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,,Sportul sporturilor", cum 

este denumit atletismul, prima 
disciplină olimpică, a adus 
sportului universitar românesc 
multe succese din arenele U- 
niversiadelor. Si ca să nu ne 
depărtăm prea mult în timp, să 
ne referim doar la precedenta 
ediție, cea de la Kobe 1985, 
ci nd reprezentanții 
obținut 7 medalii, la toate gru
pele de probe — alergări, sări
turi. aruncări. între medalia de 
argint a Cristieanel Cojoearu- 
Matei la 400 mg, care a inaugu
rat seria bunelor rezultate, 
cea de bronz a săritoarei 
lungime Marieta Ucu, care

precedenta

noștri au

și 
în

___ „„__       a 
încheiat-o, s-au înscris în pal
mares titlul de campion mon
dial universitar obținut de a-

Dumiiru 
medalie 
Cojoca- 
al Mar
in și al 

la heptatlon 
un nou 
la ca- 
care a 
de a- 

o des- 
de 

precum 
Daniela

runcătorul de suliță 
Ncgoițâ, cea de a doua 
de argint a Cristieanei 
ru (la 800 m). locul II 
garetei Keszeg la 1500 
Lilianei Năsiase 
(încununat atunci și cu 
record național, obținut 
patul unui forcing prin 
recuperat un handicap 
proape 100 puncte care 
părțeau după patru probe 
englezoaica Simpson), 
și .bronzul" discobolei 
Costian.

între 13 și 19 iulie 
decursul a șase reuniuni, 
stadionul Dinamo din Zagreb

a.c. în 
pe

CARMEN BUNÂCIU
RĂMiNE
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ATLEȚII ROMANI, ACREDITAȚI 
PRIN RECENTE REZULTATE

DE VALOARE INTERNAȚIONALA
întrecerile de pe stadionul Dinamo lagrcft deschid scria

competițiilor de vîrl ale

(60 000 de locuri), acolo unde 
se vor desfășura și festivitățile 
de deschidere și închidere ale 
Universiadei, atleții studenți 
din lumea întreagă — impor
tant detașament al performeri
lor mondiali — se vor afla în 
lupta cu secundele si centime
trii, pentru podiumul marii în
treceri, care deschide seria dis
putelor de înalt nivel ale a- 
cestui sezon în aer liber, con
tinuată cu „europenele" de ju
niori (Birmingham, 6—9 august) 
si „mondialele" de seniori (Ro
ma. 29 august — 6 septembrie).

și printre atleții cu serioase 
acreditări (dobîndite prin re
cente rezultate) la podiumul U- 
niversiadei de la Zagreb se 
află si reprezentanții tării 
noastre. Pe listele de concurs 
vor figura alergătoarele pe dis
tanțe medii și lungi. Paula 
Ivan și Mitica Junghiatu, dis
cobola de la C.S.U. — I.E.F.S,- 
Elisabeta Neamțu (toate învin
gătoare în recenta întrecere de 
la Goteborg, „Cupa Europei", 
la 3000, 800 m și, 
disc), alergătoarea 
fond Elena Murgoci, 
nista Liliana Năstase 
la Clubul Sportiv

respectiv, 
de mare 

heptatlo- 
(atleta de 

_ _... Universitar 
Galați a stabilit de curînd, la 
„Internaționalele" României, un 
nou record național — 6330 p; 
să fie o „avanpremieră" a unui 
alt mare rezultat la Zagreb?).

NU MAI CONCUREAZĂ,
APROAPE DE BAZIN

înotul nostru 
reprezentanta
Una dar bună.

a 
în

Ani în șir, 
avut o unică 
elita natației. 
demnă, pentru că ea. Carmen 
Bunaciu. a ajuns cunoscută pre
tutindeni in lumea bazinelor. Cu
noscută și. am avut adesea o- 
cazia să ne convingem respec
tată de mari sportivi sau de 
celebri tehnicieni. deopotrivă. 
Nu numai pentru palmares — 
prima medalie a natatiei româ
nești la „mondiale", de trei ori 
pe podiumul european. în cinci 
rînduri campioană mondială u- 
niversitară. finalistă olimpică, 
multiplă recordmană și campi
oană națională —. nu doar 
pentru o longevitate rarisimă 
în înot (mai bine de zece ani 
în marea performantă) ci si

pentru modestia, pasiunea, spi
ritul camaraderesc ce i-au fost 
atît de caracteristice. „Pentru 
noi, Carmen a însemnat un 
model, iar dacă am ajuns la ni
velul de acum de bună sea
mă că aceasta se datorează si 
pildei oferite de marea sporti
vă" — iată cuvintele simple, 
dar sugestive, ale stelelor 
azi din natația românească 
mondială. Tamara Costache 
Noemi Lung.

Anii au trecut, pentru 
care făcea primul drum către ba-

de 
Si 
si

cea

Geo RAEȚCHI

(Continuare In oao 2-3)

într-o nouă postură, alături de antrenoarea emerită Cristina 
Șopterian (in stingă fostei campioane Carmen Bunaciu se află o 
tinără ce speră să-i calce pe urme, Corina Dumitru).

Foto : Aurel D. NEAGU

sezonului in aer liber
săritorul în înălțime Sorin Ma
tei (2,30 m, recent, pe stadio
nul bucureștean „23 August"), 
sprintera Iolanda Oanță. sulița- 
șul Nicu Roată (reprezentantul 
clubului studențesc bucureștean 
I.E.F.S. a stabilit zilele trecute, 
la „Memorialul Rosicki", de la 
Praga. în condiții meteorologice 
vitrege, un nou record al țării 
— 81,16 m) și alții.

La ediția de la Kobe ’85, 
atletismul a stat sub semnul sen
zaționalului record mondial la 
înălțime bărbați — 2,41 m (so
vieticul Igor Paklin), și acum 
în vigoare. Ce rezervă iubitori
lor „sportului—sporturilor" edi
ția 1987 a Universiadei, de la 
Zagreb ?

Paul SLÂVESCU

întrecerile din cadrul celei de 
a V-a ediții a Daciadei de per
formanță pentru seniori și se
nioare la probele de glonț ca
libru redus șl talere s-au des
fășurat concomitent cu „Inter
naționalele" României. Moment 
oportun pentru sportivii cali
ficați la fazele anterioare de 
a-și verifica potențialul într-o 
companie valoroasă, cu trăgă
tori din alte 13 țări, mulți cu 
o bogată experiență.

Ocazia a fost bine folosită 
de majoritatea secțiilor. Unele, 
cu nume de mai mică rezonan
ță, au reușit chiar să se în
scrie printre protagoniste. Me
talica Oradea, I.E.F.S., C.F.R. 
și C.S. Arad, Vînătorul Timi
soara, C.S. Teleorman, Letea 
Bacău sînt un exemplu și tot
odată un semn că avem în Ion 
Stănescu, Nicolae 
Valentin Micușan 
nori pricepuți.

Dar performera 
diții a fost, ca și 
cuți. Steaua, atît 
clasamentelor, cit .. 
rezultatelor. Reprezentanții ei 
au obținut zece titluri (din 24), 
opt locuri II și de trei ori lo
cul III, C. Stan (în primul 
rind), S. Babii și C. Ion fiind 
principalii artizani ai victorii
lor. Tradiționalele adversare au 
punctat la nivelul potențialu
lui lor actual: Dinamo — de 
cite patru ori pe fiecare treap
tă a podiumului, cu Ana Buțu 
și E. Antonescu în prim—plan, 
și Olimpia — patru titluri, de 
cinci ori pe poziția a Il-a și 
de două ori locul III, merite 
avînd Anișoara Matei, Elena

Baban,

Hanganu, 
ș.a. antre-

acestei e- 
în anii tre- 
prin prisma 
și a valorii

Ujeniuc, I*. Ilie, 
M. Ispir.

Cum spuneam, și din punctul 
de vedere al performanțelor 
realizate de primii clasați re
zultatele sînt bune, cu un plus 
pentru pistolul viteză si liber, 
30X40 f„ 60 f.e. și 3X20 f. 
Păcat însă că, la nivelul unor 
secții, o serie de neîmpliniri 
„umbresc" tabloul în general. 
Steaua, cu toate condițiile pe 
care le are la dispoziție, nu a 
reușit să impună nici o tră
gătoare la pușcă 3X20 f. ; Di
namo a fost surprinzător de
pășită, pe echipe, de Universi
tatea Cluj-Napoca, la pușcă 
60 f.c. ; Olimpia și-a prezentat 
sportivii la proba de trap cu 
o pregătire sumară. O altă 
temă de reflecție pentru antre
nori : la 3X40 f., poziția ge
nunchi, au fost obținute cele 
mai slabe rezultate : 377 p Jol- 
dea, 386 p Necșulescu, 388 p 
Antonescu. Mai sînt și alte 
teme asupra cărora vom reve
ni cu altă ocazie.

loan NOVAC

REZULTATE TEHNICE — 
FEMININ, pistol sport 3Q-J-30 f. 
individual : 1. Ana Buțu (Dina
mo) 682 p, 2. Anișoara Matei 
(Olimpia) 681 p, 3. Silvia Ka- 
posztai (Steaua) 674 p. ; echi
pe : 1. Steaua 1697 p, 2. Di
namo 1696 p, 3. C.S.U. Bra
șov 1656 p ; pușcă standard 
3X20 f. individual: 1. Olim
pia Brînduș 669,9 p, 2. Ileana

De mii ne, pe șase terenuri din Ploiești

CRITERIUL NATIONAL DE MINIBASCHET
DOTAT CU „CUPA PIONIERUL

a celor 
baschet 

Național 
et dotat 

cornpeti- 
„Da- 
anul 

14-lea

Frumoasa săi ătoare 
mai mici jucători de 
din țară — Criteriul 
Pionieresc de Minibas«. 
cu „Cupa Pionierul",
ție organizată sub egida 
ciadei" — se desfășoară 
acesta la Ploiești, al 
oraș-gazdă al acestei întreceri 
care și-a cucerit, de-a lungul 
anilor, o puternică tradiție. 
Cele sase terenuri ale Clubului 
Sportiv Școlar si ale Școlii Ge
nerale nr. 10, cărora li s-au a- 
dus amenajări speciale pentru 
ca meciurile să aibă condiții 
optime de disputare, vor reuni 
peste 1000 de participanți. elevi 
născuți în 1974 (cat. I) si 1976 
(cat. a Il-aj, reprezentanți 
unor cluburi sportive 
licee, școli generale și case ale 
pionierilor si șoimilor 
din numeroase orașe si comune 
din tară. Criteriul Național 
Pionieresc de Minibaschet con
stituie un bun prilej de primă 
etalare a calităților foarte tine
rilor sportivi. în același timp

ai 
școlare.

patriei

ocazie — pentru antrenorii sec
țiilor de performanță — de se
lecție a elementelor de perspec
tivă. în acest sens, se cuvine 
să amintim că din rîndul mi- 
nibaschetbaliștilor s-au ridicat, 
de-a lungul anilor, numeroși 
jucători fruntași, ajunși titulari 
ai reprezentativelor de seniori, 
senioare, juniori și junioare, 
cum este cazul Magdalenei Je- 
rebie. Cameliei Ilinda. Aurorei 
Dragoș, al lui Mihai Sinevici și 
Horia Păun.

