Cupa" stimulează, prin ur
mare, încă de la primele sale 
meciuri și pasionează, pînă la 
ultimul fluier al arbitrului. Așa 
cum s-au petrecut lucrurile și 
în partida de duminică de pe 
cel mai mare stadion al țării. 
Pentru că. deși nu poate fi 
considerată o finală de specta
culozitate maximă, partida cu 
nr. 49 a avut destule momente 
frumoase, de mare tensiune, de 
suspans cum numai partidele 
de Cupă sînt capabile să dă
ruiască.

Considerațiilor apărute în zia
rul nostru de ieri,

formații posibilitatea de 
înscrie într-o întrecere în 
iată, apar, in final, cei 

valoroși jucători ai țării, 
sub genericul Daciadei, 
.“ stimulează, prin

ie vom adău-

STEAUA -
UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 
1-1 (1-0)

Ieri, pe stadionul 
din Bulevardul 
Ghcncea din Capi
tală, a avut loc 
partida restanță 
din etapa a 34-a a 
Diviziei A Ia fot
bal. STEAUA — 
UNIV. CRAIOVA, 
întilnirea s-a în
cheiat la egalita
te t 1—1 (1—0).

(Citiți in pag.
2—3 cronica partidei).

Jcrcălau (stingă) in luptă pentru balon cu Belodedici sub privirile 
lui Balint. Moment - - - -din finala Cupei.

Foto : Aurel D. NEAGU

Marea noastră competiție 
sportivă națională Daciada a 
programat, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, finalele pe țară la 
o serie de concursuri republi
cane cu caracter de masă. La 
aceste sărbătorești întreceri — 
care au avut ioc pe stadioane 
și în săli din Alexandria, Cara
cal, Focșani și Pitești — și-au 
disputat întîietatea cei mai buni 
sportivi calificați în urma eta
pelor anterioare ale competiții
lor respective. în rîndurile care 
urmează, cîteva secvențe de ia 
aceste frumoase manifestări 
sportive.

ALEXANDRIA. Timp de două 
zile, pe stadionul Automatica 
din localitate s-au intîlnit fina- 
liștii la cea de a IX-a ediție a 
Concnrsuluj școlar de selecție 
la atletism, inițiat și organizat 
de secța de resort a C.C. al 
U.T.C., rezervat tinerilor atleți 
intre 14 șl 17 ani. Cei 360 de 
concurent! din mediul rural au 
oferit publicului un spectacol 
de bună calitate. După desfă
șurarea celor 8 probe cuprin
se jn program, pe prima treap
tă a podiumului de premiere 
au urcat reprezentanții a 15 
județe : CATEGORIA 14—15 
ANI — Rodica Alexe (jud. 
Prahova) 13,5, Cosmin Nadaș 
(Satu Mare) 12,2, la 100 m ; 
Rodica Moldovan (Mureș) 4,84 
m, Cosmin Opincaru (Mureș)

5,88 m la lungime ; CATEGO
RIA 16—17 ANI — Rada Tufan 
(Teleorman) 2:28,2 la 800 m 
Tănase Precup (Olt) 4:20,2, la 
1500 m. Angela Ignătescu CTe- 
leorman) 4,96 m, Ianoș Konocz 
(Satu Mare) 5,96 m, la lungime. 
Clasament general: 1. Teleor
man 44 p, 2. Mureș 20 p, 3. 
Satu Mare 20 p. (FL. DUMI
TRU — coresp.).

CARACAL. Intrată în tradi
ția activității competiționale de 
masă, „Cupa Constructorului 
de mașini*' a reunit un număr 
record de participante la între
cerile finale : 14 formații de 
handbal și 10 de volei, din pu
ternice centre muncitorești și 
sportive. Pentru cucerirea tro
feului pus în joc s-au intîlnit 
în meci decisiv echipele de 
handbal Prahova Ploiești (an
trenor — Constantin Mares') și 
Tractorul Brașov (Ana Roth, 
fosta glorie a atletismului nos
tru). Cu un plus de vigoare, 
ploieștenii au cîștigat cu scorul 
de 30—22. Partidele de volei au 
fost găzduite de sala Victoria. 
Cu jucători mal tineri și dornici 
de afirmare, sextetul IIRUC 
București (antrenor — C-tin 
Ștefănescu) a reușit să învin
gă în întilnirea finală pe Trac
torul Brașov (Horia Banea) cu

(Continuări tn nao î-3)

ga cîteva observații privind 
mai mult modul de dispunere 
în teren, aprecieri, asupra pers
pectivelor celor două formații 
de prim-plan ale fotbalului 
nostru și jucătorilor lor. înain
te de a intra în cele cîteva 
mici subpuncte ale comentariu
lui nostru, să menționăm marea 
risipă de energie a combatan
telor, obligate să joace pe o 
căldură caniculară, |a capătul 
unui sezon care a prevăzut, pe 
ultimele sale porțiuni, o pro-

Eftimie IONESCU

IContinua re in nao 2-3)

CLASAMENTUL FINAL
1. STEAUA 34 25 9 0 87-17 59
2. Dinamo 34 17 10 7 84-46 44
3. Victoria 34 15 S 11 43-39 38
4. Sp. Stud. 34 14 7 13 55-46 35
5. Univ. Cv. 34 11 13 10 40-34 35
6. F.C. Argeș 34 12 11 11 28-25 35
7. F.C. Olt 34 15 5 14 33-43 35
8. Petrolul 34 9 16 9 26-27 34
9. Corvinul 34 13 7 14 64-56 33

10. „U“ Cj.-Nap. 34 14 4 16 34-47 32
11. Oțelul 34 11 10 13 37-36 32
12. S.C. Bacău 34 12 8 14 45-52 32
13. F.C.M. Bv. 34 14 4 16 33-46 32
14. Rapid 34 13 6 15 42-55 32
15. Flacăra 34 14 4 16 40-55 32
16. Jiul 34 10 7 17 39-49 27
17. Gloria 34 10 5 19 31-66 25
18. Chimia 34 7 6 21 30-72 20

Șl UNIVERSIADA Df IA ZAGREB
® în piscina „Mladost", între 9 și 14 iulie, întreceri 
de mare atracție 9 Pe bloc-starturi, performeri de 

înaltă clasă, în luptă cu secundele

I
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JMIT87
MARELE 
EXAMEN 

AL
Prima medalie de aur a de

legației României la preceden
ta ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare, de la Kobe 1985. 
a fost obținută de o înotătoa
re, Carmen Bunaciu, în proba 
de 100 m spate. De către aceas
tă sportivă de excepție, în al 
cărei palmares, onorant pentru 
sportul românesc și pentru ea, 
figurează și recordul de parti
cipare ia J.M.U. — 4 ediții : 
Mexic ’79, București ’81, Ed
monton ’83 șî Kobe ’85, cu care 
prilej a obținut nu mai puțin 
de 5 medalii de aur, alături de 
altele de argint și bronz ! 
paranteză fie spus. Carmen 
naciu a întrecut acum doi 
în bazinul Port Island 
Kobe, pe campioana olimpică 
de la Los Angeles ’84, olandeza 
De Rover.

Și venind vorba de Jocurile 
Olimpice 1984, să spunem că

în 
Bu- 
ani, 
din

„Cupa Prietenia" la dirt-track

prima medaliată olimpică a 
înotului românesc, Anca Pă- 
trășcoiu („bronz” în proba dc 
200 m spate, la Los Angeles), 
se va alinia la startul apro
piatelor întreceri ale Universia
de} de ia Zagreb, desigur în 
probele sale preferate, cele dc 
spate, dar și la 200 m fluture.

Cine o va însoți la Zagreb, 
in noua și moderna piscină de 
la Centrul de sport și recreare 
„Mladost", pe medaliata noas
tră olimpică, eleva antrenoarei 
Cristina Șopterian ? In primul 
rînd, băimăreanca Noemi Lung, 
cea care deține, la această oră, 
prima poziție în topul mondial 
la 400 m mixt (cu un excelent 
4:39,01), fiind, totodată, a doua 
performeră din toate timpurile 
în, cum se spune, procedeul 
procedeelor. Și să nu uităm, 
furați de cascada cifrelor de 
rezonanță internațională, sta
bilite de eleva antrenorului Gh. 
Dimcca, faptul că Noemi Lung 
a „recoltat" recent, în piscina

TINERETULUI 
SPORTIV

de la „23 August", o altă pro- 
ducție-record : 10 titluri de 
campioană națională. De altfel, 
în acest bazin bucureștean, gaz
dă primitoare șl martor entu
ziast al multor rezultate 
ecou mondial, stabilite de 
nerele înotătoare românce 
ultimii doi ani, se și efectuează 
acum ultimele pregătiri în ve
derea participării la Univer
siada ’87. Alături de dinamovis- 
ta bucureșteană Anca Pâ- 
trășcoiu și băimăreanca Noemi 
Lung, se află coechipierele de 
club ale acestora, Timea Toth 
și, respectiv, Eniko Palencsar, 
acoperind. împreună, un total

Paul SLAVESCU

de 
ti- 
în

(Continuare în nao 9 4-d)

LA UN PAS MIC DE O MARE VICTORIE
Crește continuu cota intere

sului brăilenilor pentru sportul 
cu motor, peste 30 000 de tineri 
si virstnici (record de specta- 

-h venind sîmbătă și dumini- 
■ Stadionul Municipal din 

de pe malul Dunării 
asista la cele două 

perechi și individual) 
i etapei a treia a 
ietenia" la dirt-track,

ediția 1987. De data 
numerosul public a 
curse de mare angajament, în
treceri mai atractive decît toa
te cele desfășurate anterior pe 
pista de aici.

