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Inaugurată cu numai o săp- 
tămînă in urmă, pista de dirt, 
track din comuna lanca (jud. 
Brăila), prima bază moto în 
mediul rural, a găzduit marți 
după-amiază un atractiv con
curs international, la startul că
ruia s-au aliniat specialiști ai 
genului din Cehoslovacia, R.D. 
Germană si România.

pentru a putea struni -«caii pu
tere» ai mașinilor. învingătorul 
nu poate fi, deci, decit un bun 
tehnician". Și. spre bucuria ce
lor aproximativ 5000 de specta
tori. cununa de lauri a fost cu
cerită de un motociclist român, 
bucureșteanul M. Gheorghe. în 
condiții bune de concurs (pistă 
de calitate superioară, instala-

SPORTIVII ROMÂNI PRINTRE FA VORIȚII 
ÎNTRECERILOR DE CANOTAJ Șl CAIAC-CANOE 

9 Aceste discipline olimpice, la debut in progra
mul Universiadei 0 Pe pista noii baze nautice de 
la Jarun, în „flotila" noastră medaliați mondiali și 
olimpici ----------------------------------------------------------------

JMU’87
ORELE 
EXAMEN

Al
TINERETULUI 

SPORTIV
în programul tradițional al 

Jocurilor Mondiale Universitare 
de vară figurează 10 discipline 
sportive: atletism, baschet, scri
mă, fotbal, gimnastică. înot, să
rituri in apă, polo, tenis si vo
lei. fiecare for national organi
zator avînd latitudinea să op
teze pentru încă un sport (la 
Universiada ’81, de la Bucu
rești. luptele greco-romane au 
întregit programul). Iată însă 
că de această dată tiparul s-a 
lărgit, organizatorii iugoslavi 
introducînd (firește, cu asenti
mentul organismelor internațio
nale de resort) două discipline 
la alegere (ambele olimpice!): 
canotajul si caiacul-canoea. 
Astfel, peste cîteva zile, la Za
greb, întrecerile Universiadei 
1987 vor consemna două nre—'o- 
re : 12 sporturi în program, din 
care canotajul și caiacul-canoea 
figurează pentru prima dată sub 
esida marii întreceri sportive 

studențești. De ce aceste spor
turi de apă? Pentru simplul 
motiv că. așa cum preciza pre
ședintele Comitetului executiv 
al Universiadei ’87, Vladimir 
Pezo, ele se bucură de o mare 
popularitate în rîndul studenți
lor din întreaga lume.

Și, după cum au gîndlt or
ganizatorii din capitala Croați
ei, o asemenea premieră meri
tă si o nouă bază sportivă de 
anvergură. Astfel s-a construit 
în vederea întrecerilor Univer
siadei Centrul de sport si re
creare Jarun. a cărui pistă (do
tată cu toate instalațiile nece
sare unei mari regate) are 2000 
metri. Aci își vor disputa ti
tlurile si medaliile atît caiaciș- 
tii si canoiștii. cit si canotorii, 
primii intrînd în concurs între 
9 și 12 iulie, iar ceilalți între 
15 și 18. cele două zile de pau
ză fiind necesare. probabil, 
spectatorilor (6000 locuri în tri
bune) pentru a se familiariza 
cu schimbarea ambarcațiuni
lor... „Cu tot respectul ce-1 port 
cunoscutei piste de Ia Bled, 
trebuie să spun că noua bază 
nautică de la Jarun este una 
din cele mai bune din lume si 
disputele de la Universiadă vor 

releva acest fapt", este de pă
rere cunoscutul specialist brita
nic David Henry, managerul e- 
chipei Universității Cambridge.

Sportivii români vor fi pre- 
zenti la toate cele 13 probe 
care figurează în programul 
curselor de caiac-canoe. firesc, 
dacă ne gîndim la prestigioasa 
lor carte de vizită făurită pe 
pistele de apă olimpice, mon
diale si europene. Simpla enu
merare a unor asemenea nume, 
ca Aurel Macarencu, Angelin 
Velea șl Daniel Stoian. Tecla 
Borcănea, Marina Ciucur, Lu
minița Munteanu, Vasile Lehacî, 
Vasile Afanasie. Gheorghe An- 
driev si Petru Zgurschi. soune 
foarte mult cunoscătorilor aces
tui sport de pe toate meridia
nele. Acum, după sesiunea de

Paul SLAVESCU
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Bucureșteanul Marian Gheorge, învingătorul concursului, a 
ieșit din primhil viraj, reușind în finalul cursei să corecteze recor
dul pistei Foto : Gh. GROZEA-PASCU, Brăila

Cocheta arenă a supus con- 
curentii la un serios examen. 
Fiind la limita minimă de lun
gime (285 m). pista i-a obligat 
pe sportivi să piloteze mai mult 
în derapaj. „Dacă pe marile 
piste, ne explica F. Suhibier, 
antrenorul alergătorilor din 
R.D.G., motocicleta te poate a- 
juta în momentele dificile, pe 
aceste adevărate... inele de zgu
ră îti trebuie multă măiestrie 

ții electromagnetice pentru 
start, semnalizări si avertizări 
fără reproș si un arbitraj com
petent. elogiate si de antrenorul 
cehoslovac L. Frantușek, im
presionat de ambițiile construe?- 
torilor sportivi din această mi
că localitate). reprezentantul