Programul competiției preve
de ca între 2 și 7 iulie să se 
întreacă juniorii I si 
II. iar între 8 și 14 
dispute întâietatea 
I și juniorii II.

Menționăm că. în ; 
ciurilor propriu-zise, 
desfășura concursuri 
„i

(Continuare tn oao 2-3)

junioarele 
iulie să-și 
junioarele

me- 
vor

afara 
, se 

pentru 
.Coșul de aur", de talie, de 
poezii, desene, machete si cor. 
clasamentul general fiind în
tocmit prin adiționarea puncte
lor obținute la toate probele.

Prima parte a sezonului compe- 
tlțlonal la călărie se apropie de 
sflrșit, gindurile indreptindu-se 
acum spre principalele obiective 
ale omului — Campionatele Bal* 
conice și finalele Campionatelor 
Naționale, la care sportivii trebuia 
să se prezinte la un nivel supe
rior. Printre călăreții cu reale po
sibilități se află și stelistul Mircea 
Neagu, care și la ultima etapă de 
campionat a avut o comportare 
foarte bună, situindu-se de trei ori 
pe locul tntti.

Amănunte despre întrecerile 0- 
tapei de la Lugoj, in pag. Z—3.

Dupâ victoria fotbaliștilor Juniori in meciul cu echipa Uniunii sovietice

SPRINTUL DE PRIMĂVARĂ TREBUIE CONTINUAT
Reprezentativa de juniori 

României a pornit lansat în 
tuala campanie a preliminari
ilor Campionatului European. 
După victoria de debut pe te
ren propriu în fața formației 
Turciei (3—1), tinerii noștri fot
baliști au cîștigat și cea de a 
doua partidă, disputată la 
Brașov, in compania echipei 
U.R.S.S. (4—1). Un frumos și 
prestigios succes, prin care ele
vii pregătiți de antrenorii Con
stantin Ardeleanu, Iosif Varga 
și Alexandru Lazăr au luat o 
serioasă opțiune în cursa cali
ficării la turneul final, tran- 
șînd în favoarea lor prima 
manșă a derbyului grupei, for
mația sovietică fiind principa
la candidată la primul loc. A 
fost o victorie care ne-a bucu
rat mult.

înaintea partidei. misiunea 
jucătorilor noștri părea extrem 
de dificilă, amplificată si de

a 
ac-

unei mult dorite 
realizat-o. Și în- 
net. Trebuie spus 
succes s-a contu- 

pauză.

faptul că generația lui Stanici. 
Răducioiu. Minca și Bucur se 
confruntase pînă în prezent de 
4 ori cu echipa sovietică, pier- 
zînd de tot atâtea ori (de două 
ori chiar pe teren propriu). 
Deci, reprezentativa noastră se 
afla în fata 
revanșe. Si a 
că la un scor 
însă că acest
rat greu, abia după 
Pentru că. în prima parte, sta
rea de inhibare a jucătorilor 
era evidentă. încărcătura psihi
că influentind exprimarea în 
joc. A mai intervenit si socul 
golului înscris în min. 22 de 
oaspeți, astfel incit pe moment 
totul părea pierdut. Golul lui 
Minca avea să se transforme 
însă într-o puternică rază de 
soare care a spart la timp no
rii ce coborîseră foarte a- 
proape. Revenită de la ca®ine 
cu moralul refăcut în bună mă-

sură, 
ta ti vă 
rare •

echipa noastră reprezen- 
a făcut — fără exage- 

— o repriză excelentă. 
Mobilizîndu-se exemplar, ani
mați de o mare dorință de a 
răsturna situația de pe tabela 
de marcaj, „tricolorii" au do
minat intr-o manieră categorică 
jocul, superioritatea lor fiind 
clară la toate capitolele. Ei au 
realizat numeroase faze de 
real spectacol, trei dintre ele 
incheindu-se cu goluri, cele ale 
lui Moldovan si Răducioiu eon- 
curînd îndreptățit la premiul 
de frumusețe.

Remarcind încă o dată meri
tele jucătorilor, precum și ale 
conducerii tehnice, trebuie să 
spunem însă că. după cele două 
partide disputate, nu toate

Adrian VASîLESCU

(Continuare In vag. 8-3)



Campionatul Republican de automobilism

ÎNTRECERI ATRACTIVE
, 0 NOU! F09MULĂ A PRIMEI

DIVIZII ÎN VIITORUL SEZON
Dl RUGBV

La Liceul Mecanic-Minier din Horezu PE ȘOSELELE MARAMUREȘULUI> »

PRIN SPORT, LA FORMAREA
PENTRU MUNCA Șl VIAȚA

Nu încape nici o îndoială că 
Inue muieiiue ue invâțămînt, 
educația Xnucu se situează prin
tre ceie mai îndrăgite de către 
elevi. „In cazul Liceului Meca- 
nic-Miniec uiu Horezu — Vilcea 
de către 1'0 41 elevii", ține să 
facă precizarea directorul aces
tei unități de invațămint. pro
fesorul de matematică Ion Bru- 
Uru. Și ne explică si de ce: 
.Pentru că — in primul riad 
— liceul nostru dispune de un 
colectiv de cadre didactice de 
specialitate aflat trup și suflet 
lingă elevi; profesori de educa
ție fizică receptivi la toate ini
țiativele pornite din rindul be
neficiarilor lecțiilor de sănătate. 
Au dorit elevii să fie organi
zate concursuri de atletism? 
Nici un fel de obstacol! Toate 
clasele, de la a V-a si pină la 
a XlI-a, au fost prezente la a- 
lergări de cros, la întreceri 
pentru stabilirea campionilor la 
Sărituri și aruncări. La fel 
s-au petrecut lucrurile si în ca
zul jocurilor sportive, handba
lul, voleiul si fotbalul constitu
ind disciplinele prioritare in li
ceu. Merită să fie cunoscuti si profesorii af.ați nemijlocit lingă 
elevi, în dorința si ambiția lor 
de a desfășura o bogată activi
tate sportivă de masă: Constan
tin Davidescu, Gheorghe To- 
mescu si Grigore Bătută..." 
Cum am aflat, fiecare cu un 
stagiu de aproape 20 de ani în 
acest liceu. Un amănunt în 
plus, care spune ceva! Spune si 
faptul că la Liceul Mecanic-Mi- 
nier din Horezu noțiunea de 
scutit medical la lecțiile de 
sport este necunoscută de mai 
bine de un deceniu!

A doua explicație a fluxului 
spre exercițiu fizic al elevilor 
de aici es.te legată de condițiile 
create pentru învățămîntul de 
educație fizică: amenajări pen
tru atletism si sporturi pe echi
pe, pentru tenis, o sală (30X16) 
care asigură permanenta activi
tății indiferent de sezon. Direc
torul, modest, n-a mai spus-o, 
am aflat noi însă că inventarul 
sportiv al liceului (baza mate
rială si stocul de echipament) 
s-a realizat prin înțelegerea si 
sprijinul conducerii acestei u- 
nități de învățămînt, a secreta
rei de partid, profesoara Dori

na Bărdașu, a multor cadre di
dactice care îndeplinesc si 
funcția de profesori-diriginti 
(Gh. Agapii si I. Jidoveanu — 
matematică, Ana Georgescu — 
limba română etc.), totdeauna 
gata să încurajeze elevii cu re
zultate meritorii in concursurile 
și competițiile Daciadei, asa 
cum a fost de curînd întrece
rea dotată cu „Cupa Ceramistu- 
lui". Reprezentanții liceului ho- 
rezean s-au aflat printre cîști- 
gători în multe discipline sau 
au avut o contribuție remarca
bilă la reușitele înregistrate. 
Este cazul Anei Popescu si Mi- 
haelei Tibrea. al lui Dorel Con- 
stantinescu si Dorel Soche, 
handbaliștii de frunte ai liceu
lui. al fotbaliștilor Nicolae 
Hoantă, Dănuț Loghin si Cătă
lin Covrescu. Și. nota bene, la 
întrecere au fost prezenți. ală
turi de elevii din Horezu, tineri 
reprezentînd Clubul Sportiv 
Școlar — Universitatea Craiova, 
cel din Drobeta-Turnu Severin 
și liceele energetic din Rm. 
Vilcea si agro-industrial din 
Drăgășani.

Urmează, acum, o dată cu a- 
propierea bilanțului pe anul 
școlar în curs, alte acțiuni 
sportive la care elevii Liceului 
Mecanic-Minier din Horezu vor 
avea ca adversari alti si alți 
colegi de la unități de învăță
mînt din județ (din comunele 
Berbești, Vaideeni. Mateești, 
Costești) și din diferite orașe 
ale țării. „Altfel spus, elevii 
noștri caută necontenit să asi
gure o armonie intre învățătură 
si sport, ca o condiție a formă
rii lor temeinice pentru viitoa
rele profesiuni, de lăcătuși me
canici, sudori, mecanici de mi
nă, tineji cu o bună calificare, 
apti să facă fată cerințelor pro
ducției, acolo unde vor fi re
partizați, cu predilecție în uni
tățile din bazinul carbonifer al 
Vîlcei".

Concluzia exprimată de direc
torul liceului apare firească 
pentru un colectiv angajat să 
asigure o reușită deplină în 
toate activitățile legate de obi
ectivul major al învățămîntu- 
lui: formarea pentru muncă si 
viată a tinerei generații.

Tiberiu STAMA

Au fost aproape 60 la număr 
pilotii veniți sa participe aici, 
in Maramureș, la două etape 
(viteză in coastă si viteză pe» 
circuit) aie Campionatelor Re
publicane de automobilism.

Privim sala în care. în pre
ziua primei curse, s-a organi
zat, ședința cu concurenții. Ia- 
lă-i pe Nicu Grigoraș. multi
plul campion al întrecerilor de 
viteză; pe Aurel Țuțuianu. ve
nit cu gînduri mari din Moldo
va Nouă ; ceva mai încolo îl 
vedem pe Ștefan Iancovici. care 
nici la cei peste 50 de ani nu 
se indura să părăsească pistele 
de concurs si care, după aceea, 
avea să ne declare: „Mă simt 
admirabil. De vreo zece zile 
sînt și bunic"... Nu lipsesc din 
sală nici Eugen Peteanu, cam
pionul întrecerilor cu mașini 
de formulă, nici Werner 
Hirschvogel, un fost motociclist 
virtuoz, care, de cîtva timp, co
chetează cu succes cu volanul 
de curse, nici consacrații Vic
tor Nicoară și Petre Cojocaru, 
nici „veteranii" Gheorghe Mo- 
rassi si Laurentiu Borbely.