Așa cum se anticipa, piloții 
oaspeți s-au comportat ia înăl
țimea reputației lor în arena 
internațională. Printre aceștia, 
polonezul Ryszard Dolomisie-

aceasta, 
urmărit

, J:i. concursu} individual de duminică, talentatul nostru motociclist
Marius Șoaită. ieșit din ultimul viraj, a terminat victorios în 3 
din cele 5 manșe în care a evoluat. Foto : Mihai POPOVICI-Brăila

wiez (ocupant al locului 10 la 
ediția trecută a C.M. de seniori 
și actualmente clasat în semi
finalele C.E. de tineret), so
vieticul Andrei Voloknov, ceho
slovacul Vladimir Kalina, bulga
rul Marian Boianov și Mario 
Busch din R.D. Germană, bine- 
cunoscuți publicului din ediția 
anterioară a competiției, și-au 
confirmat integral valoarea. 
Spre satisfacția generală, tine
rii noștri alergători au obținut 
rezultate meritorii în compa
nia puternicilor lor adversari, 
dobîndind poziția a treia în 
proba de perechi și numărîndu- 
se printre principalii animatori 
ai concursului individual. Evo
luțiile frumoase de sîmbătă și

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In nao 2-3)

Campionatul de rugby se apropie de final. în penultima etapă a 
turneului pentru locurile 1—4, la București, Dinamo a jucat cu 
R.C. Grivița Roșie (23—16), meci de la care vă prezentăm această 
imagine, cu Lungu in acțiune Foto : Aurel D NEAGU

Echipa feminină de atletism a României a dominat
clar intrecerile de la Goteborg, din cadrul grupei B
a „Cupei Europei", obfinind calificarea in prima grupă

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)
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/ De Ziua învățătorului

OMAGIU MODELATORILOR
învățătorului — care este, 
tradiție, ziua de 30 iunie

Hotărînd o zi a 
printr-o statornică 
— partidul și statul nostru socialist dau o 
deosebită apreciere muncii celor care, cu ne
măsurată abnegație, modelează sufletele și 
trupurile copiilor, ale tineretului studios. Fa
cem cuvenita subliniere, deoarece în uriașul 
detașament al celor ce slujesc cu devotament 
școala românească se află și profesorii de e- 
ducație fizică. Beneficiind de condiții minu
nate de activitate asigurate de conducerea su
perioară de partid și de stat, personal de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, 
de îndrumarea valoroasă a tovarășei acade
mician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, 
președinte al Consiliului Național al Științei și 
învățămintului, cadrele didactice care predau 
educația f zică ti ajută pe reprezentanții ti
nerei generații să își formeze deprinderi de 
mișcare, să se bucure de foloasele exercițiu
lui fizic, deplin exprimate în vechiul dicton 
„minte sănătoasă in corp sănătos". Dascălii 
de sport educă, totodată, la tineri, alese în
sușiri morale, precum curajul, tării de 
caracter, corectitudinea, demnitatea, onoarea, 
omenia și spiritul de colectiv.

Este, de aceea, un prilej de a constata cu 
profundă satisfacție că peste tot. in orașe 
și în comune, există astfel de educatori In

0 ÎNTRECERE CARE N-A RĂSPUNS |

(Urmare din pag. 1)

TINEREI GENERAȚII
înțelesul cel mai complex al termenului, 
fesori pe care copiii, elevii îi prețuiesc 
respectă, Valeria Pascal. Mihai Gubernu. 
Minialov (București), Maria Ghenade (Bacău), 
Arcadie Blindu (Arad), loan Samoilă (Buzău), 
Florin Fleșeriu (Sebeș-Alba). Laurențiu Stllea 
(Rm. Vilcea): se înțelege, sint doar cîțiva 
dintre miile de oameni de la catedră devotați 
trup și suflet acestei munci de o mare răs
pundere socială, cadre didactice care în școli 
sau in cluburi sportive școlare contribuie, cum 
ne relevă continuu întrecerile competiției 
sportive naționale Daclada, la formarea unor 
generații pline de vigoare Și optmism, iar 
intr-o etapă superioară, în funcție de apti
tudini, la modelarea unor viitori campioni.

Sărbătorim Ziua învățătorului intr-un mo
ment in care întregul nostru popor întimpină 
cu un nestăvilit elan și entuziasm, cu noi 
și noi fapte de muncă, Conferința Națională 
a Partidului și a 40-a aniversare a Republicii. 
Alături de toți oamenii muncii, de întregul 
popor, cadrele didactice de educație fizică se 
angajează să desfășoare o activitate tot mal 
eficientă de pregătire a tinerei generații pen
tru muncă șl viață, educarea ei în spirit co
munist, revoluționar, astfel că aceasta să re
prezinte un factor de nădejde al construcției 
socialismului și comunismului in patria noastră.
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2—0. Organizatorii au oferit 
premii echipelor fruntașe con- 
stind jn diplome si echipament 
sportiv. (Gh. DONCIU — coresp.) 

FOCȘANI. Sala polivalentă 
din orașul de reședință al ju-

le urmele_ _
MATERIALELOR 

OBLICATE_ _
SEMNE BUNE

LA „VOINICELUL" !
Referitor la nota cri

tică publicată în ziarul nos
tru sub titlul „Duminica 
sportivă ? Uite-o, nu e !", 
am primit la redacție răs
punsul Consiliului pentru 
Educației Fizică și Sport al 
Sectorului 3.

Reținem din acest răspuns : 
„De la o vreme, din 
cauza unor neconcordanțe in 
colaborarea dintre factorii 
cu atribuții sportive din 
sector, au apărut unele lip
suri, atit în organizarea, 
cît și în programarea 
desfășurarea acțiunilor 
baza sportivă „Voinicelul1... 
Articolul din ziarul „Spor
tul" a făcut obiectul unei 
serioase analize, luîndu-se 
măsuri ferme pentru lichi
darea tuturor lipsurilor con
statate, astfel ca, în cel mai 
scurt timp, baza „Voinice
lul" să redevină acel minu
nat cadru de petrecere a 
timpului liber pentru cit 
mai mulți copii și tineri din 
Sectorul 3... Considerăm ar
ticolul din ziarul „Sportul" 
ca un ajutor. Vom acționa 
cu mai multă perseverență 
și fermitate pentru realiza
rea unei noi calități în ac
tivitatea sportivă din sec
torul nostru".

Un răspuns serios, auto
critic. Și o promisiune pe 
care, sîntem siguri, factorii 
cu sarcini în mișcarea spor
tivă a sectorului se vor 
strădui să o onoreze...

și 
la

dețului Vrancea a găzduit edi
ția a 2-a a „Cupei Voința" la 
judo, rezervată sportivilor ju
niori. Tinerii finaliști și-au dis
putat întîietatea cu 
specifică vîrstei,
dintre cei peste 100 de concu- 
rențj ureînd pe prima treaptă 
a podiumului de premiere : * 
Preda (Satu Mare) la cat.
kg, s.
kg, C. Vintz (Satu Mare), la 
kg, fi. - - •
62 kg, S. Ticu (Rm. Sărat) 
68 kg, A. Pali (Tg. Mureș) 
75 kg, "" ; ■_
83 kg, D. Ratu (Baia Mare) 
+83 kg (juniori mici) ; N. Iaru 
(Rm. Sărat) la 56 kg, FI. Bratu 
(Focșani) la 60 kg, P. Piciu (Pi
tești) la 65 kg, Z. Csilab (Satu 
Mare) la 75 kg, I. Batari (Tg 
Mureș) la 78 kg, A. Berkesi 
(Satu Mare) la 85 kg, C. Dumi
tru (Pitești) la 95 kg și I. Osim 
(Mediaș) la +95 kg. în paralel 
au avut loc și întreceri femi
nine, dominate la categoriile 
respective de Dezdemona Mi
ron (Bacău), Gabriela Alistar 
(Borzești), Tanța Gălățeanu 
(Focșani), Elena Marhodin, Mi- 
rela Andraș, Eleonora Vizitiu, 
Daniela Huiuță (toate din Bor
zești), (V. MANOLIU — coresp.).

PITEȘTI. Pe un traseu ales 
în centrul municipiului, în pre
zența a mii de spectatori, 41 de 
fete și toți atîția băieți au par
ticipat ]a finala concursului 
intitulat „Marșul factorilor poș-

ardoarea 
cei mai buni

Ilieș (Baia Mare) la

Purcărea (Tg. Mureș)

D. Nițu (Baia Mare)

L.
49
53
57 
la 
la 
la 
la 
la

CITIȚI NUMÂRUL 6

AL REVISTEI

ILUSTRATE
DIN SUMAR

O Un amplu comentariu 
asupra Campionatului Mon- 
dial Universitar de handbal, 
cîștigat de echipa României
• Prezentarea echipei de 

fotbal steaua, campioană na
țională pentru a 12-a oară.

O La rubrica „Panoramic4* : 
Aspecte din activitatea sporti
vă în județul Bihor
• Bogată agendă de între

ceri în cadru1 Daciadei
• Comentarii asupra recen

telor Campionate Naționale de 
înot
• Steaua (băieți) și Uni-

EXIGENȚELOR ACTUALE!
Opiniile prof. C. Mitrea, secretar responsabil 
F.R. Rugby, despre turneul final al Campionatului 

juniori și școlari de la lași

al 
de

tali. întrecerile s-au soldat cu 
următoarele rezultate : FETE — 
1. Monica Lupe (Hunedoara). 2. 
Nieoleta Dinu (București), 3. 
Elena Plumb (Prahova) ; BĂ
IEȚI — 1. Ion Erciu (Bucu
rești), 2. Vasile Varga (Cluj), 3. 
Ion Crovcană

Ordinea pe 
rești 3 p, 2. 
Vaslui 12 p. 
coresp.).

Așadar, CSȘ Steaua Bucu
rești (antrenor Al. Achim) este 
noua campioană a țării la 
rugby juniori. „A fost de de
parte formația care a dispus de 
lotul cel mai valoros de jucă- 
tori“ — ținea să precizeze prof. 
Cristian Mitica, secretarul res
ponsabil al F.R. Rugby, prezent 
la turneul final de la Iași. El 
a relevat pregătirea fizică deo
sebită a echipei campioane, fac
tor ce a decis, într-o. bună 
măsură, reușita, ca și orientarea 
în procesul de antrenament a 
unor antrenori (Em. Sîrbu — 
Sibiu, P. Ianusievici — Con
stanța), calitatea prestației unor 
jucători (Iosef — CSS Steaua, 
Marinescu — CSS 2 Constanța, 
Iftode — CSȘ Unirea Iași, 
Brînză — CSȘ Locomotiva 
București, M. Dumitru — Rapid- 
Triumf' București), precum și 
organizarea desăvirșită a tur
neului, gazdele ieșene, în frun
te cu inginerii Sandu Viile și 
Gh. Drobotă, plus Gh. Prise- 
caru, făcînd totul pentru suc
cesul întrecerii.