Traian 1OANIȚESCU

După slaba comportare a echipei 

de baschet la C. E. de seniori

DOAR UN LOT TÎNĂR™Șl AMBIȚIOS

POATE OFERI PERSPECTIVE CERTE!
Buna comportare a reprezen

tativei țării noastre în grupa B 
(disputată anul trecut) a Cam
pionatului European de baschet 
masculin (cind s-a clasat pe 
locul secund si a promovat în 
grupa A), precum si prestația 
promițătoare (anul acesta) la 
cîteva turnee internaționale de 

‘ •;ficare dădeau speranțe că 
f Jî; români vor avea o

onorabilă la turneul 
al competiției continenta- 

ceb desfășurat recent la Atena. 
r. , mod regretabil. însă, com- 

ponențil lotului au jucat foar
te slab, au fost de-a dreptul de 
....^cunoscut fată de prestațiile 
anterioare, clasîndu-se — ca 
urmare — pe locul 12. Ultimii 
(bri in cel mai bun caz. penul
timii) au fost baschetbaliștii 
noștri cam în toate clasamen
tele alcătuite de organizatori la 
sfîrșitul „europenelor": la pro
centajele aruncărilor din acțiu
ne <44%; 202 realizări din 457

Tinerele florettste 
de la Clubul Pro
gresul din Capitală 
s-au remarcat săp- 
tămina trecută, cu 
prilejul Concursului 
Republican Oii copi
ilor. O dovadă a 
muncii lor serioase 
l-a constituit faptul 
că, la individual, 
patru dintre ele s-au 
calificat în turneul 
final, iar în întrece
rea pe echipe au 
dobîndit primul loc. 
In imaginea noastră, 
surprinsă de Ga
briel Miron, antre
norul Romeo Pelle
grini supraveghea
ză unul din antre
namentele elevelor 
sale înaintea începe
rii concursului. 

de încercări), la numărul punc
telor înscrise (584) si primite 
(746), la recuperări (225). Doar 
la aruncări libere ei au obținut 
locul 3 (73%; cel mai bun: Dan 
Niculescu — 90,60%, 29 din 32, 
al treilea în clasamentul aces
tei „probe"), ceea ce nu a in
fluențat cu nimic evitarea lo
cului 12...

Desigur, faptul că a făcut 
parte dintr-o serie cu formații 
deosebit de puternice (Grecia 
— care a si cucerit titlul, 
U.R.S.S., Iugoslavia. Spania — 
ocupantele locurilor 2, 3 și 4 
în clasamentul final — si Fran
ța) nu a fost în măsură să fa
ciliteze echipei române obține
rea unor rezultate favorabile. 
Dar. de aici si pînă la totala 
demobilizare psihică este cale

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tp vao 2-3)

Cluburile sportive școlare, instituții specia
lizate „care selecționează, pregătesc și pro

movează elevi cu aptitudini pentru activi
tatea sportivă de performanță", au fost create cu 

intenția declarată - după cum reiese dun pasajul 
extras chiar din Regulamentul lor de func
ționare, editat de Ministerul Educației și
învățămintului — de a depista și pregăti,
l-a nivel de performanță, în diferi,te ro
muri sportive, tinerii aflați pe băncile șco
li»', adică la nivel-uil junioratului. De la înfiin
țarea acestora - în urmă cu mai bine de treizeci 
de ani — numeroși sportivi au deprins „abeceda
rul" diferitelor discipline, obținînd, ulterior, per
formanțe de răsunet pe plan național si, mulți 
dintre ei, pe plan international

Intr-un ciclu de materiale, care debutează în 
numărul de azi al ziarului nostru, ne-am propus 
să analizăm cum contribuie aceste unități spor
tive de pe cuprinsul țării la depistarea și afir
marea viitorilor mari performeri. Pentru o cu
prindere mai sintetică a problematicii am dîrec- 
ționat discuțiile pe următoarele coordonate : • 
CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE, PEPINIERE DE 
BAZĂ ALE SPORTULUI DE PERFORMANTĂ • 
SELECȚIA, VERIGĂ ESENȚIALĂ PENTRU PREGĂ
TIREA Șl LANSAREA ELEMENTELOR VALOROASE 
IN SFERA MARII PERFORMANȚE ® APLICAREA 
METODELOR MODERNE DE ANTRENAMENT VI- 
ZÎND PROMOVAREA CU SUCCES A TINERELOR 
TALENTE ÎN PRIMELE EȘALOANE ALE PERFOR
MANȚEI Șl IN LOTURILE REPREZENTATIVE

Azi: C.S.S. a
Cind am ales Clubul Sportiv 

Școlar din Sibiu — pentru a 
deschide seria analizelor aces
tor unități ale performanței — 
am avut în vedere, desigur, re
zultatele sale. ..obiceiul" pe ca- 
re-1 are să ..predea" anual lo
turilor reprezentative sportivi 
valoroși. Fiecare din cele opt 
ramuri care funcționează aici 
poate raporta promovarea de 
elevi cu aptitudini deosebite 
pentru eșaloanele superioare ale 
sportului românesc de mare 
performantă. Cine n-a auzit de 
înotul sibian. care . înseamnă, 
piintre alții. Carmen Bunaciu, 
.Ion Miclăus si. mai nou Livia 
Copariu? Sau de gimnastica fe-