GUT1I — etapa de viteză în 
coastă. Pe șoseaua care duce 
spre Sighet, la începutul pri
melor serpentine mașini multi
colore s-au oprit de o parte si 
de alta a benzii de asfalt. în- 
tr-un splendid decor, pilotii si 
mecanicii fac ultimele pregătiri. 
Punctul acesta se numește Poia
na Suior. De aici si pină sus. 
la Hanul Pintea Viteazul, unde 
s-a instalat linia de sosire sînt 
peste 7 km, cu 36 de viraje. 
Timp de 4 ore pădurea și văile 
se umplu de duduitul motoare
lor. 4 ore de întrecere reușită, 
în care nu s-au înregistrat sur
prize. Iată clasamentele: grupa

A, cl. 2: 1. A. Țuțuianu 
(C.J.A.K. Caraș-Severin); 2. P. 
Cojocaru (Oltcit); 3 S. Dinu 
(Alfa-F.E.A. — București): gru
pa C, cl. 6: 1. V. Nicoară 
(I.A.P.); 2. Gh. Preoteasa
(C.M.A.K. — I.D.M.S. — Bucu
rești) ; 3. Șt. Iancovici (I.A.P.); 
grupa C, cl. 7: 1. N. Grigoraș 
(I.A.P.); 2. W. Hirschvogel
(C.J.A.K. Caraș-Severin); 3.
Gh. Ana (I.T.A. — Argeș); gru
pa E: 1. E. Peteanu (C.J.A.K. 
Caraș-Severin); 2. Gh. Cioacă 
(I.T.A. — Argeș); 3 .W. Kulpin- 
ski (Motorul-Oradea): echipe: 
1. I.A.P.-Dacia; 2. C.J.A.K. Ca
raș-Severin; 3. I.T.A. Argeș.

BAIA MARE — etapa de vi
teză pe circuit. Mii de băimă- 
reni. autentici iubitori ai auto
mobilismului competițional, au 
urmărit acest concurs, desfășu
rat în centrul frumosului lor 
oraș, pe un traseu de 2 km. 
Vremea admirabilă si organi
zarea pe măsură (asigurată de 
Clubul județean de automobi
lism și karting — Maramureș, 
cu largul sprijin al organelor 
locale) au făcut ca acest con
curs să se constituie, ca și cel 
de pe Gutîi, într-o reușită. Cla
samente: grupa A. cl. 2: 1. O. 
Mazilit (I.A.P.); 2. S. Dinu; 3. 
T. Gheorghe (C.M.A.K. —
I.D.M.S. București): grupa C. 
cl. 6: 1. V. Nicoară; 2. Șt. Ian- 
covici; 3. Gh. Preoteasa: grupa 
C. cl. 7: 1. N. Grigoraș; 2. Gh. 
Aria; 3. D. Mojilian (I.A.P.): 
grupa E: 1. E. Peteanu: 2. W. 
Kulpinski: 3. T. Gedeon
(C.J.A.K. Caras-Severin) ;l echi
pe: 1. T.A.P. Dacia: 2. C.J.A.K. 
Caraș-Sev°’-'n: 3. I.T.A. Argqș.

Modes'o FERRARINI
A. CRIȘAN, coresp.

Viitoarea ediție a campionatu
lui Diviziei A va avea o nouă 
formulă : prima serie valorică va 
cuprinde echipele clasate pe 
locurile 1—12 în ediția 1986—87, 
iar în a doua serie, celelalte 8 
divizionare A și cîștigătoarele 

subgrupelor din eșalonul secund 
vor fi împărțite în două grupe 
de cîte 8 formații. In vor 
fi patru serii, după criteriul 
geografic.

FINALELE
(Urmare din pag 1)

CUPA CONSTRUCȚIA A REVENIT PUGILIȘTILOR METALURGIȘTI
CuiDa Construcția la box, desfă

șurată pe parcursul a d-ouă reu
niuni, s-a bucurat de o asistență 
numeroasă și de meciuri de bun 
nivel tehnic. Cei mai aplaudați 
pugiliști au fost : Marian Popa, 
Alexandru Pavel, Vasile Dincă 
și Octavian Stoica. în clasamen
tul pe echipe : 1. Metalul (an
trenor T. Nicolae), 2. Construc
ția (’Gir. Iliescu), 3. Mecanică fină 
(C. Foia). Rezultate tehnice, ju
niori : M. Creangă (Construcția) 
b.p. M. Stoica (Mec. fină), A. 
Alexandrescu (IMUC) b.p. I. Ol- 
teanu (IMUC), C. Dumitrescu 
(Construcția) b.p. FI. Simion 
(IMUC), C, Stoica (Construcția) 
b. ab. 3 M. Amza (IMUC) ; se

niori : M. Popa (Autobuzul) b.p. 
Gh. Mirea (IMUC), G. Petre (Me
talul) b. ab. 1 G. Pavel (Mec. 
fină), Al. Pavel (Metalul) b.p. 
C. Zoicăreanu (Mec. fină), N. 
Ciobanu (Metalul) b. ab. 3 C. Nae 
(Gr. Roșie), V. Dincă (Mașini 
Unelte) b.p. M. Osman (Mec. 
fină), E. Dinu (Construcția), 
b. ab. 3 I. Rîpă (IMUC), Al. Dinu 
(Metalul) b.p. A. Gretzi (Mașini 
unelte), G. Barbu (Metalul) 
b. ab. 2 E. Ion (Autobuzul), N. 
Domiloiu (Autobuzul) îl întrece 
la puncte pe Ion Orzoi în cel 
mai disputat meci al galei finale 
și O. Stoica (Construcția) b..p. 
I. Baciu (IMGB).

D. DIACONES CU — coresp.

Crăciun 667,8 p, 3. Roxana Cre- 
țu Lămășan 637,4 p (toate 
A.S.A. Metalica Oradea) ; echi
pe : 1. A.S.A. Metalica Oradea 
1719 p, 2. Olimpia 1665 p, 3. 
Dinamo București 1663 p ; puș
că standard 60 f c. individual : 
1. Boxana Crețu Lămășan 591 
p, 2. Constanța Drăguceanu 
(C.F.R. Arad) 588 p, 3. Olim
pia Brînduș 587 p ; echipe : 
1. A.S.A. Metalica Oradea 1763 
p, 2. Steaua 1743 p, 3. I.E.F.S. 
1741 p; trap 150 talere .individual:
1. Elena Ujeniuc 108 t, 2. Doina 
Apetroaiei 81 t, 3. Mihaela To- 
mițoiu 76 t (toate Olimpia) ; 
echipe : 1. Olimpia 163 t ; skeet 
150 talere individual : 1. Lucia 
Moldovan (C.S. Arad) 133 t,
2. Lia Mihaiu (C.S. Baia Mare)
109 t, 3. Maria Andrei (C.S. 
Constanța) 89 t ; MASCULIN, 
pistol viteză 60 f. individual : 
1. Corneliu Ion 692 p, 2. Gra- 
țian Calotă 691 p (ambii Stea
ua) 3. Gabriel Cristache (Di
namo) 689 p ; echipe : 1. Steaua 
I 1779 p, 2. Dinamo 1765 p, 3. 
Steaua II 1751 p ; pistol liber 
60 f. individual : 1. Sorin Ba- 
bii (Steaua) 656 p, 2. Petru Ilie 
(Olimpia) 652 p, 3. Liviu Stan 
(Steaua) 651 p ; echipe : 1. 
Steaua I 1672 p, 2. Olimpia 
1635 p, 3. Letea Bacău 1633 p ; 
pușcă liberă 40 f. genunchi in
dividual : 1. Constantin Stan

LA TIR
(Steaua) 390 p, 2. Paul Gruia 
(C.S. Teleorman) 389 p, 3. Eu
gen Antonescu (Dinamo) 388 p ; 
echipe : 1. Dinamo 1152 p, 2. 
Steaua 1151 p, 3. I.E.F.S. 1129 
p ; pușcă liberă 40 f. picioare, 
individual • 1. C. Stan (Steaua) 
381 p, 2. Ion Joldea (Dinamo) 
380 p, 3. C. Opriș (C.S.U. Ora
dea) 375 p ; echipe : 1. Dinamo 
București 1127 p, 2. Steaua 1110 
p, 3. I.E.F.S. 1084 p ; pușcă li
beră 60 f. culcat individual :. 
1. Mircea Ilea (C F.R. Arad) 
700,6 p, 2. C. Stan (Steaua)
697.8 p, 3. F. Cristofor (Steaua)
696.8 p ; echipe : 1. Steaua
1775 p, 2. Universitatea CTuj- 
Napoca 1765 p, 3. I.E.F.S. 1758 
p ; pușcă liberă 3X40 f indivi
dual : 1. C. Stan (Steaua) 1257 
p, 2. E. Antonescu (Dinamo) 
1251 p, 3. Ion Joldea (Dinamo) 
1153 p ; echipe 1. Dinamo Bu
curești 3457 p, 2. steaua 3444 
p. 3. I.E.F.S. 3401 p ; trap 
200 talere individual : 1. Florin 
Baban 184 t. 2. Mihai Ispașiu 
181 t, 3. Titu Vlădoianu 178 t 
(toți Olimpia) ; echipe 150 ta
lere : 1. Olimpia 406 t, 2. Stea
ua 332 t, 3. C.S. Teleorman 
314 t ; skeet 200 talere indivi
dual : 1. Stelian Sîrbu (Vînă- 
torul Timișoara) 191 t, 2. Ion 
Opriș (Steaua) 189 t, 3. Marin 
Nicolae (Unirea Joița) 189 t ; 
echipe 150 talere : 1. Steaua 
421 t, 2. Vînătorul Timișoara 
417 t, 3. Unirea Joița 413 t.

„TOP 12“ PENTRU 
JUNIORI III

LA TENIS DE MASA
în sălile de tenis de masă ale 

C.S. Arad — subliniem foarte 
buna organizare a clubului gaz
dă — s-a desfășurat cea de a 
If-a ediție a „Topului 12“ pen
tru juniori III. la care au luat 
parte fruntașii celei mai mici 
generații de jucători. Partidele 
au fost, în general, de bun ni
vel, pe locul întîi situîndu-se 
Simona Savu (Juventus MILMC 
București) și Răzvan Crețu 
(Pionierul Craiova). Dacă în- 
vingătoarea din competiția fe
minină s-a desprins în cîștigă- 
toare fără să cunoască înfrîn- 
gerea. la băieți. în schimb, de
partajarea între Răzvan Crețu 
și loan Chiciudean (la ediția 
trecută, pe primul loc) s-a fă
cut în urma rezultatului direct 
dintre cei doi. craioveanul 
avînd ascendentul victoriei.