In ansamblu, însă, 
final de la Iași n-a 
exigențelor actuale, 
majoritate a jucătorilor
linia prof. Mitrea — sint des
coperiți, mai ales sub raport 
tehnic ; nu stăpînesc, de pildă, 
nici măcar procedeele de bază 
ale rugbyului, cum sint pasa și 
placajul ! Este, de altfel, o ca
rență care s-a făcut simțită și 
în cazul echipei reprezentative 
de seniori, participantă la Cupa 
Mondială".

Concluzia ? Interlocutorul nos
tru o formulează fără echivoc : 
„Antrenorii — cei mai mulți 
— care se ocupă de pregătirea 
juniorilor nu își îndeplinesc cu 
spirit de răspundere obligațiile

turneul 
răspuns 
„Marea 
— sub-

(Vaslui).
județe : 1. Bucu- 
Prahova 10 p, 3. 
(I. FEȚEANU —

★
bucureștean Drti- 
(Complexu] Ori-

în cartierul 
mul Taberei . 
zont) s-a deschis de curind o 
sală de gimnastică aerobică și 
de întreținere, inițiativa aparți- 
nînd Direcției de Telecomunica
ții a Capitalei.

„Am realizat sala cu forțe 
proprii, ne spunea C. Șerban, 
membru al Asociației sportive 
P.T.T. (președinte, prof. Gh. Ci- 
clovan). în această acțiune am 
fost sprijiniți de condu
cerea Direcției, sala fiind ame
najată și utilată cu tot ce este 
necesar din materiale recupera
bile oferite de secția CNT2. Fi
ind singura sală de acest gen 
din Sectorul 6 (sperăm ca în 
scurt timp tot aici să funcțio
neze și secția de box pe care 
vrem s-o reînființăm și care cu 
ani în urmă ne-a adus mari sa
tisfacții), dorim ca ea să de
vină cît mai folositoare oameni
lor muncii din întreprindere, 
dar și altora, care locuiesc in 
apropiere".

O inițiativă care a fost bine 
primită de cei dornici să facă 
mișcare pentru sănătatea și ar
monia trupului...

Ion PANA-coresp

SOFIA, 29 (Agerpres). La Var
na s-a efectuat tragerea la sorți. 
a grupelor Campionatului Mon
dial feminin de handbal (gru
pa B), competiție ce va avea 
loc în Bulgaria. în perioada 9— 
20 decembrie, anul acesta.

Echipa României face parte 
din seria a 3-a, alături de for
mațiile Olandei, Bulgariei și 
Danemarcei.

Componența celorlalte serii 
este u-mătoarea— 1: Iugoslavia, 
Ungaria, Polonia și reprezen
tanta Asiei ; seria a 2-a : R.D 
Germană. Canada, R.P. Chineză 
și Coasta de Fildeș ; seria a 4-a: 
R F. Germania, Austria, Franța 
și reprezentanta Americii.

profesionale, procesul de 
struire prezintă lacune de 
Se fac concesii nejustificate 
unor jucători puțin dispuși să 
muncească intens, după cum ei 
înșiși, tehnicienii, 
adesea 
eipă la 
rificare 
a unor 
tea ne
cu.„
să impunem un spirit riguros 
științific muncii cu juniorii, pro
cesului de antrenament".

Este o cerință imediată, de 
vreme ce schimbul de mîine 
(rugbyștii născuți în anul 1969 
și mai mici) are in față foarte 
curind — în luna august — o 
competiție internațională de 
tradiție, „Turneul Prietenia". 
De două o.ri consecutiv în 1985 
și jir 1986, tinerii noștri rugbyști 
s-au aflat pe locui I și ar fi 
de dorit să continue și’ acum 
aceste succese.

Dintre jucătorii care ar pu
tea intra în discuție pentru 
lot, prof. Mitrea i-a amintit pe 
Stan (Steaua), Pătrăhău (CSȘ 
2 Constanța), C. Fugigi —- 
Șoimii Sibiu), Barbu și 
(CSȘ Locomotiva București), 
Salomcu (CSȘ Locomotiva Ora
dea), M. Dumitru și Niță (Ra- 
pid-Triumf București). Dar, 
cum făcea remarca secretarul 
federal, „ducem lipsă de jucă
tori cu gabarit, în special pen
tru linia a II-a și, de aseme
nea, de aripi ale liniei a III-a. 
Vrem să vedem cum vor răs
punde antrenorii noștri la ce
rința completării lotului cu ase
menea jucători. Pentru că, in 
fond, aici trebuie apreciată 
munca unui tehnician, în des
coperirea și modelarea unor 
sportivi de perspectivă..."

Opiniile exprimate la adresa 
antrenorilor de juniori sînt 
justificate, după părerea noas
tră, pentru că se simte nevoia 
unuj plus de pasiune, anga
jare și . competență, singura 
modalitate de a aduce în prim- 
plan jucători de rugby apțl să 
reziste tentelor lotului.

in- 
fond.
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CUPA PRIETENIA" LA DIRT-TRACK
(Urmare din pag 1)

duminică au reaprins lumina a- 
tenției asupra unui autentic ta
lent, care s-a „bătut" pentru 
fiecare metru de teren. Star
turile impecabile, angajările în 
turnante, recuperările din linia 
dreaptă și starea bună de con
curs pe care a insuflat-o colegi
lor sibianui Manus Șoaită îl si
tuează, pe merit, în fruntea ti
nerei generații de alergători, 
în confruntările individuale, e- 
levul apreciatului antrenor 
Nicolae Riureanu a fost la un 
pas mic de o mare victorie. 
Dar, parcă pentru a nu avea o 
bucurie deplină, parcă pentru 
a ne lăsa regretul nerezolvării

unor lucruri strict necesare în 
întreținerea mașinilor, băieții 
noștri au pierdut puncte pre
țioase din cauza penelor de 
cauciuc. Astfel, în penultima 
manșă, cînd Marius Șoaită se 
detașase în învingător indiscu
tabil al concursului individual, 
ei a fost nevoit să oprească 
înainte de sosire pentru că 
mersese pe... jantă pînă cînd 
i-a sărit cauciucul, pierzînd cele 
trei puncte cu care și-ar fi 
înscris in palmares uri frumos 
succes. Și în proba de perechi, 
din ziua anterioară, Șoaită și 
coechipierul iui Sorin Ghibu au 
suferit pene la roțile din spate, 
ratînd_ locui secund în clasa
mentul fina] la dublu. Ceea ce

ne obligă să repetăm că „cheia" 
succesului nu este numai pilo
tul, ci și motocicleta, care 
trebuie să fie bine echipată.

Cursele de sîmbătă și dumi
nică au lăsat o impresie deo
sebită și asupra unor persoane 
autorizate de peste hotare, 
prezente jn tribune, ca de pil
dă Zdistaw Strezeitiieczny și 
Piotr Rutkowski, reprezentanți 
ai Comitetului pentru cultură 
fizică, sport și turism din Po
lonia, care au afirmat că între
cerile la care au asistat au în
cununat lăudabilele eforturi ale 
organizatorilor de a se situa la 
înălțimea prestigioasei între
ceri internaționale, care a fost 
etapa a treia a „Cupei Priete
nia".

du 
s-ei. 
dii
Br

se găsesc 
descoperiți, cînd parti- 
diferite colocvii de ve- 
a gradului de însușire 
cunoștințe. Toate accs- 
determină să începem 

începutul, să facem ordine,

(CSȘ 
Dinu
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versitatea Craiova
(fete), campioane la volei
• După participarea boxe

rilor noștri la C.E.
O Floretistele înaintea Cam

pionatelor Mondiale
© Două pagini de „Viață 

sportivă44
• „SPORT Magazin44 : foto

grafii originale de 
tare

© La „Orizont 
„Secretele44 lui Igor
• Prezentarea T" 

’87, de la Zagreb
© Cutia cu scrisori, Cu

vinte încrucișate
UN NUMĂR IN 24 DE PA

GINI, BOGAT ILUSTRAT

peste ho-
extem44 :

Belanov 
Universiadei

AD1INISTIHTIA DI SI Al LOTO PttOMOSPOPl IWOWHAZA
• Miine, miercuri. 1 Iulie, are 

loc si tragerea obișnuită pro- 
NOEXPRES. care vă întimpină 
iarăși cu avantajele noilor con
diții de atribuire a cîstlgurilor
• ULTIMUL CONCURS PRO

NOSPORT al acestui sezon fot
balistic va avea loc duminică. 5 
.iulie. Această etapă programează 
următoarele partide ale Diviziei 
B: 1. Unirea Focșani — Steaua 
Mizil: 2. Unirea Slobozia —
C.S.M. Suceava; 3. Minerul Gura 
Humorului — Olimpia Rm. Să
rat: 4. Poiana — Aripile Bacău;
5. Automatica — Carpați Mîrșa:
6. I.C.I.M. Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș; 7. Inter Sibiu — Progre
sul; 8. C.S. Tîrgoviște — Electro- 
putere: 9. Pandurii — Sportul 
Muncitoresc Slatina: 10. Strungul 
— Gloria Bistrița: 11. C.I.L. Si- 
ghet — C.S. U.T.A.: 12. F.C. Ma
ramureș — ,,Poli“ Timișoara; 13. 
Minerul Cavnic — Olimpia Satu
Mare.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 24 IUNIE: cat. 
1: 1 variantă 25% — Autoturism 
Dacia 1300 (70.000 lei): cat. 2: 1 
variantă 100% a 16.018 lei și 8 
variante 25% a 4.004 lei: cat. 3 : 
26.50 variante a 1.813 lei: cat. 4: 
95,75 a 502 lei: cat. 5 : 243,50 a 197 
lei; cat. X: 218,75 a 220 lei; cat. 
Z: 3.888.25 a 100 lei. Report ca
tegoria 1 : 129.486 lei. Autoturis
mul Dacia 1300 (70.000 lei), jucat 
pe o variantă de 25% la categoria 
1. a fost obtlnut
Focșa Mircea din

de participantul 
Tulcea

participanților.In atenția
La tragerea excepțională Loto 
de duminică 28 iunie a.c. ulti
mul număr de la extragerea 
a V-a este 79 și nu 19 cum a 
apărut în rubrica noastră de 
ieri.
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Tiberiu STAMA