SIBIU
minina locală, izvor nesecat de 
talente ajunse la o deplină a- 
firmare în echipa reprezentati
vă, participantă la Jocurile O- 
Umpice Campionate Mondiale, 
Europene și Balcanice? Se im
pun cîteva nume și numai 
spațiul nu ne permite să înși
răm lista celor peste 50 de ele
ve gimnaste selecționate, în 
timp, în loturile de junioare 
tineret sau chiar în cel „mare": 
Marilena Neacșu (maestră a 
sportului, medalie de argint cu 
echipa la C.M. ’78), Melita 
Ruhn (aur cu echipa la C.M. 
’79, argint cu echipa la J.O. ’80, 
bronz la paralele și sărituri la 
J.O. ’80), Mihaela Stănulet (ar
gint cu echipa la C.M. ’83, 
bronz la bîrnă la C.E. ’83. aur 
cu echipa la J.O. ’84). Camelia 
(argint cu echipa la C.M. ’83) 
și Simona Renciu. Raluca Bu
chner (bronz la sărituri la C.E. 
de junioare ’84). Angela Bratu, 
Carmen Savu, Elena Tiran. In 
prezent rețin atentia cele trei 
Popa: Daniela. Alexandra și 
Corina, componente ale lotului 
de tenioare. Marius Gherman 

Dftpionarcic A de tolba! Ia căderea cortinei

peste ediția 198S/198T

STEAUA Șl RECORDURILE El
(Ci.iți, în pag 2—3 n-ima retrospectivă asupra comportării 

formațiilor de pe prima scenă)

(legitimat acum la Dinamo 
București) este cel mai bun 
produs al C.S.Ș. din Sibiu, de- 
săvîrșindu-șî pregătirea în ca
drul Centrului olimpic de la 
Reșița. O contribuție esențială 
la această ..producție" au avu
t-o antrenorii Adrian Goreac și 
Adrian Stan (primul fiind 
acum coordonator la centrul o- 
limpic feminin, de la Deva). Și 
patinajul viteză ..s-a ridicat", 
numele Ceraselei Hordobetiu a- 
trăgînd atenția în ultimii ani 
(deși încă junioară, ea deține 4 
titluri de campioană națională 
absolută la senioare), la fel ca 
st maestrul sportului Ionel O- 
pincariu. acum antrenor. Ru- 
xandra Hociotă (maestră a 
suortului. de două, sezoane de
dicată meseriei de dascăl") si 
Călin Hila. concurent încă, sînt 
nume care ..soun" ele des
tule despre școala de sărituri 
în an« de la Sibiu. Șahul sibi
an a intrat si el în nriză" în 
ultimii ani. rt’omnvt’-'l la lotul

Doina STĂNESCU
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ODIHNA ACTIVĂ (prin exercițiu fizic) PENTRU TOȚI COPIII PATRIEI ’...

PUNCT FINAL ÎN TURNEUL INTERNATIONAL Dt ȘAH „

A început, așadar, vacanța de 
vară ! Așteptată cu firesc inte
res de milioanele de copii — 
șoimi ai patriei și purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor, aceas
tă „recreație mare" a anului 
școlar constituie un binevenit 
prilej de destindere, de recree- 
re prin mișcare, prin exercițiu 
fizic, de odihnă activă, cum o 
numesc și cum o recomandă 
medicii. Cum și este, în cele 
mai multe cazuri, cum trebuie 
să fie peste tot, pentru toți 
copiii patriei.

Există condiții excelente pen
tru ca acest deziderat de impor
tanță socială să fie împlinit la 
nivelul tuturor județelor. Dova
dă • crearea cluburilor de va
canță, în special în unitățile de 
învățămînt care sînt înzestrate 
cu amenajări adecvate, spații 
de joacă pentru copii și tere
nuri pentru spcrt. Nu încape 
nici o îndoială că, menținînd 
tradiția și folosind experiența 
anilor precedenți, aceste clu
buri de vacanță ale elevilor vor 
constitui centre de activitate 
sportivă permanentă, locuri de 
desfășurare a unor întreceri 
sportive de masă sub genericul 
Daciadei și, totodată, sursă de 
depistare a copiilor dotați pen
tru o disciplină sau alta. Pen
tru foarte mulți școlari, vacan
ța de vară ar putea să însemne 
startul spre împliniri în per
formanță. în natație, în gim
nastică, în atletism (poate și 
în Jocurile sportive). Inspec
toratele școlare, în colaborare 
Cu Consiliile organizației pio
nierilor și organizațiile spor
tive, au luat măsurile necesare 
pentru a asigura acestor clu
buri de vacanță ale elevilor 
cadrul adecvat pentru activități 
cît mai rodnice.