CLASAMENTE : masculin —
1. Răzvan Crețu (Pionierul Cra
iova), 2. Ioan Chiciudean 
(C.S.S Gloria Arad), 3. Marius 
Danciu (Gloria), 4. Lucian Ru- 
su (Știința C.S.S. IJPIPS Con
stanța), 5. Irinel Căldărușe 
(Pionierul), 6. Iulian Marcu 
(Geamul Scăeni) ,7. Andrei Fi- 
limon (Știința), 8. Liviu Nicoli 
(Pionierul), 9. Marcel Seft (CSS 
Tg. Mureș), 10. Bogdan Dumi
tru (Știința), 11. Ștefan Dumi
tru (Gloria), 12. Adorjan Dur- 
las (Gloria): feminin — 1. Si
mona Savu (Juventus MILMC).
2. George ta Cojocaru (CSS IPC 
Slatina), 3. Ramona Filip (CSM 
Cluj-Napoca) 4. Geanina Că- 
pras (CS Arad). 5. Gina Petrea 
(Voința Galați). 6. Loredana 
Bălașa (CSS MetaJul Rm. Vil
cea). 7. Ana Gogoriță -(Voința). 
8. Daniela Terzea (Consti. -ta
rul TAGCM Craiova). 9. Elena 
Cătur (Metalurgistul Cugir). 10. 
Adriana Berbecaru (Știința), 11. 
Oana St*noiu (Știința). 12. 
Imelda Arda’ean (CS Arad). 13. 
Arabele Sab-u (Știința), 14, 
Cornelia Secui (CSS Rm. Să
rat).

REZULTATE MERITORII
Mare căldură la sfîrșitul ul

timei săptămîni a lui „cireșar", 
drept pentru care cele două 
„zone centrale" ale etapei a 
III-a a Concursului Republi
can al juniorilor II (de la Bu
curești și Pitești) s-au desfășu
rat în cele mai bune condiții... 
atmosferice, tinerii competi-

PROMOVAȚI, MIINE UITAȚI ! ADMINISTRAȚIA OF STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Aflate în vîrful piramidei 
Diviziei A de popice, Electro- 
mureș Tg. Mureș, Voința 
București și Rapid București, 
la feminin. Aurul Baia Mare, 
Electromureș Tg. Mureș și 
Gloria București la masculin 
sînt sigure de mai multă vre
me pe locurile lor, mureșen- 
cele reușind să devină pentru 
a treia oară consecutiv cam
pioane ale țării, iar băimăre- 
nii pentru a opta oară în ulti
mii 11 ani. împărțite în cî- 
teva grupe valorice, celelalte 
echipe divizionare bat însă 
pasul pe loc : o serie de sex
tete se angrenează anual în 
lupta pentru calificare în tur
neul final, dar nu emit pre
tenții ja un loc pe podium ; 
unele formații se zbat dbl 
răsputeri în confruntările pre
liminare pe etape ca să ră- 
mînă pe prima scenă compe- 
tlțio-nală ; cam aceleași forma
ții fac mereu schimburi de 
locuri din Concursul RepUbM- 
can de calificare în Divizia A 
și viceversa.

Nici actualul sezon nu B-a 
abătut de la regulă, aceleași 
echipe care au mai trecut

ce 
că 
în

in-

prin eșalonul fruntaș revenind 
în Divizia A : Olimpia Bucu
rești, Carpați Sinaia, U.T. A- 
rad, Voința Craiova la femi
nin, Laromet București (pen
tru a opta oară !), Construc
torul Galați, Tehno utilaj Odor- 
heiu Secuiesc și Metalul Hu
nedoara la masculin, ceea 
îndreptățește afirmația 
prea puține noutăți apar 
campionatele noastre.

In pofida unor succese
ternaționale de anvergură, elo
giate la vremea cuvenită, cam
pionatul divizionar și mai ales 
Concursul Republican de cali
ficare se confruntă cu unele 
dificultăți (antrenori, arbitri, 
arene, bile, popice, echipa
ment), Dar principala cauză 
care contribuie la blocarea 
sau încetinirea ascensiunii e- 
chipelor este legată de pro
cesul de instruire și depistare 
a cadrelor de perspectivă. Să 
concretizăm. Odată promovate, 
echipele divizionare sînt obli
gate, conform regulamentului, 
să introducă în formații cîte 
doi sportivi de vîrsta juniora
tului. Din păcate, deseori a- 
ceste echipe n-au putut rezis- 
ta,:jnai mult de un sezon, da

torită în special comportării 
necores.punzătoare a celor mai 
tinere jucătoare și jucători, 
dintre care — vai ! — la mulți 
s-a renunțat cu ușurința cu 
care au fost selecționați pen
tru întrecerile seniorilor. Și 
astfel semnele de întinerire 
apărute în Divizia A dispar în 
Concursul Republican de cali
ficare, unde retrogradatele 
apelează iarăși la serviciile u- 
nor popicari experimentați în 
tentativa de revenire în pri
mul eșalon.

Fiind cunoscută această 
stare de lucruri, tragem nă
dejdea că biroul federal va 
îmbunătăți sistemul de califi
care, introducînd și aici obli
gativitatea celor doi juniori. 
Și încă ceva : se impune li
mitarea vîrstei de participare 
(după actualul regulament 
sînt acceptați și popicari peste 
55 de ani), deoarece se simte 
nevoia acută a unei infuzii de 
tineret în secțiile de perfor
manță. în aceste condiții, s-ar 
putea ca echipele vizate să 
nu mal fie doar pasagere In 
prima divizie a țării.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPREs de astăzi, miercuri 1 iu
lie, va avea loc în București, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, în cep în d de la ora 15,50. 
Aspecte de la efectuarea tragerii 
vor fi transmise la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi retransmise la ra
dio, potrivit programului pe care 
participanții deja îl cunosc.

• Acțiunea deosebită a acestei 
săptămîni este, așa cum am mai 
anunțat, TRAGEREA LOTO 2, 
care va avea loc duminică, 5 iu
lie. Reamintim avantajele acestui 
gen de tragere, care creează per
spectiva atribuirii de cîștiguri și 
pentru două numere extrase.

, • Tot duminică are loc și UL
TIMUL CONCURS PRONOSPORT 
al sezonului fotbalistic, care, de
sigur, n-u va fi mai prejos de ce
lelalte concursuri din ultima pe
rioadă.

• Sezonul canicular poate să 
vă prilejuiască satisfacții deose
bite și la cel mai popular sistem, 
lozul în PLIC. După cum se 
știe, periodic se lansează emisiuni

speciale limitate, cu o serie de 
cîștiguri suplimentare, din fondul 
special. O astfel de emisiune este 
LOZUL VACANȚEI, aflată în a- 
ceste zile în vînzare la toate agen
țiile și vînzătorii volanți din re
țeaua Loto-Pronosport.

Traian IOANIȚESCU

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 28 IUNIE 1987

Categoria 1 (13 rezultate) : 5 variante 25% a 32.381 iei ,
Categoria 2 (12 rezultate) : 12 variante 100% a 4.809 iei si 154

Categoria 3 (11 rezultate) : 94 variante 100% a 528 lei și ! C88
variante 25% a 132 lei.
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Ț BIVIN ÎN PIIIM-PIAN
cu Plai O p (30,5 s), 2. M. Neagu 
(Steaua) cu Begu O p (31,1), 3. 
I. Țincu (Dinamo) cu Mangalia 

.31,4 s, 4. A. Mocanu (C.S.M. Lu
goj) cu Pagu o P (34,6), 5. A. 
"reda (Olimpia) cu Rică 0 p 
,36,1), 6. A. Biro (Izvorul M. Ciuc) 
-u Mindru 0 p (38,3) — d.b. ; cat. 
iljlocie (30 concurenți) : 1. G. 
leac (C.S.M. Sibiu) cu Olac 0 p 
.rlstlna Ciocan (C.S.M. Sibiu) cu 

rcolac 0 p (84,2), 3. M. Feraru 
inamo) cu Nimb 0 p (100,3), 4. 
■istina Ciocan (C.S.M. Sibiu) cu 
diana 0 p (101,3), 5. G. Deac 

: Erasmus o p (102,9), t. Al. Bo
rn (C.S.M. Sibiu) cu Răsad 3 p;

ut. dificultate progresivă (25 
ncurenți) : 1. M. Neagu cu Va
dium 19 P, 2. Fl. Georgescu 

, etrolul) cu Mult Iubit 13 p, I.
Neagu cu Begu 2 P — d.b., 4. 

ana David (Dinamo) cu Schija
p, 5. M. Iavorovschi (Timiș 

zvln) cu Hanibal 33 p, 6. G. 
eac cu Olac 31 p ; cat. semigrea 

14 concurenți) : 1. M. Neagu cu 
■se o p, 2. M. Feraru cu Nimb 

. 1/4 p, 3. R. Ilioi eu Vîrcolac 12 
n ; echipe (13 participante) : 1. 

teaua 8 1/4 p, 2. Dinamo 12 p, 3. 
.S.M. Sibiu 16 p ; dresaj — cat. 

ușoară (13 concurenți) : 1. K.
Marcoci (Steaua) cu Lorrado 657 
p, 2. I. Molnar (Olimpia) cu Igor 
643 p. 3. P. Mazilu (Dumbrava 

-> Neamț) cu Sultan 610 p, 4. I.
Bucur (Dinamo) cu Liliac 609 p, 

, 5. T. Comănescu (A.S.A. Jegălia)
cu Resort 603 p, 6. A. Lăpăduș 
(C.S.M. Sibiu) cu Rond 585 p.

CEA START
{ ccca ce nu înseamnă cumva că 

nu-i cert cind e cazul. Prea 
simplu nu e acum, sînt încă o

■ ••) colegă, sînt Carmen pentru
'na- ei...“. Ce zici de actualul mo-

“i ment al înotului românesc, de
perspectiva Iui? „E un moment 
extrem de favorabil, avem mari 
campioane ca Tamara Costache, 
Noemi Lung, Anca Pătrășcoiu, 
Stela Pura, altele încă și e cert, 
susțin eu. că tradiția medaliilor 
de bronz la „europenele* de 
seniori (Cristina Balaban-Șop- 
terian și... Carmen Bunaciu) va 
fi una mult mai frumoasă din 
această vară. Cred într-un nu
măr mare de medalii mai 
strălucitoare. Actuala generație 
are vreme bună înainte în ma
rea performanță, iar foarte ti
nerii sportivi de azi promit cn 
adevărat să poată prelua si 
duce mai departe ștafeta la 
momentul oportun. Să dau un 
exemplu de la noi, de la Di
namo — pe Carmen Georgescu, 

js aflată în progres continuu
1 altul de Ia Sibiu (iertați nos-

am lalgia începuturilor!) — pe Lia-
'u na Coman. al treilea din Brăila

e — Alexandrina Croîtoru, o
jn concurent- ’ succesiunea u-

de a noi oroceneu forte (spate) al
're înotului nostru, care va mai
n- conta pe o Diana Ureche, pe un

orice Marius Crisan. Si asa maia an-
zi sâ-î departe. Putem nrivi cu încre-
greșeli dere înainte". îți mulțumim,

îoral — Carmen. Si mult succes!
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REGULAMENTUL DE TRANSFERARE
A JUCĂTORILOR ÎN ANUL COMPETIȚIONAL19871988

Art. 1. Jucătorii de toate categoriile se pot 
transfera la alte cluburi (asociații), într-un 
an competițional în perioadele cuprinse în- 
tre datele de 6—25 iulie 1987 și 5—20 Ianuarie 
1988.