RARAU A CÎȘTIGAT „PREMIU!
fata unei nume- 

Premiul de în-
Desfășurat în 

roase asistente. 
cercare44 al Derbyului a dat cîștig 
de cauză, după cum era de aș
teptat. lui Rarău. Deși nu s-a în
trebuințat .decît pe ultima linie 
dreaptă, elevul antrenorului G. 
Tănase a cîștigat confortabil în 
fata lui Orac (și el prezentat în 
frumos progres) si a realizat un 
excelent record de l:24,6/km, ceea 
ce duce la concluzia că recor
dul derbyurilor. detinut de Răs
un’ (1:24,9/km), poate fi doborît 
în acest an de Rarău. Tot în a- 
ceastă reuniune. Crișan a reali
zat cel mai bun record al anu
lui (1:20,4/km) în cursa de viteză 
în care s-a impus, dovedind că 
r rămas același element de mare 
valoare al-lotului national. Cursa 
rezervată amatorilor a revenit lui 

o
V. 

din 
par- 
și el

Samson, 
valoare 
Alexandrescu 
start la sosire. Acoperind un 
curs corect. Simin a stabilit 
un nou record (l:26,6/km). care-1 
plasează în rîndul derbyștilor. 
Stimat a învins-o pe ghinionista 
Visarea. Trifan, adus la valoa
rea sa cea bună, a produs sur
priza zilei, iar Onelica. si ea în 
frumos progres, a învins la mare 
luptă ne Haneș. C. Iorga dove
dind că are mari posibilități de 
driver. Cursele cailor de 2 w*1’

care însă a realizat 
greu de anticipat 
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c.
După finala juniorilor republicani

PUNCTUL FORTE AL CAMPIONILOR
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0 REMIZĂ PREȚIOASĂ PENTRU... OASPEȚI
Ieri, o dată cu consumarea res

tanței din etapa a 34-a, dintre 
Steaua și Universitatea Craiova, 
s-a pus punct ediției de campio
nat 1986—1087. Cu acest meci, 
echipa campioană a mai adăugat 
la excelentul ei palmares încă o 
performanță notabilă, ea termi- 
nînd întrecerea fără să fi cu
noscut Infringer ea — premieră 
in cele 69 de ediții ale Diviziei 
A !

mult, dar diferența de valoare 
era evidentă, chiar dacă Steaua a 
reușit să deschidă scorul. în min. 
23, Mirea a intrat în careu, a 
centrat de pe dreapta și CRATU 
a reluat balonul in plasă, de la 
4—5 metri. După ce în min. 19 
Gh. Popescu luftase la 10 m de 
poartă, într-o situație de gol, tot 
el a expediat un șut puternic 
(min. 25), pe care Blid l-a deviat 
în corner. Apoi o fază fierbinte

teren ex-

I STEAUA 1 (1)
J UNIV. CRAIOVA 1 ’0) |

® C. Frățilâ al doilea titlu ca antrenor

REPREZENTANTELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE :
STEAUA - Cupa Campionilor; DINAMO - Cupa Cupelor; 

VICTORIA, SPORTUL STUDENȚESC ți UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— Cupa U.E.F.A.

Dar Steaua din acest meci 
nu a fost... Steaua de duminică, 
din finala Cupei. La ieșirea pe 
teren, cei aproximativ 22 000 de 
spectatori au avut o primă surpri
ză, echipa gazdă prezentînd gar
nitura de ,,speranțe44, în care 
cei mai cunoscuți jucători erau... 
mai puțin cunoscuții Blid și I. 
Dumitrescu, ’
echipă.

Așa stînd 
care mulțumea pe toată 
a constituit cuvintui de ordine 
și s-a jucat în consecință. Tinerii 
fotbaliști din formația gazdă, du
pă valoarea și experiența lor de... 
debutanți îm-^ivizia A, s-au stră
duit să arate ce pot, au alergat

rezerve la prima

lucrurile, remiza, 
lumea,

a dus la o prea riscantă angaja
re și Dumitrescu l-a accidentat 
involuntar pe Lung. Universita
tea a pus stăpînire pe joc, dar 
șuturile întârziau sau nu aveau 
precizie și pînă la pauză cea mai 
mare ocazie de gol a avut-o Du
mitrescu, care, singur în fața 
porții, a șutat pe lingă bară.

După pauză, sigur, craiovenii au 
forțat egala rea. A ratat Anton 
(min. 50), dar in min. 52, bine an
gajat de Ad. Popescu, MÂNĂILA 
a intrat in careu, a șutat puter
nic de la 12 metri și golul n-a 
putut fi evitat chiar dacă Blid a 
atins balonul. Era marele gol pe 
care Universitatea îl aștepta pen
tru... Cupa U.E.F.A. Craiovenii au

Stadion Steaua ;
celent ; timp închis, a plouat in 
prima repriză ; spectatori — 
circa 22 009. Șuturi : 9—16 (Ipe 
poartă : 2—6). Cornere : 4—13. 
Au marcat : CRAIU (mim. 23), 
respectiv MÂNAILA (min. 52).

STEAUA : BLID — E. PopesCU, 
V. PETCU, Dorobanțu, Giurcă — 
Breniuc (min. 53 Al. Marian), 
Manea, Petra<?he, Dumitrescu — 
Mirea, CRAIU.

UNIV. CRAIOVA : Lung (min. 
33 Baco Ițea) — Stănescu, SAN- 
DOI, Cioroianu, Ungureanu — 
Ad. Popescu, Gh. Popescu, 
MANAILA, Anton (min. 79 Bica) 
— Bîcu, BADEA.

A arbitrat foarte bine M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca) ; la linie : 

Titorov (Drobeta Tr. Seve- 
și Gr. Ma cavei (Deva), 
speranțe î 0—2 (0—0).

V. 
rin)

La

avut . ____ ____
parcă golul nu-i mai interesa, ei 
etalînd o largă și plictisitoare ga
mă de pase. întreruptă de rare 
și sterile contraatacuri ale parte
nerilor.

După meci, prima echipă a Ste
lei a intrat pe teren cu „Cupa 
României", ceea ce a constituit 
pentru suporterii el momentul cel 
mai frumos al după-amiezii.

„CUPA ROMÂNIEI**
'Urmare din pag 1)
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sramare intensă, solicitantă. 
Fatalistele au făcut față greului 
fișai de sezon și au ridicat ni
velul partidei ultime a compe
tiției k.o. ța valoarea așteptată 
de ia ele.

Steaua a ajuns )a o maturi
tate tactică, bazată pe un grup 
de jucători de mare experiență 
care ii asigură o stabilitate 
ironunțată indiferent de adver- 
s,"r. Așa a fost și in finala de 
^uPinică. Chiar dacă au lipsit 
Rum.yscu și T. Stoica, contri- 

.ția «elorl’alți vechi și apre- 
ctjti titulari (Iovan, Beiode- 
?‘c Bărbultscu, Boloni, 
ian*. Lăcătuș, Pițurcă 
Hag>, r. .«a iii_
sambit! echipei), ’ 
cu bui/j]randament al înlocui
torilor (t teașă si Rotariu) a 
reprezentaț elementul determi
nant al burjui start ;n meciul- 
iinaia, al dțiansării unor ac
țiuni rap.de : percutante, care 
au pus la gr^ încercare apă
rarea dmamoțstă. Golul, care 
ave-a sa fie și ingurul din fi
nala, s-a marca. jn această pe
rioada. Iar, in rorjza secundă,

Ma- 
plus 

care s-a integrat în an- 
coroborată

cînd dominarea ,,alb-roșilor“ s-a 
accentuat, tot această omoge
nitate pronunțată a ajutat la 
depășirea momentelor dificile.

Dinamo a pornit, cum bine 
se știe, la o reconstrucție a 
echipei, mulți jucători tineri 
intrînd în circuitul unor verifi
cări. Finala, o partidă grea, cu 
miză, a dus ța prezentarea unei 
formule mai experimentate în 
care perechea de fundași cen
trali s-a prezentat în compu
nerea Al. Nicolae—Movilă, iar 
Andone a evoluat în fața liniei 
de fundași. Alcătuirea din par
tea a doua, cu Andone revenit 
pe postul de stoper șl cu Orac 
i‘n linia de mijloc, a arătat o 
sporită mobilitate și o mai pro
nunțată exactitate în con
struirea acțiunilor. Randamen
tul liniei de mijloc a crescut, 
comparat cu potențialul din 
prima parte. Lupu poate fi ci
tat pentru ascensiunea din a- 
ceste 45 de minute față de dis
creția cu care a evoluat în pri
mul act. Formația dinamovistă 
a străbătut un vizibil drum de 
refacere a unul „unsprezece" 
competitiv, drum pe care tre
buie să se insiste.