Foarte mulți copii vor petre
ce o parte a vacanței de vară 
în tabere de odihnă. Se înțe
lege că sportul le va fi și în acest 
caz un prieten apropiat. Marea 
majoritate a unităților de învă
țămînt din Capitală și din țară 
și-au organizat asemenea ta
bere, pe durate între 6 și 12 
zile, avînd grijă ca în inven
tarul lor să se afle cît mai 
multe mingi, jocuri de șah, 
palete de tenis de masă, rache

DIRT-TRACK
(Urmare din pag h

nostru a depășit adversari de 
peste hotare care s-au simțit în 
largul lor pe o asemenea arenă, 
în penultima manșă (a 19-a) 
bucureșteanul si-a confirmat 
valoarea, realizînd 55 s (nou 
record al pistei). într-o cursă 
mult gustată de public. în care 
a învins pe principalii favoriți. 
Remarcabil s-a comportat si si- 
bianul S. Ghibu. care a urcat 
în final pe podium. Din pă
cate, unui alt component de 
bază al lotului reprezentativ. 
M. Șoaită, i s-a blocat motorul 
după prima manșă, făcînd în 
continuare doar figurație.

CLASAMENT: 1. M. Gheor- 
ghe 14 p, 2. C. Tomas (RDG) 
13 p. 3. ,S. Ghibu 12 p, 4. Z. 
Bunak (Cehoslovacia) 11 p. 5. 
V. Kalina (Cehoslovacia) 10 p. 

6. D. Lokman (RDG) 10 p.
Asociația sportivă Petrolul 

Ianca (președinte — ing. I. Di
nu) a asigurat, prin secția sa 
de moto (președinte. — S. Go
ran antrenor — N. Niță) o or
ganizare ireproșabilă întreceri
lor.

Analiza comportării rug- 
byș.ilor noștri în sezonul in
ternațional de rugby — Cu
pa Mondială și Cupa FIRA 
pentru juniori — va fi e- 
fectuată luni. 6 iulie, in- 
tr-o plenară lărgită a Co
mitetului F.R.R. Sînt invi
tați. pe lingă membrii Co
mitetului Federal, președin
ții secțiilor, antrenorii și 
căpitanii echipelor de Di
vizia A. antrenorii celor 
mai bune echipe de juni
ori, arbitrii divizionari, 
componenții lotului națio
nal. Un cadru larg, în care 
sperăm să se analizeze cu 
exigență si responsabilitate 
cauzele comportări) nesatis
făcătoare la cele două com
petiții si să se adopte mă
suri ferme de redresare a 
acestui sport.

Plenara începe la ora 8. 
la clubul UREMOAS din 
Capitală. 

te de tenis, cum ținea să ne 
asigure, de pildă, prof. Doru 
Bădini, de la Școala nr. 190 
din Sectorul 4 al Capitalei. 
Chiar și în deplasări mai 
scurte, în excursii de 3—5 zile, 
organizate curent la toate șco
lile, inventarul sportiv este ne
lipsit, pentru că, după cum 
sublinia prof Lazăr Stan, di
rectorul Școlii nr. 22 din Iași, 
„sportul face și mai plăcute, 
mai atractive și mai interesan
te zilele de vacanță..."

Vacanța de vară, prilej de odihnă activă pentru toți copiii 
patriei, oferă un binevenit prilej pasionalilor sportului cu balonul 
oval din rîndul celor mici de a lua parte la competiții rezervate 
lor. în imagine, o secvență dintr-un meci de rugby între piticii 

lui R.C Grivița Roșie și cci ai Școlii nr. 8 din Bîrlad...
Foto : Gabriel MIRON

Pentru copiii care, prin ta
lent și muncă, au făcut primii 
pași în activitatea de perfor
manță, vacanța de vară va 
însemna un excelent prilej de 
a-și pune în valoare, în conti
nuare. calitățile și... ambițiile 
sportive. Le este oferit de în
trecerile finale pe țară ale 
„Cupei Pionierul" la badmin
ton, fotbal, handbal și tenis de 
cîmp (Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej) și oină (Mangalia) ; iar 
pasionați! turismului aplica
tiv, de „Expedițiile Cutezătorii", 
cu mii de echipaje prezente 
pe multiple trasee. Fruntașii 
în sport și în activitățile ob-

AZI: C.S.Ș. SIBIU
(Urmare din pag. 1)

de cadete trei fete: Gențiana și 
Alexandra Voineseu si Silvana 
Trifu. Iar jocurile n-au rămas 
nici ele mai prejos. Baschetul 
(șef de catedră: Mihai Fleșeriu) 
se laudă cu promovări de ju
cători si jucătoare în Divizia 
A, iar despre volei (șef de ca
tedră: Viorel Hărtău) am spu
ne suficient dacă le-am pomeni 
numai pe Mirela Popoviciu. 
și Anca Besta (ultima în lotul 
de junioare).

Nume, multe nume, apărute 
deloc întîmplător. Ne-am con
vins de acest lucru cmd am 
intrat pe poarta unității școlare 
din Sibiu și le-am văzut la lu
cru — deși ceasul arăta ora 
8,30 — pe handbaliste (două e- 
chipe „transpirate" deja) si pe 
„viteziști", care-și încheiau an
trenamentul. Selecția nu 
mai este de mult un factor al 
rntimplării. ci unul bine deter
minat. Profesorii antrenori au 
înțeles fenomenul foarte bine si 
nu s-au mai mulțumit în ulti
mii ani cu cine le „venea" la 
sală, la bazin sau pe teren, ci 
au pornit în căutare de copii 
dotati atît în oraș, cît si în lo
calitățile învecinate. „Gimnasti
ca se bucură de un ajutor sub
stanțial din partea grădinițelor 
șl școlilor generale din oraș". 
(Crisll Voiciulescu, șefa catedrei 
de gimnastică fete), la care 
Horst Storz. omologul de la bă
ieți. adaugă: „Avem în vedere, 
anual, cel puțin un element 
de excepție si șase tineri cores
punzători din punct de vedere 
somatic pentru gimnastica de 
performanță". Selecția la pati
naj viteză a fost. în schimb, 
mult îngreunată de faptul că 
secția n-a avut acces la pati

„CUPA RAPID"
Duminică, de la ora 10. va 

avea loc în sala Giulești tradi
ționala competiție de culturism 
„Cupa Rapid", ajunsă la cea de 
a XXI-a ediție. 