Art. 2. Transferarea jucătorilor se face nu
mai cu acordul de transfer (tip F.R. Fotbal) 
al clubului (asociației) la care sînt legitimați, 
valabil in anul in care se eliberează, însoțit 
de actele orevăzute de acest regulament,

Art. 3. In vederea rodărli unor jucători, 
cluburile (asociațiile) dlvlzonare „A", „B“ 
și „C“ pot transfera, între 6—25 iulie 1987 
sau 5—20 ianuarie 1988, jucători pe perioade 
limitate, de cel puțin 1 (un) an, la și de la 
alte cluburi (asociații), cu respectarea preve
derilor din prezentul regulament și specifi
carea perioadei respective pe acordurile de 
transfer eliberate jucătorilor, după care a- 
ceștla revin din oficiu la cluburile (asocia
țiile) de unde au fost Împrumutați.

Jucătorii care se transferă pe perioade li
mitate trebuie In mod obligatoriu să fi ju
cat cel puțin 2 (doi) ani în echipa de ju
niori a clubului (asociației) de la eaTe se 
transferă șl să nu depășească vîrsta de 25 de 
ani (născuți in anul 1962 cei care se transfe
ră în luna iulie 1987 și, respectiv, in anul 
1963 cei care se transferă în luna ianuarie 
1988).

Jucătorii pot ffl transferați pe perioade li
mitate de cei mult două ori, iar cei transfe
rați în aceste condiții nu mai pot fl re- 
împrumutați de către echipele la care au fost 
transferați pe timp limitat.

Transferările efectuate se vor înscrie în fi
șele personale și în carnetele de legitimare 
ale jucătorilor cu culoare roșie, cu specifi
carea datei cind începe și cind expiră îm
prumutul.

Art. 4. Jucătorii de fotbal încorporați pen
tru satisfacerea stagiului militar și cei care 
devin studemți în anul I la cursuri de zi și 
cursuri serale ale Institutelor de învățământ 
superior se pot transfera în condițiile pre
văzute de art. 2 numai pe perioada stagiului 
militar și, respectiv, în perioada studiilor, în 
termen de 45 de zile de la data încorporării 
sau de la intrarea în facultate. Jucătorii în
corporați, transferați în perioada stagiului 
militar, revin di;n oficiu la cluburile (asocia
țiile) sportive de origine după trecerea lor 
în rezervă.

Jucătorii de fotbal care au absolvit un in
stitut de învățămînt superior, cursuri de zi 
sau serale, și sint repartizați prin hotărîre 
guvernamentală se pot transfera în condițiile 
art, 2 la cluburile (asociațiile) din localitatea 
(județul) unde au fost repartizați numai în 
anul absolvirii.

Jucătorii juniori cate sânt selecționați pen
tru a face parte din centrele naționale „olim
pice" de pregătire a juniorilor primesc drept 
de joc din oficiu la aceste unități, pe pe
rioada activității în cadrul acestora, chiar 
dacă nu obțin acordul de transfer de la 
clubul (asociația) la care sînt legitimați — 
exceptând secțiile divizionare „A", După ter
minarea activității, ca juniori, în cadrul uni
tăților sus-menționate, SDortivii respectivi re
vin în mod obligatoriu la cluburile de la care 
au provenit.

Art. 5. Transferarea jucătorilor de fotbal se 
efectuează pe baza următoarelor aote :

a) cerere de transfer (tip F.R. Fotbal) com
pletată și semnată de jucător și clubul (aso
ciația) care îl solicită ;

b) „Acordul scris", de culoare roșie (tip 
F.R. Fotbal) al clubului (asociației) la care 
jucătorul este legitimat, valabil pe anul ca
lendaristic în care acesta se eliberează, pe 
care să fie aplicată ștampila clubului (aso
ciației), cu avizul Biroului Executiv al Con
siliului județean pentru educație fizică și 
sport în evidența căruia se află sportivul 
(fotbalistul) respectiv. In aviz se va mențio
na data ședinței Biroului Executiv al 
C.J.E.F.S. în cadrul căreia s-a aprobat acor
darea dezlegării in vederea transferării spor
tivului (fotbalistului) și va ii semnată de 
președintele C-I.EJ.S.

c) carnetul de legitimare a jucătorului, iar 
în cazul cind clubul (asociația) refuză să 
cedeze carnetul, FJR. Fotbal va primi actele 
de transfer și va elibera duplicat, pe baza 
unei cereri adresate F.R. Fotbal ;

d) consimțământul scris al nărințllor (tuto
rilor) pentru jucătorii juniori și copii ;

e) fișa personală aflată în evidența comi
siei județene de fotbal (municipiul București), 
dacă se solicită transferarea de la cluburi 
(asociații) din campionatul județean (munici
piul București) pentru echipe din diviziile 
„A", „B“, „C“ și campionatul republican al 
juniorilor ;

f) chitanța de depunere a taxei de trans
fer de către clubul (asociația) care a soli- 
eitat-o ;

g) adeverință de încadrare în producție, iar 
pentru juniori adeverința de școlarizare ;

h) jucătorii care se transferă pentru pe
rioada stagiului militar vor prezenta, în afa
ra actelor de transfer, șl o adeverință eli
berată de centrul militar județean (munici
piul București) sau unitatea militară respec
tivă, din care să rezultate data încorporării 
și a trecerii în rezervă. Datele transferării se 
vor scrie in carnetul de legitimare cu cu
loarea roșie. Transferarea acestora se va 
efectua numai cu avizul organelor competen
te din Ministerul Apărării Naționale sau Mi
nisterul de Interne ;
i) pentru jucătorii care solicită transferul 

ea urmare a absolvirii cursurilor de zi sau 
serale ale învățămîntului superior se va pre

zenta și O copie legalizată de pe repartiția 
guvernamentală (pentru anul competițional in 
curs), iar pentru cei care sînt admiși la 
cursurile de zi sau serale ale învățămîntu- 
lui superior se va prezenta act doveditor.

Actele de transfer ale jucătorilor vor fl 
prezentate la FJi. Fotbal pe bază de borde
rou șl adresă semnată de conducerea clubu
lui (asociației) solicitatoare.

Art. 6. Actele de transfer pentru jucătorii 
cluburilor (asociațiilor) care activează in di
vizia națională „A" se vor DEPUNE DIRECT 
LA F.R. FOTBAL, iar pentru jucătorii clu
burilor (asociațiilor) de diviziile „B“ și „C", 
juniori republicani și copil, prlntr-un delegat 
al consiliului județean pentru educație fizică 
și sport, care în prealabil le va controla dacă 
acestea sînt complete, dacă respectă preve
derile prezentului regulament, precum și le
galitatea transferărilor prezentate.

Actele depuse prin poștă nu vor B luate 
în considerare.

Actele de transfer pentru jucătorii din cam
pionatele județene (municipiul București) se 
depun la comisiile județene de fotbal, respec
tiv la comisia munlcinală București.

Federația Română de Fotbal nu va primi 
acte incomplete și nici acte care prezintă 
ștersături, corecturi sau modificări.

Cluburile (asociațiile) care dau mai multe 
acorduri de transfr aceluiași jucător vor fi 
sancționate cu interzicerea de a beneficia de 
transferări de jucători pînă la următoarea 
perioadă de tranter stabilită de F.R. Fotbal.

Jucătorii care semnează două sau mai mul
te cereri de transfer, indiferent de modul de 
soluționare a acestora, vor fi sancționați cu 
ridicarea dreptului de joc pe o perioadă de 
la 6 (șase) luni la 1 (un) an.

Aprobarea transferurilor șl îndeplinirea 
formalităților cerute de acestea sint de com
petența Federației Române de Fotbal pentru 
toți jucătorii care solicită transferarea la 
unul din cluburile (asociațiile) care activea
ză în diviziile „A", „B“, ,,C“ șl în campio
natul republican al juniorilor și a comisiilor 
județene de fotbal (municipiul București) 
pentru celelalte categorii.

Art. 7. Cluburile (asociațiile) participante 
în cupele europene pot transfera pe întrea
ga perioadă cit participă în aceste competiții, 
respectând termenele de legitimare prevăzu
te în regulamentele internaționale, jucători 
în condițiile art. 2.

NOTĂ —------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Potrivit art. 5 aliniatul „b" din Regulamentul de transferare a jucătorilor de fotbal pe 
anul 1987 — 1988 acordul scris al clubului (asociației) la care jucătorul este legitimat este 
valabil numai pentru anul calendaristic pentru care acesta se eliberează.

Pentru perioadele de transferări 6—25 iulie 1987 și 5—20 ianuarie 1988 sînt valabile nu
mai acordurile scrise pe formulare tip F.R. Fotbal de culoare roșie.

Cluburile (asociațiile) care au obținut deja, pînă la data de 30 iunie a.c., acorduri 
scrise pentru jucători de la alte cluburi și asociații pe formulare tip F.R. Fotbal de culoare 
albă, pe care se va lua și avizul C.J.E.F.S. în evidența căruia se află jucătorul ce solicită 
transferarea, se pot prezenta la F.R. Fotbal pentru preschimbarea acestora în acorduri scrise 
tip F.R. Fotbal de culoare roșie, valabile pentru anul competițional 1987—1988, pînă la data 
de 6 iulie inclusiv.

Se atrage atenția că nu vor fi primite acte de transfer decît în condițiile prevăzute de 
regulamentul publicat mai sus, respectiv cuprinzînd acordul scris pe formulare tip F.R. 
Fotbal de culoare roșie.

■ ȘTIRI • ȘTIRI» ȘTIRI La încheierea întrecerii în Divizia A

ATLEȚI DE CAT. A 11-3
Stadionul „1 Mai“ din Tri- 

vale : BĂIEȚI : 200 m : L. Imre 
CSȘ Tg. Mures) 22,83 ; 400 m: 

Tiulea (CSȘ Arad) 50,18 ; 
' m: I. Drăgan (S.C. Mus- 

.al CI. Muscel) 16:11,77 ; 110 
/g. : M. Nicoraș (Poli. Tim.)

25 s : inălțime : G. Bicsok 
<C.F.R. Tim.) 1,97 m, Cs. Su- 
kosd (CSȘ 1 Oradea) 1,97 m ; 
.reutate : N. Dumitrescu (CSȘ 
71-Muscel) 14,24 m ; suliță : 
F. Stundnika (CSȘ Tg. Mu
res) 56,16 m ; ciocan : Z. 
Szabo (CSȘ Arad) 60,20 
m; FETE: 100 m: Vasi- 
lica Vătășoiu (CSȘ Aripi Pit.) 