I
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Subliniam, în încheierea cro
nicii partidei Dinamo — Spor
tul Studențesc, finala celei de 
a 42-a ediții a Campionatului 
Republican de juniori, că echi
pa pregătită de Constantin Fră- 
țilă își datorează succesul în
deosebi randamentului remarca
bil ai liniei ei de mijloc. Intr- 
adevăr, cei patru din acest 
compartiment, Mitici — Lupes- 
cu (în prima repriză, deoarece 
în a doua a evoluat pe postul 
de „libero", în locul lui Bucur, 
nerefăcut complet după ac
cidentul din partida Româ
nia — U.R.S.S. de la Brașov) — 
Bănică — Marin, au dominat cu 
autoritate jocul. Dacă ultimul, 
deosebit de eficace în grupa 
semifinală de la Craiova, a avut

venții salutare ia șuturile pu
ternice și plasate ale lui Stanici 
și Miulescu din a doua parte 
a meciului. Mai scăzut a fost 
randamentul lui Răducioiu, dar 
nu trebuie să uităm, nu avem 
voie să uităm, că atît el, cit și 
jucătorul nr. 1 al Sportului 
Studențesc, Stănici, au evoluat 
și în epuizanta partidă cu se
lecționata Uniunii Sovietice din 
Campionatul European A. cîști- 
gață clar de „tricolori".

Dînd Cezarului ce-i al Ceza
rului — afirnaînd, în plus, că 
antrenorul Constantin Frățilă 
ciștigă a] doilea titlu de juniori 
pentru Dinamo, după ce| din 
1980 — să subliniem, totuși, și 
meritele învinșilor. Conside
răm că altui ar fi fost randa-

Constantin ALEXE

in continuare inițiativa, dar

La capitolul jucători ne-am 
opri asupra fotbaliștilor tineri 
din finală, care merită subli
nierile noastre, vechii și repu
tații noștri internaționali ne-
maiavînd nevoie de recoman
dări suplimentare. La Steaua, 
Stîngaciu a evoluat cu sigu
ranță și apărarea unui penalty 
înseamnă foarte mult, Cireașă 
a jucat cu mult aplomb ; ca și 
Rotâriu. Dintre dinamoviști, 
Jercălău a lăsat o bună impre
sie prin travaliul său și tehni
ca sigură, iar Lupu a dezvă
luit calități de fin tehnician în 
perioada bună din repriza se
cundă.

Acum, pentru Steaua, ajunsă 
la a 15-a „Cupă a României", 
record absolut in fotbalul nos
tru, și Ia evcntul nr. 5 (Cupă 
plus campionat), alt record al 
fotbalului românesc, la orizont 
se profilează noua ediție a Cu
pei Campionilor Europeni, unde 
și-a cucerit o binemeritată fai
mă. Pentru Dinamo, care are 
de asemenea o poziție frumoasă 
in ierarhia internațională euro
peană, vin examenele din Cupa 
Cupelor, La 9 iulie, Ia Gene
va, sorții Ie vor stabili adver
sarele de ia 16 și 30 septembrie. 
Toate forțele și preocupările 
pcntlu un start fructuos pe 
scenele europene !

Portarul Răzvan Lucescu a... ghicit colțul, dar Bănică a executat 
puternic lovitura de la 11 m, din

Portarul Răzvan Lucescu a... ghicit coiful, dar Bănică a executat 
puternic lovitura de la 11 m, din min. 43, și scowl a devenit 3—0 
pentru juniorii dinamoviști. Foto : Aurel D. NEAGUpentru juniorii dinamoviști.

min. 43, și scowl a devenit 3—0
Foto : Aurel D. NEAGU

sarcina de a-1 marca strict pe 
Stănici, Mitici și Bănică au fost 
cu adevărat două „pistoane" 
extrem de active, care s-au re
pliat atunci cînd a fost nevoie 
și au atacat decis ori de cîte 
ori au avut prilejul. Șl nu-i 
•deloc întîmplător faptul că 
acești doi înzestrați jucători au 
și punctat în contul iui Dinamo. 
De altfel, ei au jucat și cu o 
mare ambiție, eforturile făcute 
vizînd și o revanșă mult aș
teptată, cei doj — împreună cu 
Prunea, Bucur șl Răducioiu •— 
evoluind și în finala de anul 
trecut, pe care au pierdut-o, 
cum se știe, la loviturile d'e ia 
11 m. Primul atu al „ll“-lui 
dinamovist a fost, așadar, BE- 
PLICA .SUPERIOARĂ A MIJ
LOCAȘILOR. Dar foarte exact 
a jucat și apărarea. L. Simion 
l-a anihiiat complet pe Bondoc, 
Grozea și Ștefan au „urcat" de
seori în atac, Lupescu a cal
mat totul în repriza secundă, 
iar Prunea a avut cîteva inter-

mentui echipei antrenată de 
Dan Apolzan — care s-a dove
dit capabilă să joace mult mai 
bine decit a făcut-o în finală — 
dacă ea nu ar fi primit atît de 
repede acei gol din min. 
Dar l-a primit. Și întregul 
fodaj ai ambițiilor ei s-a 
ruit, cu atît mai mult, eu 
piesele de bază s-au văzut 
cate eficient. Prea mult a aș
teptat echipa de ia Stănici, ui- 
tîndu-se că Stănici este UN 
SINGUR JUCĂTOR și numai 
cu unuj împotriva tuturor e 
greu să cîștigi o finală minu
țios pregătită de clubul Dina
mo. Oricm, Sportul Studențesc 
merită toate laudele pentru 
drumul parcurs pînă în finală ; 
o finală pe care a pierdut-o, e 
adevărat. Dar și Dinamo le-a 
pierdut pe cele' din ’84 si '86 si 
a avut TĂRIA SĂ REVINĂ. 
Ceea ce poate face, în fond, și 
Sportul Studențesc.

3. 
eșa- 
nă- 
cît 

blo-

Laurențiu DUMITRESCU

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL DIVIZIEI C
SERIA 1

Avintul Frasin — Slr»ui pas_ 
câni 0—1 (0—1), ConstructTuj iaȘj
— Explorări Cîmpulung Midove-
nesc 0—1 (0—0). Zimbrul S-m _ 
cetatea Tg. Neamț 1>—2 
Metalul Botoșani — Chimia fălti
ceni 0—1 (0—1), C.S.M. Buchea
— Relonui Săvinești 0—3 — Cjm 
fiind suspendată. Minerul Vava 
Dornei — Electro Botoșani 2—0 
(0—0). Carpati Gălâneștl — TE. 
PRO lay 4—2 (2—1). Cristalul Do-

_ MetaluI Rădăuți 2—3

Pe primele locuri în clasament 
diipă etapa a 30-a. ultima: 1. SI-

M^SCU

2.

âoi 11 D (25—92).
IA. A Il-a

— Gloria Galați 
Portul Galați — 

2—0 (2—0). 
Petrolul Moi- 

tetalul Roman 
(.tui 2—0 (1—0).
— Letea Bacău 

v <©11 Comănești —
z> 'St L '^0 (0—0). Pro- 
\ CSM Borzești

XV' -la IRA Tecuci - 
Huși 4-2 (2-0).
uri: 1. INTER %% 7—19) ; 2. CSM 

29): 3. Textila 
44)... pe ultime- 

Metalul Roman 38 
: 16. Letea Bacău 17 P

SERIA A IlI-a
Energia Mărășești — Petrolul 

Ianca 0—2 <0—1). Luceafărul Ad- 
SN CSȘ Tulcea 3—0 (1—0), 

il Berea — Arrubium Mă- 
-0 (3—0). Laminorul Viziru 

Foresta Gugești 3—1 (2—1).
Chimia Buzău — Progresul Isac- 
cea 3—1 (2—0). Minerul Mahmu- 
dia — Constructorul Hidrotehnica 
Focsani 2—0 (1—0). Chimia Bră- 

Metalul Buzău 2—1 <1*—II-

Granitul Babadag — Carpati Ne- 
hoiu 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PETRO
LUL IANCA 58 p (66—38)J 2. Lu
ceafărul Adjud 56 p (43—23), 3. 
Petrolul Berea 49 p (51—38)... pe 
ultimele locuri: 15. Energia Mă
răsesti 38 p (38—48): 16. Granitul 
Babadag 37 p (36—45).

SERIA A IV-a
SN Oltenița — Cimentul Med

gidia 2—1 (1—11. Sportul „30 De
cembrie" — Voința Constanța 5—0 
(2—0). Unirea Urziceni — ISCIP 
Ulmeni 1—0 (0—0). Metalul Man
galia — Victoria Lehliu 4—2 
(3—1). Victoria Tăndărei — FCM 
Dunăreană Giurgiu 2—1 (2—0),
MU CSȘ Medgidia — Viitorul 
Chimogi 2—0 (1—0). Petrolul Roa
ta de Jos — Olimpia Slobozia 
3—1 (2—0). Portul Constanta —
Oicitil Călărași 3-0 (1—0).
• Meciurile Unirea Urziceni — 

FCM Dunăreană Giurgiu (din * 
tapa a 22-a. pe teren _2—0) 
Metalul Mangalia — r".î ~_ 
peana Giurgiu (din etapa a 28-a. 
pe teren 3—1) au fost omologate 
cu 3—0 în favoarea formației din 
Giurgiu.

Pe primele locuri: 1. SPORTUL 
„30 DECEMBRIE" 64 p (66—19) ; 2. 
Cimentul Medgidia 64 p (68—37): 
3. Otelul Călărași 50 p (58—36)... 
pe ultimele locuri: 15. Victoria 
Tăndărei 37 p (42—61): 16. Victo
ria Lehliu 37 p (42—65).

SERIA A V-a
MECON București — Metalul 

București 2—1 (1—0). Cimentul _Fi- 
eni — Voința 
(1—1). Avicola 
ICSIM București 
BTA București — 
1—0 (1—0). IUPS . 
torul București 1—1 (1—D Vis- 
cofil București — Chimia Găești 
1—0 (0—0). Electrica Titu — Me
talul Mija 2—1 (0—1). Danubiana 
București — Tehnometal Bucu
rești 2—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
BUCUREȘTI 60 p ...........
Avicola Crevedia 51 . .
MECON București 48 o (48—33)... 
pe ultimele locuri: 15. Voința

e*
_ .. Si

FCM Dună-

București 3—2
Crevedia — 

4—0 (0—0). CFR 
Minerul Sotînga 
Chitila — Aba-

1.(50—25)
p (40—33): 3.

București 33 p (30—51): 16. ICSIM 
București 28 p (25—59).