ștești, dar și la învățătură vor 
fi prezenți, de asemenea, la 
Forumul Național al Organiza
ției Pionierilor de la Năvodari, 
acolo unde — alături de o su
ită de bogate activități — e- 
xercițiul fizic va fi transpus 
în interesante întreceri la mai 
multe discipline. Să mai reți
nem, în fine, faptul că pioni
erii cu cel mai bogat palma
res sportiv în anul școlar care 
s-a încheiat vor avea ocazia 
să petreacă o minunată va

canță activă în cadrul taberei 
speranțelor olimpice, organi
zată în stațiunea maritimă 2 
Mai de lingă Mangalia. Vor fi 
acolo copii care, realmente, 
reprezintă nădejdi pentru 
performanță.

Prin urmare, vacanța de 
vară a acestui an întrunește 
multe atuuri pentru a umple 
de bucurie sufletele tuturor 
copiilor din patria , noastră, 
care doresc să crească frumoși 
și sănătoși. Marea recreație a 
anului școlar a început !

Ti'-eriu STAMA

noarul orașului. De aceea, co
piii au fost testați pe lacuri 
sau pe role.

Conștiinciozitatea și respectul 
față de profesiunea de credință 
a fiecăruia sînt- mai presus de 
orice. Preocuparea centrală a 
antrenorilor de înot, de exem
plu, este să dea loturilor națio
nale, periodic, două-trei vîrfuri. 
considerind ca tranzitoriu obi
ectivul (realizat) „un loc I la 
concursul republican de "copii". 
Nici unul dintre interlocutorii 
noștri nu a adus în discuție, 
numărul mare de ore de antre
nament. conslderindu-le absolut 
obligatorii pentru marea perfor
manță ’ în ziua de azi. Dar toti 
au vorbit despre dragostea co
piilor pentru o disciplină sau 
alta. „Și n-am să-i uit pe pă
rinți, care ne ajută efectiv" 
(Ion Armenciu, antrenor de 
patinaj viteză). „întreceri, cit 
mai multe întreceri, iată secre
tul succesului, ne-a spus Lu- 
creția Ocneanu, antrenoare de 
handbal. Cupa celor șase ora
șe, care constituie minicampio
natul nostru, intre CSȘ Dinamo 
Brașov, CSS Făgăraș, CSS Vi
itorul Cluj-Napoca, CSȘ Sf. 
Gheorghe, CSS Chimia Rm. 
Vîlcea si CSS Sibiu îi solicită 
din plin pe copii". Ce rol im
portant are o asemenea iniția
tivă locală o dovedește însuși 
faptul că loturile feminine de 
handbal (junioare, tineret si 
senioare) sînt în bună măsură 
formate din jucătoare lansate 
în centrele acestor sase orașe: 
Maria Torok-Verigeanu, Edith 
Torok, Mariana Oacă-Tîrcă, 
Laurica Lunca, Elena Morariu. 
Eniko Demeter, Nicoleta Bori- 
ceanu, Ribana Oancea, Cristina 
Tache. ca să dăm numai cîteva 
exemple. Gimnastii au înțeles.

LA CULTURISM
La acest concurs cu caracter 

republican — deschis juniorilor 
mici, mari și seniorilor — vor 
participa sportivi invitați din 
întreaga țară.

S-a încheiat a XH-a ediție a 
tradiționalului turneu interna
țional de șah „Someș 1987", or
ganizat de CJEFS — Satu Mare 
(director de concurs: prof. Ioan 
Andrei Cioltca). După ce ar
bitrii Anghei Matei și Marian 
Vasile au oprit ultimul ceas 
de control (în întilnirea Cristi
an Ionescu — Dragan Kosîci), 
s-a alcătuit diagrama finală si 
s-au calculat coeficienții Son- 
neborn, pentru departajare în 
caz de egalitate de puncte. Cei 
14 concurenți, din 6 țări, au o- 
ferit partide frumoase. dirz 
disputate, numărul mic de re
mize (58 de partide decise!), 
tempoul rapid (60 de mutări în 
3 ore de fiecare jucător), con
dițiile excelente de organizare, 
atrăgînd multi spectatori, iubi
tori ai sportului minții.