,ui 1 12,75 ; 400 m : Olimpia Stoica
(CSȘA Cj-Nap.) 57,21; 400 mg: 

1 ș Lorena Mejdrea (CSȘ CI. Mus- 
« cel) 1:02.00; lungime: Tamara 
țh Jude (Poli. Tim.) 6,00 m ;

înălțime : Liliana Marin 1,65 m, 
Judith Bonder (ambele CSȘA

' Cj. Napoca) 1,65 m; greutate: 
Filofteia Bomboși (CSȘ CI. 
Muscel) 14.06 m ; suliță: Sanda 

' Rapolti (CSȘ 1 Baia Mare) 
41,42 m

Andi VILARA
• La sfîrsitul acestei săptămini 

se va desfășura Zona centrală 
a juniorilor de cat. I. între
cerile vor avea loc tot la Bu
curești și la Pitești. In mod 
deosebit acest concurs este 
important mai ales prin aceea 
că reunește pe cei mai buni 
atleți juniori, din rîndurile 

, cărora, în primul rînd, vor fi
selecționați reprezentanții a- 
tletismului nostru pentru Cam- 

.icole- pionatele Europene de la Bir-
,90 m ; mingham (6—9 august), ca și
i Stea- pentru Balcaniada de juniori
iicoleta Pe care o găzduiește România

!6,56m. între 25 și 26 Iulie.
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• TURNEUL CENTRELOR O- 
LLMPICE. In aceste zile se des
fășoară faza de zonă a Turneului 
centrelor olimpice Viitorul. Rea
mintim grupele. La Tîrnăveni se 
întîlnesc echipele centrelor Tg. 
Mureș, Bacău, Hunedoara și Bra
șov. La Timișoara — Arad, Ora
dea, Alba Iulia și Timișoara. La 
Craiova — București, Buzău, Pi
tești și Craiova. Se califică echi
pele clasate pe primul loc, plus 
o a patra formație cu cel mai bun 
rezultat din cele trei grupe zo
nale. Grupa finală va fi organi
zată la București, între 3 și 5 iu
lie.
• FAZA FINALA LA JUNIORI 

II. Peste puțin timp se va da 
startul și în turneul final al Cam
pionatului Republican de ju-niori 
H, întrecere la care s-au aliniat 
echipele divizionarelor C. Gru
pele „zonelor" au următoarea al
cătuire : Constructorul Iași, Chi
mia Buzău, Ș.N. Oltenița și Elec- 
tromureș Tg. Mureș — la Urzi- 
ceni ; Metalul București, Muscelul 
Cîmpulung. Minerul Motru și 
U.M. Timișoara — la București, 
pe stadionul Metalul ; Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii, Minerul 
Baia Sprie, Torpedo Zărnești . și 
Proletarul Bacău — la Odorheiul 
Secuiesc. Partidele se vor juca în 
perioada 3—5 iulie.

Ședința tehnică — la 3 iulie, ora 
9.30.

SPRINTUL M PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. 1)

Imerg bine Ia actuala noastră 
reprezentativă. Si avem în ve
dere în primul rînd starturile 

Ide partidă, care au fost ezi
tante în ambele situații, si cu 
Turcia, si cu U.R.S.S. Unele

I circumstanțe atenuante există, 
însă problema în discuție ră- 
mîne. De aceea trebuie insistat

Imai mult in această privință, 
incit randamentul pe ansamblul 
timpului de joc să aibă ace- 

Ieași cotă, una cit mai compe
titivă. Numai astfel echipa 
noastră îsi poate continua dru
mul spre calificare așa cum l-a

I început. Posibilități există, ju
cători de valoare la fel. repri
za secundă a meciului cu

I U.R.S.S. fiind o probă care tre
buie confirmată si în stagiunea 
de toamnă, dominată de irr.-

I portantul meci din deplasare cu 
formația sovietică. Un joc-cheie 
care trebuie pregătit încă de 
ne acum.

DOUA CLASAMENTE Șl MAI MULTE CONCLUZII
Luni, o dată cu restanța Steaua 

— universitatea Craiova și ulti
mele două echipe au trecut lini-a 
de sosire în recent încheiata edi
ție a Diviziei A. Ordinea celor 18 
participante' este de acum cunos
cută. Să vedem însă cum au 
punctat ele în cșle două clasa
mente parțiale — ,,acasă" și „de
plasare".

ACASĂ

1. STEAUA 17 16 1 0 57- 4 33
2. Victoria 17 14 2 1 31-12 30
3. Rapid 17 13 2 2 31-12 28
4. Corvinul 17 13 1 3 53-211 27
5. „U" Cl-uj-N. 17 12 3 2 42-10 27
6. S.C. Bacău 17 11 5 1 30- 9 27
7. Dinamo 17 11 4 2 51-16 26
8. Univ. Craiova 17 9 8 0 29- 8 26
9. F.C.M. Bv. 17 12 2 3 24- 9 26

10. Flacăra 17 12 2 3 26-13 26
11. Sp. Stud. 17 11 3 3 44-23 25
12. Oțelul 17 11 3 3 32-14 25
13. F.C. Argeș 17 10 5 2 20- 7 25
14. F.C. Olt 17 11 3 3 21.-10 25
15. Jiul 17 9 5 3 31-16 23
16. Petrolul 17 6 11 0 17- 6 23
17. Gloria 17 9 4 4 23-15 22
18. Chimia 17 6 6 5 20-19 10

„cotă", echipa Flacăra se situează 
în cele două ierarhii pe locul 10.

• O copie fidelă a subsolului 
clasamentului general este oferită 
de ordinea locurilor 16, 17 și 18 
din ierarhia în deplasare : Jiul, 
Gloria și Chimia.

• Comportare diametral opusă 
a echipei Petrolul : locul 3 în 
deplasare, locul 16 acasă.

• Doar trei echipe invincibile 
pe teren propriu : Steaua, Uni

versitatea Craiova și Petrolul. De 
altfel, steaua a reușit performan
ța de a termina întreg „parcur
sul" fără înfringere.

• Tot trei formații n-au cu
noscut gustul victoriei în depla
sare : Oțelul Corvinul și Rapid.

• Golaveraje pozitive în depla
sare înregistrează doar Steaua și 
Dinamo, în timp ce Chimia este 
la un singur gol în plus față de 
„cota 0“ pe teren oropriu.

DEPLASARE
1. STEAUA 17 9 8 0 30-13 26
2. Dinamo 17 6 6 5 31-2® 1®
3. Petrolul 17 3 5 9 9-21 11
4. F.C. Argeș 17 2 6 9 7-17 10
5. Sportul Stud. 17 3 4 10 11-23 10
6. F.C. Olt 17 4 2 11 12-33 10
7. Univ. Craiova 1.7 2 5 10 11-26 9
8. Victoria 17 1 6 10 11-26 8
9. Oțelul 17 0 7 10 5-22 7

10. Flacăra 17 2 2 13 14-32 6
11. Co-r vinul 17 0 6 11 10-35 6
12. F.C.M. Bv. 17 2 2 13 9-37 6
13. „U" Cluj-N. 17 2 1 114 11-37 5
14. S.C. Bacău 17 1 3 13 1'5-44 5
15. Rapid 17 0 4 13 11-33 4
16. Jiul 17 1 2 14 8-33 4
17. Gloria 17 1 1 15 8-52 3
18. Chimia 17 :1 11 16 10-53 2

Cîteva constatări la o rapidă 
trecere în revistă :
• Atra’. în mod deosebit aten

ția procentajele realizate de e- 
chipa campioană, Steaua : 97 la 
sută pe teren propriu (o singură 
„remiză") si 76 la sută în depla
sare.

• Pe cele două podiumuri 
doar Steaua este prezentă, de fie
care dată în ..fotoliul" de lideră.

• Echipele Gloria și Chimia O- 
cupă aceleași poziții — 17 și, res
pectiv, 18 — în ambele clasamente. 
Apropo de constanță, însă la altă

I. D. M. SDE LA

Și 1.200/1986

Și 1.900/1985

din trim.C.E.C. de la tragerea

OLTCIT 
DACIA

de 30 
datei

Magazinele auto I.D.M.S. livrează pină la 31 iulie 1987 auto
turisme DACIA cumpărătorilor programați după cum urmează :

CLUB — anterior datei 
1410 SPORT — anterior

București 
Pitești 
Brașov 
Bacău 
Baia Mare
Reșița

pînă 
pînă 
până 
pînă 
pînă 
pînă

Ia 
la 
la 
la 
la 
la

18.900/1985
4.000/1985
1.200/1986
2.000/1985
1.900/1985 
1300/1985 
1.900/1985

cluj
Craiova 
Timișoara 
Iași 
Brăila

pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr.

100/1986
1.900/1985
1.100Z1985
2.400/1984 

18.900/1985
pînă Ia 
pînă la

nr. 
nr.

Și 2.000/1985

I 1987 se pot pre-

de 31

cumpărătorii 
Brăila, 

, Prahova,

cumpărătorii 
Alba preluați 
Baia Mare.

București, 
cumpărătorii din 
Galați și Buzău 

de la mag. Bacău.

din

1982.Iulie

1986. 
sep-

pentru cumpărătorii din 
județul Hunedoara preluați 
de la magazinul Timișoara 
pentru cumpărătorii din 
județul Sibiu preluați de 
la mag. Brașov, 
pentru 
județul 
la mag.

pentru
județele Brăila, Tuleea, 
Călărași. Prahova, Con
stanța, Ialomița preluați de 
la mag.
pentru 
județele 
preluați

Cîștigătorli _ _ _
zenta pentru luarea în evidență în vederea ridicării autoturisme
lor DACIA la magazinele auto I.D.M.S., conform arondării teri
toriale comunicate prin sucursalele C.E.C, șl magazinele auto 
din țară.

Vânzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 int. 121 șl 179.
Se primesc înscrieri 

banii depuși la C.E.C.
Autoturisme
Autoturisme 

tembrie 1986.

Autoturisme DACIA

prin transfer pentru persoanele care au 
în cont pentru autoturulsm, astfel : 

iunie 
de 30

break — anterior datei



TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON ACTIA1ITATEA $A HISTA

LONDRA. Soarele strălucește 
din plin, astfel că întrecerile 
tenismenilor se pot desfășura 
acum în cele mai bune condi
ții. Meciurile sînt de bună 
calitate, aprig disputate, pentru 
că fiecare dintre iucătorii si 
jucătoarele care au avut șansa 
să mai rămînă în competiție își 
dorește, desigur, să cucerească 
mult rîvnitele titluri, multă vre
me sinonime cu cele de campi
oni mondiali pe iarbă.

Iată rezultatele din runda a 
treia: Wilander — Svensson
7—6, 6—1, 6—3, Sanchez — Van 
Rensburg 7—5, 6—4. 7—6, Cash 
— Schapers 7—6. 6—2, 2—6
6—4, Connors — Evernden 6—1, 
6—2, 6—7, 6—3, Jarryd — Mecir 
6—3, 6—3, 6—3, Forget — Anna- 
conne 4—6, 6—4, 4—6, 6—2,
6— 4, Zivojinovici — Bates 7—6,
7— 5, 7—6, Doolian — Lears 6—7, 

12—10 (a fost, 
observatorilor,

zilei). Pernfors 
4—6, 6—4, 6—3, 
Chris Evert — 

6—0,

4—6. 6—3. 6—4, 
după părerea 
meciul nr. 1 al
— Mayotte 2—6,
7—5 la bărbați,
Kumiko Okamoto 7—5.