SERIA A Vl-a
Progresul Corabia — Sportul 

Muncitoresc Caracal 4—3 (0—1),
Textila Roșiori — Chimia Tr. 
Măgurele 3—2 (2—0). Constructo
rul Pitești — Viitorul Drăgășani 
2—2 (2—0). Automatioa Alexan
dria — Recolta Stoicănești 4—3 
(2—1). I O B Bals — CFR Craiova
2— 0 (1—0). Constructorul TCI 
Craiova — Dacia Pitești 2—2 
(1—i). Lotru Brezol — Electronis
tul Curtea de Argeș 6—3 (3—1), 
Progresul Băilești — Muscelul 
Cîmpulung 3—3 (2—2).

Pe primele locuri: 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL «3 p 
(76—30); 2. Muscelul Cîmpulung 
57 p (58—27): 3. Automatica Ale
xandria 53 p (43—28)... pe ultime
le locuri: 15. Lotru Brezoi 36 p 
(35—49): 16. Constructorul Pitești 
10 p (21—73).

seria A vn-a
Minerul Motru — Metalurgistul 

Sadu 7—1 (1—0). CFR Caransebeș 
— Minerul Anina 4—1 (2—0). Vic
toria înainte Vîniu Mare — Ar
mătura Strehaia 0—3 — neprezen- 
tare. Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Oravita 2—0 (1—0), Mine
rul Mătăsarl — Energia Rovinari
3— 1 (2—0). Gloria Reșița — Pe
trolul Ticleni 2—0 (1—0). Mecani
zatorul Simian — Dlema Orșova 
0—0. Metalul Otelu Roșu — CSM 
Caransebeș 5—0 (2—0).

•Meciul Minerul Anina — Mi
nerul Oravita. din etapa a 27-a 
(ne teren 2—0). a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea formației din 
Oravita.
• Meciul Petrolul Ticleni — E- 

nergia Rovinari. din etapa a 28-a 
(pe teren 4—2). a fost omologat 
cu 3—0 in favoarea echipei din 
Rovinari.

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
REȘIȚA 63 p (65—22) i 2. Minerul 
Motru 62 p (76—28): 3. Minerul 
oravita 50 n (59—37)... pe ulti
mele locuri: 15. Armătura Stre- 
haia 31 o (42—68): 16. Victoria
înainte Vîniu Mare 22 p (21—87).

SERIA A VIII-a
Metalurgistul Cugir — Progresul 

Timișoara 3—2 (2—0). Șoimii Li- 
pova — Vagonul Arad 3—3 (2—D, 
UM Timișoara — Strungul Chl- 
șineu Criș 4—0 (1—0). Obillci Sîn- 
martinu Sîrbesc — Minerul Ști
ința Vulcan 4—2 (2—0). Unirea 
Tomnatic — CFR Timișoara 5—4 
(3—2). CFR Simeria — Victoria 
Călan 2—1 (1—1). Minerul Ghelar 
— Unirea Sînnicolau 5—0 (2—0), 
CSM Lugoj — Minerul Lupeni 
5—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA S0 p (60— 30) J 2. 
Vagonul Arad 55 p (57—34): 3. 
CFR Timișoara 53 p (57—38) .„ pe 
ultimele
Iar 28 p 
lan 20 p

3.

locuri: 15. Minerul Ghe- 
(34—60): 16. Victoria Că- 
(20—61).
SERIA A IX-a

Metalul Aiud — Sticla Arleșul 
Turda 2—3 (2—1) Olimpia Gher
la — Tîrnavele Blai 1—1 (1—0), 
Industria Sîrmei Cîmpla Turzii — 
Recolta Salonta 3—0 (0—0). Uni
rea Alba Iulla — Gloria Beiuș 
5—0 (4—0). Unirea Valea Iul Mi
nai — Otelul Or. dr. Petru Gro
za 1—0 (0—0). Motorul IRA Cluj- 
Napoca — Mecanica Alba Iulia 
5—2 (2—1). Minerul Or. dr. Pe
tru Groza — Minerul Sunculus 
0—1 (0—0). înfrățirea Oradea —
Bihoreana Marghita 6—1 (5—0).

Pe primele locuri: 1. STICLA 
ARIEȘUL TURDA 71 p (71—16) ; 
2. Metalul Aiud 63 p (73—19): 3. 
Unirea Alba Iulia 52 p (73—40) ... 
pe ultimele locuri: 15. Bihoreana 
Marghita 29 p (24—61): 16. Mine
rul Or. dr. Petru Groza 25 p 
(19—46).

SERIA A X-a
Laminorul Beolean — Minerul 

Baia Sprie 0—1 (0—1). Victoria
Cărei — Someșul Satu Mare 2—1 
(1—0). Minerul Rodna — Chlmfo- 
rest Năsăud 4—2 (2—0). Minerul 
Sărmăsag — Mecanica Bistrița 
0—0. Chimia Tășnad — Chimia 
Zalău 2—2 (0—I1). Minerul Băiut
— Minerul Borsa 1—2 (1—D. Sil- 
vania Cehu Silvaniei — Minerul

Băita 4—2 (1—0). Bradul Vlseu — 
Oașul Negrești 3—2 (3—1): Oașul 
Negrești — Minerul Sărmășag
3— 1, din etapa a 29-a.

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 67 p (55—2») S 2. 
Someșul Satu Mare 63 o (79—35); 
3. Victoria Cărei 56 n (62—27)... 
pe ultimele locuri: 14. Chimia 
Zalău 37 p (36—47): 15. Sllvania 
Cehu Silvaniei 37 o (36—73): 1B. 
Bradul Vișeu 34 p (30—57).

SERIA A Xl-a
Carpati Agnita — Electromureș 

Tg. Mureș 0—2 (0—0). Avîntul Re
ghin — Viitorul Gheorgheni 3—1 
(1—1). IPA Sibiu — Unirea Ocna 
Sibiului 7—1 (3—1). Metalul Si
ghișoara — Minerul Bălan 
(3—0). Progresul Odorhei - 
Iul Reghin 3—0 (0—0). Mureșul 
Luduș — Mecanica CSU Sibiu
4— 2 (2—1). Unirea Cristuru Secu
iesc — Automecanica Mediaș 5—1 
(3—0). Metalotehnica Tg. Mureș
— Metalul Reghin 0—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 61 p (67—23);
2. Avîntul Reghin 60 p (62—27);
3. Progresul Odorhei 58 p (62— 
19)... pe ultimele locuri: 14. Me
talotehnica Tg. Mureș 39 p (45— 
51): 15. Carpati Agnita 39 p 
(32—52): 16. Unirea Ocna Sibiului 
23 p (24—71).

SERIA A XlI-a
IPT întorsura Buzăului — Me

talul Plopenl 1—1 (0—1). Petrolul 
Băicoi — Cimentul Hoghiz 4—2 
(2—0). Carpati Sinaia — Torpedo 
Zărnești 3—0 Torpedo fiind ex
clusă din campionat. Nltramonia 
Făgăraș — Mobila Măgura Codlea 
8—1 (1—1). ASA-Chimia Ploiești
— Electro Sf Gheorghe 2—0 
(1—0). Metalul Tg. Secuiesc — 
Minerul Filipestii de Pădure 4—0 
(0—0), Unirea Cîmpina — Minerul 
Baraolt 4—1 (1—1). Precizia Să- 
cele — Victoria Floresti l—0 
(0—0).
Pe primele locuri: 1. METALUL 

PLOPENI 58 p (66—33); 2. Unirea 
Cîmpina 48 p (40—40): 3. Metalul 
Tg. Secuiesc 47 D (46—32)... pe 
ultimele locuri: 15. IPT întorsura 
Buzăului 36 p (42—59): 16. Torpe
do Zărnești — exclusă din cam
pionat — 36 p (24—40).

Rezultate)e au fost transmise de 
corespondenții noștri.

14.
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TUF d DE TENIS DE LA WIMBLtLsit

<i Lendl a cîștigat, la ceiuste. meciul contra lui Cane

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII 
cîștigat 

Cupei Europei^

INTERNAȚIONAI
Atletele noastre au 

B a m'grupa
29 (Agerpres). 
la Goteb >rg 

r....... ... . (grupa
B) de atletism feminin a fost 
dominat de echipa României 
care a obținut o victorie deta
șată, clasîndu-se pe locui I — 
cu 106 puncte, urmată de Un
garia — 83 puncte, Italia — 
80,5 puncte. Elveția — 69,5
puncte, Finlanda — 65,5 puncte 
ete. în urma acestui remarcabil 
succes, selecționata României

STOCKHOLM,
Concursul de 
pentru ,,Cupa Europei"

in grupa de elită apromovează 
„Cupei Europei".

în ziua a doua a competiției 
atletele române au obținut 
sase victorii : Doina Melinte la 
i 500 m — 4:03.04, Vali lonescu 
la săritura în lungime — 6,92 
m ; Mihaela Loghin — 18,74 m, 
la aruncarea greutății; Gabriela 
Mihalcea — 1,96 m, 
ra în înălțime ; 
Oanță — 23,09 la 200 
pa de ștafetă 4X400 
timpul de 3:30,63.

Simici (Iugoslavia) — 
pană ; Majanici (IugosJ 
categ. semiușoară 
(Turcia) — categ. uș 
tifi (Iugoslavia) — cal semi- 
mijlocie ; Makoli (Iugosiavia) — 
categ. mijlocie mică ; Redzepi 
(Iugoslavia) — categ. mijlocie ; 
Vasici (Iugoslavia) — categ. 
semigrea ; Stefanopoulos (Gre
cia) — categ. grea ; Saliku 
(Iugoslavia) — categ. supergrea.

DOI CAMPIONI BALCANICI LA BOX

BELGRAD, 29 (Agerpres). — 
La Pristina (Iugoslavia) s-au 
încheiat întrecerile Balcaniadei 
de box, printre medaliații cu 
aur numărîndu-se și do; pugi- 
liști români : Marian Gîndac și 
Ion Guzganu. Iancu. Talpoș. Ci
tea și Gavrilă au obținut me
dalii de argint.