In iulie și august cici. Bulgari 
în sfîrșit. 

handbalistici

BOGAT PROGRAM PENTRU HANDBALUL NOSTRU chipa femir 
lua parte. î 
turneul de

Lunile iulie și august sînt 
deosebit de bogate în competi
ții internaționale oficiale pen
tru reprezentativele noastre de 
handbal (tineret si juniori) la 
nivelul echipelor naționale. Fă
ră a respecta o ordine crono
logică, consemnăm drept cea mai 
importantă acțiunea „Turneul 
Prietenia" rezervat echipelor de 
juniori. întrecere care va avea 
loc la Timișoara (18—25 au
gust). Cei doi antrenori, Otto 
Ilecl și Florin Voicuiescu, au și 
început pregătirile, cu atît mai 
necesare, cu cît în aceeași serie 
cu echipa României se mai află 
si puternica formație a R.D. 
Germane (împreună cu R.I’.D. 
Coreeană, Cehoslovacia si Po
lonia). Din cealaltă serie fac 
parte: U.R.S.S., Cuba. Ungaria, 
Bulgaria și România B.

Pentru a rămîne tot la „Tur
neul Prietenia". în a doua de
cadă a lunii august (12—16). 
formațiile feminine de junioare 
se vor reuni in Bulgaria, la 
Veliko Tirnovo. Si în_ această 
întrecere echipa României va 
avea, printre partenerele de în
trecere. pe handbalistele sovi
etice, in aceeași serie fiind tra
se la sorti și R.P.D. Coreeană 
și Ungaria, astfel că antrenorii 
Gheorghe Sbora si Constantin 
Cojocaru au — împreună cu e- 

în timp, să-și perfecționeze me
toda lor de antrenament și a- 
lunci au construit aparate aju
tătoare. copiii puțind în acest 
fel să deprindă corect tehnica 
de bază. „Am constatat că se 
poate lucra cu un volum mai 
mare la copii decît la seniori", 
a adăugat H. storz, după o 
viață petrecută în sală.

La care spuse. considerăm 
noi, se adaugă știința fiecăruia 
în domeniul său. dar si dorința 
acestor oameni de a face ceva, 
în legătură cu acestea, inspec
torul județean școlar Dan Gu- 
țiu ne-a spus: „Secretul, succe
selor Clubului Sportiv Școlar 
din Sibiu constă în pasiunea a- 
cesțor minunați oameni de 
sport, care petrec majoritatea 
timpului aici, cu a doua lor fa
milie". Iar directorul clubului. 
Flaviu Stoica, e) însuși fost 
baschetbalist si handbalist, a ți
nut să atragă atenția si asupra 
rolului formativ-educativ al ac
tivității cadrelor din scoală. SI 
nu întîmplător. foști' sportivi ai 
clubului sînt. acum, antrenori 
aici: Ion Miclăuș. Mihaela Stă- 
nuleț, Dorina Ungureanu, Mir
cea Apolzan, Ruxandra Hociotă. 
Atunci am înțeles adevărul e- 
senței spuselor sale: „Profesorii 
de la cluburile sportive școlare 
nu au niciodată concediu..."

De miine, la Sf. Gheorghe UN
(Urn

UN ATRACTIV TURNEU INTERNAȚIONAL DE BASCHET (f)

Vladimir Ohotnik (unul din 
secundanții campioanei mondi
ale. Maia Ciburdanidze). Dragoș 
Dumitrache (component al e- 
chipei Politehnica București) și 
Dragan Kosîci (un tînăr de 17 
ani. mare speranță a șahului 
iugoslav) au îndeplinit normele 
pentru titlul de maestru inter
național. Cupa pentru cea mai 
frumoasă partidă i-a fost acor
dată maestrului internațional 
l’arik Slefanov pentru victoria 
obținută, în runda a XH-a, la 
Andras Meszaros (cîștigătorul 
de anul trecut al concursului). 
Maestrul internațional Mircea 
Pavlov a realizat cîteva partide 
de importanță teoretică, pre
cum și cea mai rapidă victorie, 
în 10 mutări, la Dorin Dragoș!, 

iar maestrul 
Ungurcanu 
pregătire ps 
montind un 
geri în prim

Iată clas 
Vladimir Ol 
(din 13 posil 
mitrache 9,5 
nov 9 p (ci 
54,75), 4. Ț 
goslavia) k 
Mircea Pavl 
Biro 7 p ( 
IJngureanu 
Meszaros (I 
Robert Bug; 
10. Matthias 
p, 11. Iuliu 
23,50), 12. C 
p (c.S. 23). 
cu 3 p, 14.

lovele lor — o mare responsa
bilitate în reprezentarea cît 
mai bună a handbalului nostru 
în această importantă întrecere.

Campionatul Balcanic de ti
neret (masculin si feminin) va 
avea loc în acest an în Turcia, 
la Ankara (29 iulie — 2 august). 
Atit reprezentativa masculină 
(antrenori Oprea Vlase si Ste
fan Birtalan), cît și cea femini
nă (conducerea tehnică fiind 
formată din Bogdan Macovei și 
Lucian Rîșniță) vor întîlni. în 
ordine, formațiile Greciei, Tur-

lonia), unde 
mat iile Uni 
hoslovaciei, 
prezentative 
timp ce ec 
fost invitat: 
fiarta. alătu 
R.D. Germ; 
și ale țării