Claudia Kohde Kilsch — Eliza
beth Smylie 6—2, 6—1, Catarina 
Lindquist — Elisa Burgin 6—4, 
6—1. Martina Navratilova — 
Peanut Louis Harper 6—2,6—2, 
Pam Shriver — Berth Herr 
6—2. 6—2, Rosalyn Fairbank — 
Betina Bunge 7—6, 6—4, Mary 
Joe Fernandez — Alycia Moul
ton 7—6, 6—2.

Urmează acum meciurile din 
cadrul optimilor de finală. A- 
mintim cîteva dintre acestea: 
Peter Doohan — Slobodan Zi
vojinovici. Michael Pernfors — 
Jimmy Connors, Mats Wilan
der — Emilio Sanchez. Pat 
Cash — Guy Forget. Anders 
Jaryd — Aleksandr Volkov, Jo
han Kriek — Ivan Lendl; Mar
tina Navratilova — Gigi Fer
nandez, Mary Joe Fernandez — 
Dianne Balestrat, Pam Shriver 
— Sylvia Hanika. Raffaela 
Reggi — Helena Sukova. Ga
briela Sabatini — Natalia Zve
reva. Jana Novotna — Steffi 
Graf.

Aproape fiecare dintre aces
tea ar putea fi o finală!...

• Anatoli Karpov a ci'-t>aot 
competiția de la Bilbao • 
Turneul interzonal de ia Svbo- 
tica

MADRID. 30 (Agerpres). 
Turneul internațional de 
de la Bilbao a 
marele maestru 
toii Karpov cu 
posibile, urmat 
sson (Suedia) 
Maia Clburdanidze (URSS) 
5,5 puncte, Liubomir Liuboje- 
vici (Iugoslavia) si Andrei Șo- 
kolov (URSS) — cite 4,5 puncte 
etc.

fost cîștigat de 
sovietic Ana- 

7 puncte din 9 
de Ulf Ander- 
— 6.5 puncte. UN SEZON DE VIRF!

BELGRAD. 30 (Agerpres). — 
în turneul interzonal de la Su- 
botica. după 6 runde. în clasa
ment conduc Spellman și Sax 
cu cite 4,5 puncte, urmați de 
Tal. Short si Ribli cu cite 4 
puncte, Zapata — 3 puncte (1) 
etc.

în runda a 6-a Ernst a cîști
gat la Popovlci. Sax la Maria- 
novici, Smîslov la Prasad, iar 
Spellman a remizat cu Short.

CM. DE BOX JUNIORI
HAVANA, 30 (Agerpres). — 

în cadrul Campionatelor Mon
diale de box pentru juniori de 
la Havana, în limitele catego
riei semimuscă pugilistul român 
Nicolae Aliuță l-a învins la 
puncte (decizie 5—0) pe Galip 
Aktas (Turcia). Alte rezultate 
la aceeași categorie: Jan Quast 
(R.D.G.) întrece prin KO tehnic 
pe Lajos Kass (Ungaria); Ale
xander Dinev (Bulgaria) b.p. 
Richard Acaylar (Filipine); 
Talgay Tusupov (U.R.S.S.) b.p. 
Leonel Donado (Guiana).

CONCURS DE SĂRITURI IN
Tînăra sportivă Ileana Gheorghe 

a avut o comportare bună la 
Campionatele internaționale de 
sărituri ale Bulgariei, clasîndu-se 
pe locul 4 atît la trambulină 3 m, 
cit și la platformă, într-o com
panie deosebit de redutabilă : re
prezentante _ a 13 țări, printre

R. F. Germania, 
Ungaria, Iugosla-

prezentante a 13 țări, 
care R.P. Chineză^ Cuba, 
Germană, 
Australia,

APA
Clasamente :

TINERI VOLEIBALIȘTI
ÎN ÎNTRECERE

TOKIO, 30 (Agerpres). în 
cadrul turneului internațional 
de volei pentru juniori, ce se 
desfășoară la Nagano (Japonia), 
selecționata R. P. Chineze a în
trecut cu scorul de 3—0 (15—9, 
15—10. 15—9) formația Japoniei.

TURNEUL DE BASCHET 
DE LA SOFIA

SOFIA, 30 (Agerpres). Tur
neul internațional masculin de 
baschet de la Sofia s-a încheiat 
cu victoria selecționatei orașu
lui Belgrad — 9 puncte, urmată 
în clasamentul final de echi
pele orașelor Moscova — 9 punc
te (coșaveraj inferior). Sofia — 
8 puncte, Praga — 7 puncte.

Rezultatele înregistrate în ul
tima zi a competiției: Praga — 
Havana 82—80 (39—36); Belgrad 
— Bonn 88—80 (39—42); Mosco
va — Sofia 95—87 (44—40).

^■rfWWWW*

!: „MAREA BUCLA“,
DIN NOU LA DRUM

via și Polonia.
FEMININ, trambulină : 1. Nancy 
Bluemel (R.D.G.) 475,33 p,„. 4.
Ileana Gheorghe 430,65 p ; platfor
mă : 1. Li Yulnl (R. P. Chineză) 
388,65 ' ------- ~ -
355,47
342 24 
315^63 p7 BĂIEȚI, platformă
Gao Feng (R. P. Chineză) 582,50 
p, ;.. 9. Ion Petra :he 447,50 p ; 
trambulină : 1. A. Ramirez (Cuba) 
624,21 p, ...14. Ion Petraehe 482,70 
p (la ambele probe, Petraehe a 
avut ultimele salturi cu coeficienți 
de dificultate necompetitivi).

p,... 4. Ileana Gheorghe
p,„. 8. Elisabeta Kopatz
p. 9. Adriana Răsloagă------------ . .. ... j

9.

In urmă cu doi ani, la 
întrecerile pentru grupa B 
a „Cupei Europei - Bruno 
Zauli" desfășurate pe Nep- 
stadion din Budapesta, două 
stupide accidente au privat, 
împotriva evidenței de pe 
teren, reprezentativa noa^p 
tră feminină de o victorie, 
am zice logică, și astfel s-a 
ratat calificarea în grupa de 
elită a competiției.

La sfîrșitul săptăintnii 
trecute, pe stadionul din 
Giiteborg a avut loc o nouă 
dispută pentru ..Europacu- 
pen Friidrott", cu participa
rea formațiilor din grupa B. 
între acestea și echipa fe
minină a României, învesti
tă de specialiștii prezenți în 
marele oraș suedez cu pri
ma șansă la victorie. Dar 
parcă nu tot așa fusese și 
în '85, la Budapesta ? Nu
mai că de data aceasta, fe
tele noastre, care au 
atunci vădit afectate 
neașteptatul insucces, 
avut grijă să nu se măi re
pete nici un fel de accident, 
au concurat cu prudență, nil 
așa, cum se «pune, ..să mă- 
nînce nori", obținînd liniști
te punctele trebuincioase 
victoriei. în afară de acest 
fapt, trebuie neapărat avută 
în vedere și valoarea de 
ansamblu a echipei române,

fost 
de 
au

superioară celorlalte, ea re- 
prezentînd. în fond, suma 
valorilor individuale ale 
atletelor care o compun. în 
cele 16 probe ale concursu
lui, fetele noastre au 
nut 10 victorii. între 
cea de la înălțime a 
brielei Mihalcea (1,95 
constituie recordul său . 
sonal. Vali Ioneșcu, pentru 
6,92 m la lungime, a primit 
din partea organizatorir o 
cupă specială. rezultatul 
fiind apreciat cel mai bun 
din întrecerea feminină. Să 
mai notăm, doar ca simplu 
amănunt, că Paula Ivan, 
după ce. fără să forțeze, a 
cîștigat 3 000 m (9:1’71). a 
concurat și la... ștafeta de 
4x400 m, clasată pe primul 
loc, cu 3:30,63. Subliniem de 
asemenea, comportarea bu
nă a Nicoletei Căruțașu ța 
400 mg și mai ales a Doi
nei Melinte la 1 500 m 
(4:03,03). timp de valoare 
mondială.

Cu acest succes, altfel re
marcabil (cu 23 p mai mul
te decît cea de-a doua cla
sată) vi-em să credem că 
atletele noastre vor fl totuși 
în măsură să facă din sezo
nul ’87 un sezon de vlrf. 
Din fericire. ocazii există 
destule...

obți- 
care 
Ga

rn) 
per-

Romeo VI LARA

DE PE PISTELE
PRAGA. Cîteva dintre rezulta

tele înregistrate în cadrul grupei 
A a „Cupei Europei-Bruno Zauli“: 
femei : 200 m : Silke Gladisch 
(R.D.G.) 21,99 — cel mai bun re
zultat mondial al sezonului, Na- 
dejda Gheorghieva (Bul.) 22,SO, 
Ewa “Ewa Kasprzyk (Pol.) 22,63 ; 100 
mg : Cornelia Oschkenat (R.D.G.) 

Iordanka Donkova (Bul.) 
lungime : Heike Drechsler

DE ATLETISM

Ca în fiecare an, startul 
lui iulie coincide cu cel al 
„Marii Bucle", cum i se mai, 
spune celei mai populare? 

; competiții cicliste din lume 
— Turul Franței. Tot ca în 
fiecare an, întrecerea va fi 
cea mai 
etape (25), 
concurenți 
și... firme 
această uriașă reclamă am
bulantă. Nu va lipsi, nici 
de data aceasta. cortegiul
sutelor de ziariști, fotore
porteri. operatori film si 
TV, etc.