In gala finală, la categoria 
semimuscă, Marian Gîndac, e-ta- 
lînd un box tehnic și luptînd cu 
multă vigoare în toate cele trei

la săritu- 
lolanda 

m și echi
ni — CU

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR 
DE GRECO-ROMANE

reprize, l-a întrecut net la 
puncte pe iugoslavul Asanovici. 
Un meci echilibrat, cu schim
buri de lovituri puternice, s-a 
disputat în finala categoriei co
coș, românul Ion Guzganu ob- 
țin'ind victoria la puncte (deci
zie 3—2) în fața puternicului 
boxer iugoslav Redzepovski.

La celelalte categorii, titlurile 
de campioni au fost adjudecate 
de Următorii sportivi : Kirov 
(Bulgaria) — categ. muscă ;

FRAGA, 29 (Agerpres). — In 
cadrul concursului armatelor 
prietene, la lupte greco-roma- 
ne, desfășurat în orașul ceho
slovac Trencin, sportivul ro
mân Vasile Andrei s-a clasat 
pe locul I la categoria 100 kg. 
urmat de polonezul Vronski, 
sovieticul Klimenko și Majtner 
din Cehoslovacia. Nițoiu (categ. 
57 kg) și Chclaru (categ. 48 
kg) s-au clasat pe locul 4

NDRA, Duminică a fost zi 
jauză în turneul de tenis 
ia Wimbledon, dar numai 

ntru jucători, căci organiza
ții au trebăluit de zor pen- 

,ru refacerea terenurilor și a 
programului bulversat de starea 
timpului, iar iubitorii tenisului, 
din fericire pentru ei. n-au 
pierdut timpul cl au comentat 
cele petrecute pînă sîmbătă 
Șl n-au fost puține prileju 
rile de discuție, in special pre 
matura eliminare a vest-germa- 
nului Boris Bccker, in fapt 
chiar a cîștigătoruluj prece
dentelor două ediții ale tur 
noului. El a fost eliminat cu 
7—6, 4—6, 6—2, 6—4 de mai 
modestul, dar tenacele, jucător 
australian Peter Doohan. Alte 
rezultate din turul II : Lendl— 
Cane 3—6, 7—6, 6—7, 7—5, 6—1 
Nystrom—Smld 6—3, 6—1, 6—4

Zivojinovici—Pate 3—6- < —6, 
6—4, 6—1, Gcrnez — Stenlund 
6—3, 6—2, 7—6, Wilander — 
Gunnarsson 6—-2, 6—1, 6—2, 
Mecir —' Woodforde 6—4, 3—6, 
6—3, 6—2, Edberg — Purcell 
6-4-47 6—3. 6—4. Forget — Noah

6 7—6. j 6. 6 4. 0 7 711-

YACHTMENIl IN ÎNTRECERE

BRUNO„CUPA EUROPEI
PRAGA. După cum se anti

cipa, echipa Uniunij Sovietice, 
la bărbați, și cea a R. D. Ger
mane, la femei, și-au adjudecat 
actuala ediția a „Cupei Euro
pei — Bruno Zauli“ la atle
tism. Iată clasamentele finale : 
bărbați: 1. U.R.S.S. 117 p, 2. 
R.D.G. 114,5 p, 3. Marea Brita- 
nie 99 p, 4. R.F.G. 88 p, 5. Ita
lia 87 p, 6. Cehoslovacia 73 p 
7. Spania 72 p, 8. Polonia 58,5 
p (a retrogradat în grupa B) ; 
femei : 1. R.D.G. 119 p, 2. 
U.R.S.S. 92 p. 3. Bulgaria 86 p, 
4. R.F.G. 77 p, 5. M. Britanie 
59;5 p, 6. Cehoslovacia 51,5 p. 
7. Polonia 45 p 8. Franța 45 p! 
(a retrogradat în grupa B). Cî- 
teva rezultate : 5000 m ; Abas- 
cal (Sp.) 13:32.87 ; prăjină : Je- 
gerov (U.R.S.S.) 5,70 m ; cio
can : Litvinov (U.R.S.S.) 82,28
m ; triplu : Proscenko (U.R S.S.) 
17,61 m.

GOTEBORG. Grupa B pen
tru echipele masculine, a fost 
cîstigată de reprezentativa 
Franței, cu 117 p. Ea a fost ur
mată de : 2. Bulgaria 102 p. 3.

ZAULI", LA ATLETISM

In cadrul „Regatei Odesa“ la 
yachting, la care au participat 
veli.ști din Austria, Bulgaria. 
România și U.R.S.S., repre
zentantul nostru Filip Cotta a 
ocupat locul 3 la Finn. La clasa 
470 (38 de ambarcații la start). 
Marian Radu si Alexandru Soci 
s-au clasat pe locul 7.

ANCHETĂ SPORTIVĂ 
ÎN R. P. CHINEZĂ
BEIJING. Mas media din R P. 

Chineză a organizat o amplă an
chetă în rîndul iubitorilor de 
sport din această țară, pentru 
a-i desemna pe cei mai buni 
sportivi din lume. în anul 1986. 
La anchetă au participat peste 
160 600 de iubitori ai sportului!, 
care au desemnat pe următorii : 
1. Diego Maradona — fotbal, 2. 
Serghel Bubka, 3. Ingrid Kristi
ansen, 4. Heike Drechsler toți 
atletism și 5. Li Ning — gim
nastică.

lvan Lendl

rui III : Hlasek — Nystrom
5— 7, 6—3, 6—0, 7—6, Lendl — 
Reheberg 6—4, 6—7 6—3. 7—6, 
Edberg — Anger i— 6. 6—2,
6— 2, Gomez — Flach 6—4. 6—3, 
3—6, 7—5. Leconte — Bloom
6—3, 7—6, 7—5. Volkov - Gil
bert 7—6, 0—6. 6—3, 6—4.

La zi

STIMULENTUL... 
ÎNFRÎNGERII

După ce a realizat consecu
tiv 122 de curse victorioase, 
pe distanta de 400 m garduri. 
Edwin Moses a Ir.trerunt șirul 
acesta Impresionant de succese 
fiind întrecut la începutul lu
nii, intr-un concurs, la Ma
drid. de mal tînărul său com
patriot Danny Harris în mod 
indiscutabil, unul dintre oa
menii care vin puternic din 
urmă. Infrîngerea l-a afectat, 
desigur, pe Mdses, chiar dacă 
el a oăutat să fie cît mai 
calm în timpul conferinței de 
presă, de după competiție, a- 
rătînd. între altele, că.
fapt, el aștepta o astfel de în- 
frîngere. căci suita victoriilor 
ajunsese să-1... obosească. Da. 
să-l obosească, căci de fiecare 
dată; după ce mai adăuga în
că o victorie, lumea spunea: 
Tot Moses?! De acum însă. în 
ciuda celor peste 30 de ani 
ăi săi. se simte eliberat psi- 
hio si cii forte noi pornește 
ofensiva către alte succese, 
întelegînd între acestea si e- 
ventualitatea unui nou record 
mondial la 400 mg. (Reamin
tim că actualul record îi n- 
partine din 1983. cu timpul de 
47.02) ca si Pe aceea a cuce
ririi. pentru a doua oară, a 
titlului de campion mondial.

Trecind peste ironiile ziariș
tilor Moses a strîns din dinți 
si Si-a continuat treaba^ cu si 
mai multă seriozitate, 
șîmbătă. pe pista de 
Jose. Edwin Moses a 
campion national, a 
si un timp bun (47.99). între- 
cîndu-1 clar ne recentul său 
învingător. Harris care a fost 
cronometrat în 48.70 Dar nfnă 
la C.M. de la Roma n-a mai 
rămas multă vreme de asten- 
tat si cursa de 400 mc va fl 
una dintre probele de vîrf ale 
mondialelor".

Romeo VILARA

în

Și iată, 
la San 
devenit 
realizat

Suedia 97 p, 4. Ungaria 87 p, 
5. Austria 82 p, 6. Elveția 82 p, 
7. Finlanda 76,5 p, 8. Iugoslavia 
73,5 p (ultimele două au retro
gradat in grupa C). Competiția 
feminină a fost dominată de e- 
chipa României, astfel că la e- 
diția următoare a întrecerilor, 
peste doi ani, formațiile Fran
ței șj României vor evolua în 
prima grupă valorică.

JENA. Cu prilejul unui con
curs, recordmanul mondial Udo 
Beyer a aruncat greutatea 
22,09 m, iar Helga Radtke 
sărit 7,04 m in lungime.

SAN JOSE. Proba masculi
nă de 100 m din cadrul cam
pionatelor de atletism ale 
S.U.A. s-a încheiat cu victoria 
lui Mike Whiterspoon, crono
metrat cu 10,04. iar pe locul 
secund a sosit Carl Lewis, cu 
timpul de 10,05

Rezultate înregistrate în în
trecerea feminină : 100 m :
Diane Williams — 10.90 (vîrit 
favorabil) ; săritura în lungi
me : Jackie Joyner — 7,12 m; 
1 500 m : Regina Jacobs — 
4:03,70.

J ’87
(Urmare din pag- l)

la 
a

de 22 probe (din care 3 șta
fete), doar brasul lipsind din 
„repertoriul" lor individual... 
Aceste fete din lotul reprezen
tativ sînt, de altfel, primele 
chemate să atingă un vîrf de 
formă în această vară, perfor
manțele lor de la Universiadă 
acreditîndu-le. sperăm, în con
tinuare, pentru blocstarturile 
C.E. de seniori, de la Stras
bourg (16—23 august).

Intre 9 și 14 iulie, la pisci
na „Mladost", In fața a 2000 de 
spectatori, reprezentantele au
torizate ale înotuluj românesc, 
bine plasate și în acest sezon 
în topurile europene și mon
diale, vor lupta cu toată dă
ruirea, pe măsura talentului și 
muncii lor, a condițiilor exce
lente de pregătire, pentru a 
contribui din plin la bilanțul 
delegației României la cea mai 
mare întrecere polisportivă in
ternațională din acest an.