Program 
așadar, cai 
nat, atit di 
antrenori, i 
dicarea val 
handbalului

Concursul Republican al celor mai

NUMĂR MARE DE PAP
® Așteptăm, insă, cam de n
A devenit o obișnuință a ulti

milor ani ca la Concursul Repu
blican al celor mai mici scrimeri 
(10—^13 ani) să se înregistreze un 
număr mare de participanți. Ceea 
ce, să recunoaștem este o bună 
premisă pentru ca acest sport o- 
limpic. nu lesne de deprins, să 
constituie o atracție puternică 
pentru micii practicanți, astfel 
îțicît o bună parte dintre ei să și 
ajungă performeri. Aceasta este 
cum spuneam, însă doar o premi
să, și5 ce-i mai greu abia urmea
ză, ^dică< însușirea foarte corectă 
a principalelor procedee și mij
loace tehnice. orecum și finisa
rea acestora pînă la un real ni
vel competitiv. Pentru că — și 
realitatea ne obligă ! — să nu ui
tăm că foarte puțini au fost fe
tele și băieții care au continuat 
să progreseze și să promită ca 
juniori, dintre cei care au figu
rat în palmaresul întrecerilor re
publicane ale copiilor din ultimii 
ani. Deci, de la cantitate la ca
litate este un drum greu, pe care 
nu mulți antrenori se dovedesc 
foarte iscusiți...

Acum se impune cu acuitate o 
pregătire intensivă a celui mai 
tînăr eșalon al scrimerilor, pen
tru ca nu numai floreta feminină 
să fie competitivă pe. plan in
ternațional (aceasta fiind singura 
armă la care eșalonul valoric este 
bine structurat pe grupe de vîr- 
stă, asigurînd perspectiva), ci și 
celelalte arme, care au intrat în 
anonimat mai de mult (floretă 
masculin), mai recent, (sabia), 
sau în mediocritate (spadă).

O notă bună pentru pregătirea 
fizică (generală și specifică) a 
micilor competitori, care au fă
cut față cu succes unui adevărat 
maraton, în condiții de căldură 
foarte mare în ambele săli, la Fio- 
reasca II (floretă băieți și spadă) 
și Steaua (floretă fete și sabie). 
Nu aceeași notă generală pozitivă 
pentru pregătirea lor tehnică și 
tactică, fiind evidentă nu de pu
ține ori tendința antrenorilor de 
a face rabat de la cerințele ținu
tei tehnice în goana după rezulta
tul imediat. Dar, antrenorii, la 

rîndu-le, 
astfel uri J 
performanță 
clamă con< 
unități spoi 
re listelor s- 
tigătoare N 
rul Satu M 
lungul elim 
nalei (ca, d 
rul probe: 
floretistul I 
Petrolul Pl< 
de la Progr 
ținut major 
duală (4), i 
ba pe echij 
nul A. Fek 
final la flc 
proba de 
Dina (Prog1 
gător de ne 

Rezultat*  
FETE, inc 
1—2 : N. J< 
Mare) —• l 
8—2 ; pentri 
fărul Satu’ 
(Steagul R< 
ehipe — P>

• Tradiționalul turneu interna
țional de baschet feminin orga
nizat pentru selecționatele coope
ratiste meșteșugărești din unele 
țări socialiste se va disputa vi
neri, sîmbătă (în ambele zile, de 
la ora 17) și duminică (de la ora 
9,30), în Sala Sporturilor din Sf. 
Gheorghe. La competiție, care 
reunește echipe alcătuite din bas
chetbaliste fruntașe (multe dintre 
ele componente ale loturilor na
ționale), participă selecționatele 
cooperatiste meșteșugărești din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia 
și din țara noastră. Pentru jucă
toarele formație’ române, majori
tatea făcînd parte din reprezen
tativa de senioare meciurile de 
la Sf. Gheorghe constituie și un

— Luceai ă 
pentru 3—4 
Mondiala S 
retA bAij 
Dragomirest
— A. Feket< 
S. Varga ( 
C. Neacșu 
echipe : Pe 
căra Satu 
Mare — CS 
Individual ■
— A. Cîrles 
A. Aghinit 
(CSM Uniri 
1. UCB 5 X 
4 V, 3. CSS 
4. Victoria 
DA. Indivii 
Satu M_re) 
Tg. Mureș) 
Satu Mare) 
(Petrolul P 
CS Satu M 
Mecanica 
BUC. 5—0

bun prilej de ver’ficare a pregă
tirilor pe care le efectuează în 
vederea Campionatului European 
din acest an (5—11 septembrie, în 
Spania).

• Echipele CSS Botoșani, CSȘ 
Rm. Vîlcea. CSȘ Tg. Mureș (bă
ieți), CSȘ Dej, CSȘ Reghin și . Lu
ceafărul ROMLUX Tîrgoviște
(fete) s-au calificat pentru edi
ția 1987—1938 a Diviziei școlare și 
de juniori.