S-ar contura, nu-i așa? 
imaginea unui statu-quo, 
„nimic nou pe frontul de 
vest" al rutierilor profesio
niști — am fi tentați să 
spunem la prima vedere. Si 
totuși... Nu puține voci sus
țin că treburile n-ar fi ră
mas în matca lor. că lucru
rile s-ar fi schimbat, si nu 
în bine. Si. spre argumenta
re, ar fi de început cu înce
putul. cu etapa-prolog adi
că: nu mai lungă de 6,1 km 
această mini-etapă 
startul nu 
cez, ci... în 
tal, cursa 
continuare, 
vest-germane. Motivul aces
tei ciudățenii organizatorice? 
Explicații au fost multiple, 
dar se pare că adevărul e 
unul: dificultățile de ordin 
financiar, mereu mai greu 
de escaladat, i-au obligat pe 
organizatori să accepte ..Bun- 
deș-oferta" si scutind astfel 
o parte însemnată din chel
tuieli. De la această schim
bare, să-i spunem, de for
mă, să trecem si la cea de 
fond: care vor fi protago
niștii noii ediții a Turului? 
Se poate vorbi, rostindu-le 
numele, de aceeași valoare 
pe care o aveau predecesori 
iluștri? Greu de răspuns. în 
general, si mai r»reu de răs
puns afirmativ. Fiindcă iată, 
în afara retragerii lui Hi-

bogat populată în 
kilometri (4203), 
(23 de formații) 
(144) implicate în

va lua 
pe pămînt fran- 
Berlinul occiden- 
programînd. în 
încă 3 etape

a accidentului 
despre care

lui 
am 
nu

nault si 
Lemond, 
mal scris anul acesta 
vor lua startul nici Moser 
(preocupat numai de recor
dul orei) sau Phil Ander
son, căruia o gripă prelun
gită i-a anulat șansele. Va 
fi prezent, e drept. Stephen 
Roche, cîștigătorul recent al 
Turului Italiei, dar e vorba 
de un cîștigător care — re
dăm textual — „a trebuit să 
fie împins de un coechipier 
în ultima etapă a lui II Gi
ro pentru a termina între
cerea"; rănit serios într-o 
busculadă. Roche se pare că 
nu este nici acum deplin re
făcut. Va fi prezent, e drept, 
Zoetemelk, dar un Zoete- 
melk... mai vîrstnic cu un 
an ca în 1986, cînd avea nu 
mai puțin de 36 de ani. Va 
mai fi. nu-i vorbă, si Fig- 
non, fost dublu cîștigător al 
Turului, dar un Fignon care 
a adunat anul acesta 3 a- 
bandonuri... Si atunci? „Ci
clismul profesionist a intrat 
in criza 
— este 
director 
Levitan.
pare că 
moment 
criză ce 
durată. Cu ași de talia unor 
Merckx sau Hinault nu ne 
vom mai întîlni chiar cu- 
rind, 
maj fi ce a fost." 
ajunși aici, s-ar 
vorbi și 
istovitoare 
mele le impun 
tract cicliștilor.
pedaleze între 25—30 000 de 
kilometri pe sezon, de șo
majul care a început să-si 
facă apariția si în lumea ce
lor ce-si cîstigă pîinea pe- 
dalînd. Fiindcă toate acestea 
la un loc constituie alte ex
plicații ale aceluiași ade
văr. ..

12,47,
12.53,
(R.D.G.) 7,26 m, Gallna Cistiakova 
(U.R.S.S.) 7,15 m ; înălțime : Stef
ka Kostadinova (Bul.) 2,00 m, 
Tamara Bîkova (U.R.S.S.) 1,96 m, 
greutate : Natalia Lisovskaia
(U.R.S.S.) 21,56 m, Ines Muller 
(R.D.G.) 20,82, Helena Fibingero- 
va (Ceh.) 20,28.

ATENA. Intr-una din grupele 
C, desfășurată pe marele stadion 
de la Kalogreza. iugoslava Slobo- 
danka Colovici, care este perfor
mera nr. 1 a cursei de 800 m 
(1:56,51) a fost cronometrată a-

cum în 1:58,40, iar fosta campioa
nă europeană Anna Veroull (Gre
cia) a aruncat sulița la 65,90 m.

PORTO. în 'grupa C, pe primul 
loc s-a clasat formația masculină 
a Belgiei, care a 
puncte.

SAN JOSE. La 
S.U.A., am zice că .
sub aspectul încrîncenării dispu
tei și al rezultatelor, a fost, Indis
cutabil, săritura In lungime. Cam
pionul mondial și olimpic, Cari 
Lewis, principalul favorit, și-a 
adjudecat victoria, cu 8,65 m, dar 
numai după multe emoții. căci 
secundantul său, Larry Myricks, a 
sărit 8,63 m și a mai avut o în
cercare de 8,55 m. Al treilea a 
fost Michael Conley, cu 8,55 m...

BEIJING. In cadrul unei com
petiții desfășurate la Anshan, at
letul chinez Liang Xueren a sta
bilit un nou record al Asiei, la

totalizat 72

Campionatele 
proba nr. 1.

săritura cu prăjina, trecind peste 
ștacheta înălțată la 0,57 m.

BATON ROUGE. Intr-un con
cura studențesc, echipa feminină 
a Univeratiății Texas Southern a 
Înregistrat, la 4 X 400 m, timpul 
de 3:29,41, care constituie un nou 
record al... Africii. Am uitat 
însă să spunem că toate cele pa
tru alergătoare (Sowunmi, Eseo- 
mokumo. Uslio, onyalt) sînt stu
dente nigeriene !

PARIS. Cu prilejul tradiționa
lului maraton „Des hauts de 
Seine" au fost înreg’strate două 
performanțe remarcabile : 2.08:47 
Alain Lazare, la bărbați și 2.28 no 
Jocelyne Villeton la femei • 
Campionul și recordmanul euro
pean la 110 mg, francezul Step
hane Caristan — care, în urma 
unui accident, a suferit o opera
ție la genunchi, după care a fost 
nevoit să facă o pauză forțată de 
trei luni — a reintrat in concur
suri, zilele trecute realizînd, pen
tru început, performanta (totuși) 
promițătoare dî 13,54 s.

PREGÂTJRILC ECHÎPEI 
BULGARIEI

Antrenorul Hristo Mladenov a 
anunțat că în cursul acestei veri 
Iotul bulgar va efectua un stagiu 
de pregătire șl meciuri-test în El
veția, existând, de asemenea, per
spectiva unor partide amicale. 
Printre jucătorii selecționați figu
rează Mihailov, Ananiev, Bezin- 
ski, savov, Sadkov, lordanov, Si- 
rakov, Kolev, Tanev, Penev șl 
Boncev. De asemenea, s-a preci
zat că noua ediție a campionatu
lui va începe la 8 august, antrena, 
mentele formațiilor de club ur- 
mînd să fie reluate la 6 iulie.

sa oficială pentru găzduirea tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbal din 1994. a a- 
nunțat președintele Federației in
ternaționale de fotbal, Joao Ha- 
velange, aflat în vizită la Rabat. 
După primirea candidaturii, a 
precizat președintele F.I.F.A., un 
grup de experți va alcătui un ra
port care va fi înaintat Comisiei 
executive a forului1 fotbalistic 
mondial, așa cum se va întîmpla 
și cu celelalte oferte.

B.K. 4—2, Spartak Varna — Wis- 
mut Aue 2—2 ; Gr. 4 : Năvșted 
I.F. — Tatabanya 0—4, Dunajska 
Streda — Bellinzona 4—0 ; Gr. 5 : 
Malmo F.F. — Grasshoppers. Zu
rich 2—0 ; Gr. 6 : Lyngby — Plas- 
tika Nitra 2—1, A.I.K. Stockholm 
— Lech Poznan 4—1 ; Gr. 7 : Etăr 
Trnovo — Cheb 5—2 ; Gr. 8 : Ye
huda Tel Aviv — Bochum 
Beitar Ierusalim — Brondby

ALTE REZULTATE
A ÎNCEPUT CUPA DE VARĂ

2—2, 
0—1

TURNEUL FINAL AL CM. DIN 
1994 IN MAROC ?

de valori autentice 
de părere fostul 
al ..Buclei". Felix 
Si ce-i mai trist, se 
nu e vorba de un 
pasager, ci de o 
se anunță de lungă

turul în sine nu va
Odată 
putea 

condițiile 
care fir- 
prin con- 

obligati să

de 
pe

Sorin SATMARI

Federația de fotbal din Maroc 
va prezenta, în cursul lunii sep
tembrie a acestui an, candidatura

Și în acest an. se desfășoară 
Cupa de vară-Intertoto. La aceas
tă ediție participă 32 de echipe, 
împărțite în 8 grupe, iată cîteva 
rezultate. Gr. 1 : Aarhus — Lau
sanne 2—1, Vasas Budapesta — 
F.C. Carl Zeiss Jena 0—2; Gr.2; La 
Chaux de Fonds — Hammărby 1—3; 
Gr. 3 : Ujpesti Dozsa — Halmstad

• In localitatea iugoslavă 
vidovici s-a disputat meciul 
cal dintre selecționatele de junii» 
ale Iugoslaviei șl Bulgariei. Vic
toria a revenit gazdelor cu 2—1 
(1—1).
• La Lilangwe, într-un meci con

tând pentru preliminariile turneu
lui olimpic echipele Malawi ș» 
Camerunului au terminat la ega
litate : 1—1 (0—0).

a.

• PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT O
BOX •, Pugilistul canadian 

Matthew Hilton este noul cam
pion mondial la categoria „super- 
welter" (versiunea I.B.F.), în 
urma victoriei la puncte obținute 
în meciul disputat la Montreal in 
compania pugilistului american 
Buster Drayton.

CICLISM ș Competiția interna
țională feminină „Cupa Adriati- 
cii“, desfășurată în Italia, a fost 
cîșttgată de sportiva italiană Ma
ria Canirîs, urmată de compa
trioata sa Imelda Chiappa, la 23 s 
și Tea Wikstedt (Finlanda), la 
1:03. Ultima etapă, a 6-a, s-a în
cheiat cu succesul ciclistei Imelda 
Chiappa. cronometrată pe 80 km 
cu timpul de 2.16:23.

GIMNASTICA 0 Campionul o- 
limpie Li Ning (R. P. Chineză) 
a terminat învingător în con
cursul de la Shenyang, clasîndiu- 
se pe primul loc la individual

nul Eric Geboers — 218 p și 
suedezul Jdrgen Nilsson — 167 p.

58,60 
următoare

un total de 
loturile

Lou Yun (R.P. Chi- 
58,30 puncte, Zsolt -Bor- 

kai (Ungaria) — 57,40 puncte și 
Casimiro Suarez (Cuba) — 57,00 
puncte.

HANDBAL • In cadrul 
petiției masculine .Trofeul 
goslavia". selecționata ~ 
Germane a întrecut 
rul de 22—19 (8—8)
Spaniei, iar echipele Iugoslaviei 
și U.R.S.S. au terminat la ega
litate : 25—25 (13—11).

compus, cu 
puncte. Pe 
s-au situat 
neză)

com-
Iu-

R. D. 
cu sco- 
formația

POLO • Turneul de la Sevilla 
a revenit selecționatei Iugoslaviei 
— 12 p, urmată în clasamentul 
final de echipele U.R.S.S. — 9 p. 
Cubei — 8 p, Spaniei — 6 etc. în 
ultima zi a competiției s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Iugoslavia — Cuba 15—1T ; cana
da — Grecia 8—7 ; U.R.S.S. — 
Spania 10—3.

MOTOCICLISM • „Marele Pre
miu" San Marino ia motocros, a 
șaiptra probă a campionatului 
mondial la clasa 250 cmc, a fost 
cîștigat de ....................... - . .
Venhkonen. care a concurat pe o 
motocicletă „Cagiva". în clasa
mentul general conduce Venh-
konen — 224 p, urmat de belgia-

finlandezul Pekka

VOLEI • Rezultate înregistrate 
în turneul feminin din R.D. Ger
mană : Cuba — Polonia 3—1 ; 
R.D. Germană — Ungaria 3—0 ; 
Bulgaria — Cehoslovacia 3—0 • 
Turneul masculin de la Lima a 
continuat cu partida dintre se
lecționatele Perului șl U.R.S.S. 
Voleibaliștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 3—0 (4,
9, li).
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