ALTE FINALE DE CUPĂ
„CUPA SPANIEI" a revenit 

formației Rea! Sociedad: care, în 
finală, a dispus cu 6—4 de Atle
tico Madrid, dună executarea lo
viturilor de la 11 m. La sfârșitul 
timpului regulamentar de ioc si 
după prelungiri scorul a fost 
egal • 2 2

LA STOCKHOLM s-a desfășurat 
finala Cupei Suediei. Trofeul a 
revenit formației Kalmar F.F. 
care a dispus de Gais Goteborg 
(din liga secundă) cu 2—0 (1—0).

„CUPA POLONIEI" a fost 
cucerită de echipa Slask Wroclaw, 
care a întrecut în finală cu 4—3 
(după executarea loviturilor de 
la 11 m) formația G.K.S. Kato
wice. La încheierea timpului re
gulamentar de ioc soorul a fost 
egal: 0—0.

START ÎN CAMPIONATUL 
AMERICII DE SUD

In primul meci al 
lui Amerieli de Sud. 
tă în diferite orașe ____
selecționatele Argentinei si 
rului au terminat la egalitate 
1—1 (0—0)! Au marcat Maradona, 
respectiv Reyna.

în cel de al doilea meci la Cor
doba. Brazilia a dispus de Vene
zuela. cu 5—0 (2—0). Au înscris:

campionatu- 
ce se dispu- 
araentiniene.

Pe-

„MONDIALELE* DE BOX (j)
HAVANA, 29 (Agerpres) în 

prima zi a Campionatelor Mon
diale de box pentru juniori de 
Ia Havana, pugilistul cubanez 
Eddy Suarez l-a întrecut la 
puncte, în limitele categoriei 
muscă, pe portoricanul Javier 
Medina. 
Serafin 
obținut 
fața lui 
cia).

Rezultatele înregistrate în li
mitele categoriei ușoară : Bert 
Schern (R.D. Germană) b.p. Ker 
Ki Hoo (Coreea de Sud) : An
thony Duffin (Canada) b.p. 
Wael Hadad (Suedia) ; Arman
do Alfonso (Cuba) b.ab. Santo 
Serio (Italia); Eamon Laughran 
(Irlanda) b. descalificare 
Tony Robinson (S.U.A.).

La aceeași categorie, 
Todorov (Bulgaria) a 
victoria la puncte In 
Ahmet Kirmali (Tur-

BASCHET. $ în turneul mas
culin „Premiul orașului Sofia“; 
Moscova — Bonn 120—79 Sofia — 
Pragâ 97—85.

HOCHEI PE IARBA • Turneul 
feminin de la Amstelveen. în O- 
landa. a fost cîștigat de reorezen- 
tativa tării gazdă. în meciul de
cisiv. Olanda a întrecut Austra
lia, cu scorul de 4—2.

LUPTE • Turneul de greco-ro- 
mane de la Leonding (Austria) a 
fost cîștigat de Bodi. Repka. Ta
kacs. Komaromi (toți din Unga
ria) si Marx (Austria).

MOTOCICLISM • Cursa de 500 
km de la Imola (100 de tururi) a

Edu. a urmat autogolul unui fun
daș venezuelean. care a deviat în 
poartă balonul expediat de Mii- 
ller. Careca. Nelsinho și Roma- 
rid.

REZULTATE...
• In meci contînd pentru „Cu

pa Libertadores", echipa chiliana 
Cobreloa a învins pe. teren pro
priu, cu 3—1 (1—0). formația bra
ziliană F.C. Sao Paulo. Golurile 
au fost însrise de Diaz (min. 26). 
Covarrubias (min. 67). Letelier 
(min. 89). respectiv Careca (min. 
47).

• Selecționata studențească a 
Uruguayului, aflată în Iugoslavia 
în vederea participării la Jocu
rile Mondiale Universitare de 
vară de la Zagreb, a susținut un 
meci de verificare în compania 
formației Sloga Ceakoveț. Fotba
liștii din Uruguay au obtinut vic
toria cu 2—1 (1—1).
• La Jakarta, in meci pentru 

preliminariile turneului olimpic, 
reprezentativa Japoniei a învins 
cu 2—1 (0—0) echipa Indoneziei,
• In preliminariile olimpii» 

(zona africană) ■ Egipt — Renta 
4—0, Uganda — Mozambic <—L 
Ghana — Senegal 2—0, Llbena ~~ 
Nigeria 2—1 Sudan — Algeria 
1—1.
• In turneul de la l.îilan*. 

echipele F.C.' ‘Barcelona si F. 
Porto, au terminat la ezalit«e» 
1—1 (1—0).

MULT ZGOMOT PENTRU PUJN!
Nici nu s-a încheiat bine sezonui și, in fotbalul it“an» s_a 

și declanșat „goana" după jucători străini. Cu înfr’urare» „U 
calcio" caută să-și asigure serviciile unui număr ci.ma* mare 
de fotbaliști cu firmă, cei mai în măsură, se apriiază dc ,a 
Napoli la Roma și de la Milano la Genova (și nu mf13*)» să mă
rească interesul în jurul unui campionat care nvîncetează sa 
se considere, nu fără vanitate, cel mal puternic fn lume.

La o oră la care, in peninsulă, sînt pronunțate cu mai multă 
sau mai puțină justificare, nume de rezonantă d* fotbalul con
tinental și chiar mondial, precum cele ale lui Ri»h, Van Basten, 
Voller, Dziekanowski, Careca, Gullit, Matthaus 1C> ”La Gazzetta 
dello Sport" își permitea, mal deunăzi, citeva fdecăți nu tocmai 
încurajatoare pe marginea prezenței „stranie^01" în peninsula. 
In condițiile in care în „seria A" au evolua» în sezonul 
terminat, 26 de jucători străini, nici unul n-»lzbutlt sa pătrundă 
in așa-zisa echipă a campionatului (Zenga- Bergomi, Barest, 
Brio, De Agostini — Bagni, Romano, Ma™, Via.111 — virdis, 
Mancini), prestațiile lor, inclusiv a lui paradona ., fiind sub 
ceea ce se aștepta de la ei ! Notele pr?n‘te de aceștia, de ța 
media 6,45 acordată argentinianului Pass<ella> de la Inter (eclu- 
valentă locului I in clasamentul „stranirUor“> 2- Mara<,®na» “ 
la Napoli, cu 6,37, 3. Brady, de la Ascot cu 6,35) la cea de (n 
mai) 5,72 trecută în dreptul brazilianul** Branco, de la Br , 
n-au făcut decît să întărească observtțl* că jucătorii „ 
port" au avut un sezon slab, sau ,o,„vdloaS?^ 
înmulțind vocile care cer oprirea „invaziei ce, b*0®1"” a <e. 
siunea elementelor autohtone, pare ■«“! degrabă dăt-natoare 
eit benefică. Ar mai fi de adăugateă .deși 'strălucit
și atitea vedete scump plătite, cluburile italiene n u Jgjnea 
pe arena cupelor continentale. în plus, spre a rotunji 
unei „legiuni străine" care n-a acoperit decit rareori nțj^i au 
făcute pentru achiziționarea ei, să mal amintim ca „^,-iionatu- 
ocupat primele locuri in clasamentul golgeterțior c Altobe]]i 
lui, Virdis (Milan) 18 goluri, Vialli ,(s?2“Pdorla!. ) și Ma-
(Inter) 11, devansindu-i pe argentin'Anii' Diaz (Fl« »n Virdis I
radona (Nannll' , £-.clarii. 1 ca „dacă m-ar fi chema' »—* - 
(n.n. <•»• trimitere directă la Van Basten), altfel a; t»

‘tat 1“,- vîrful de atac al lui Milan a exprimat, de fap 
mal largă de nemulțumire generată de „goana" după 
străini, fenomen care, in sezonul recent terminat, n-a 
altceva decît, sugera „La Gazzetta dello Sport", n» 
pentru puțin !

Ovidiu IO

lost cistlgată de euplul de piloți 
vest-germani Altfried Heger — 
Winni Vogt. pe „BMW 3“. cu 
timpul 3.26:57.75. Pe locul doi au 
sosit italianul Gianfranco Branca- 
telli si elvețianul George Boss- 
hard. pe „BMW 651“. cu 3.28:29.80.

PENTATLON MODERN • Ccn„, 
cursul International, 
la Ztlrlch.
ria echipei 
lizat 16 926 
s-a clasat
15 528 D.

POLO •
ta Barcelona, 
International

desfășurat 
s-a încheiat cu victo- 
Poloniei. care a tota- 
p. Pe locul secund 
formația Elveției cu

în capitala Cataloniei. 
are foc un turneu 

cu participarea

unor echipe .fruntașe ale poloului 
mondial. Rezultatele înregistrate 
în prima zi de întreeerl: Cuba — 
Olanda 8—6. Iugoslavia — Grecia 
10—5 si Spania — Canada 4—3.

RUGBY. Reprezentativa U.R.S.S. 
întreprinde un turneu în Zimbab
we. în meciul susținut, la Ha
rare, formația țării gazdă a cîști
gat cu scorul de 18—9 (0—6).

ȘAH • Dupi desfășurarea 
cinci runde in turneul 
masculin de Ia Subotita. ne nri- 
mul loc al clasamentului se află 
jucătorul englez Spellman, cu 4 p. 
El este urmat de fostul campion 
mondial Mihail Tal (URSS). cu

a 
zonal

3.5 o. In runda 
a nierdut la Sr ..ar 
cîștigat la ■ Roi .Suez 
viei l-a învins oe En 
a remizat ’cu Alburt.

TENIS • In finala 
de la Burgas, cubanezul 
l-a întrecut du 6—4 6—3
vieticul Visând.

VOLEI • La Schwerin. m< 
feminin: R.D. Germană — Polo
nia 3—0 (5. 2. 10) • în continu
area . turneului. ne care-1 între
prinde în Japonia, selecționata 
feminină a rrRSS a obtinut cea 
de a cincea victorie consecutivă, 
lucind la Kanadzâwa. voleibalis
tele sovietice au cîștigat 
cu reprezentativa ninonă.
(—7, 11, 5, 8)

meciul
cu 3—1