• S-au încheiat turneele de ca
lificare și pentru Divizia B de ti
neret. Au obținut promovarea : 
Sodistul Rm. Vîlcea Gloria Pan
durii Tg. Jiu (masculin). Mobila 
Ii CSȘ Satu Mare și CSȘ 1 Con
stanța (feminin).

lungă, 
nerală ex 
analizei f 
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(lipsită di 
posibilităt 
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primul rî
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® Cifre în premieră. Steaua 
București a realizat, în ediția a 
69-a din campionat, una dintre 
cele mai bune performanțe din 
întreaga ei carieră. Ați intuit, 
sîntem convinși, că ne gîndim 
la încheierea fără înfrîngere a 
veritabilului maraton fotbalistic 
(reprezentat de formula cu 18 
echipe sistem 
și la diferența 
puncte — față 
sosită pe locul 
mo. Invincibilitatea 
pe durata a 3360 de minute de 
joc n-a mai realizat-o. în acest 
sezon, nici o altă campioană de 
pe continent; iar distanța netă 
care a separat-o de formația 
imediat următoare n-o mai gă
sim în nici un alt clasament fi
nal al campionatului nostru. 
De-ar fi doar aceste două sem
nificative performante si ele ar 
sublinia elocvent superioritatea 
manifestată de ..roș-albastri“ în 
ediția recent încheiată. Dar nu 
sînt numai ele! Pentru că ele
mentul esențial al succesului 
formației antrenată de unul 
dintre cele mai tinere tande
muri de antrenori de prima di
vizie, Anghel lordăneseu. Radu 
Troi. rămîne clasa iocului său. 
apreciată, de altfel, nu numai 
pe stadioanele noastre, ci si pe 
multe arene de faimă din Eu
ropa si din afara continentului 
nostru.

O Siguranța cunoașterii „par
titurii". Al 12-lea titlu cucerit 
de Steaua intră în palmaresul 
deținătoarei Supercupei Euro
pei ca urmare a menținerii tu
turor atributelor fotbalului său 
din sezoanele precedente. Stea
ua si-a conservat stilul. fără 
să-l lase atacat de rugina ruti
nei. Meritul antrenorilor si al 
nucleului de bază al lotului, re
prezentat de jucătorii 
participat la minimum 
rămîne acela de a nu 
donat ideea fotbalului 
cu o pronunțată notă 
taculozitate, în schimbul atin
gerii acelor cifre în premieră

divizionar) ca 
autoritară — 15 
de concurenta 
al doilea, Dina- 

men ținută

care au
12 jocuri, 
fi aban- 
de atac, 
de spec-

r 1. STEAUA 34 25 9 0 87-17 59
• Puncte realizate pe teren propriu : 33 (a pierdut un punct 

cu Universitatea Craiova) ; puncte obținute în deplasare : 26 
(cite două cu F.C. Argeș, Oțelul, Sportul Studențesc, Gloria, 
F.C. Olt, Victoria, Corvinul, F.C.M. Brașov și Chimia, cite unul 
cu Rapid, „U“ Cluj-Napoca, Universitatea Craiova, Flacăra, Jiul, 
Dinamo, S.C. Bacău și Petrolul).
• Cel mai bun loc ocupat : 1 (intre etapele a 4-a și a 34-a) ; 

cel mai slab loc : 4—8 (prima etapă).
• Golgcterii echipei : Pițurcă 22 de goluri, Bolâni șl Hagi — 

cite 10, Lăcătuș 9, Belodedici șl Balint — cite 5, Weissenbacher 
4, Majaru, Cireașă și Iovan — cite 3, Rotariu, Kramer și Bum- 
bescu — cite 2, Ivan. Bălan, Bărbulescu, Stoica și Cralu — cite 
1, Laurențiu și Mihali (ambii F.C. Olt) — cite un autogol.
• Jucători folosiți : 31 — Stîngaciu 33 de meciuri. Iovan și 

Belodedici — cîte 32, Balint și Pițurcă — cite 31, Weissenbacher 
29, Boloni 28, Lăcătuș șl Majaru — cite 27, Stoica și Bumbescu 
— cite 25, Bălan 23, Cireașă și Rotariu — cîte 15, Hagi 14, Băr- 
bulescu 13, Ivan 12, Kramer 8, Turcu 5, Dumitrescu și Blid — 
cile 2, Popescu, Petcu. Dorobanțu, Giurcă, Breniuc, Marin, 
nea. Petrache, Mirea și Craiu — cîte 1.
• Podiumul evidențiaților ; 1. Belodedici 25 remarcări, 2 

ioni 22, 3. Lăcătuș 15.
® Cartonașe galbene : 25 — 10 jucători ; cele mai multe : 

cătuș — 6.
fe Cartonașe roșii : Lăcătuș (etapele a 11-a și a 28-a).
• A beneficiat de 10 lovituri de la 11 m : 6 transformate . 

țurcă șl Hagi — cîte două, Boloni și Iovan) — 4 ratate (Lăcă
tuș, Iovan, Pițurcă și Hagi) ; a fost sancționată cu două pe- 
nalty-uri, ambele transformate.
• A expediat 611 șuturi la poartă (404 acasă — 207 in depla

sare), dintre care 
sare).

300 pe spațiul

foarte bine 
acest com-

verse profiluri, dar 
plasați împreună în 
partiment-cheie al jocului mo
dern. Rolul ..înțelepților" for
mației, Boloni si Stoica, a ră
mas neștirbit, contribuția (din 
primăvară) a lui Hagi a ampli
ficat potențialul mijlocașilor. 
Iar omul al 4-lea, indiferent 
cum s-a numit (Majaru, Bălan, 
Balint, Rotariu), a intrat bine 
in rol. Acei fundași de care po
meneam — de 
mula Iovan — 
Belodedici — 
(Bărbulcscu) — 
pentru că se simt bine în am
bele 
ceea 
unea 
hila, 
fixe.
a continuat să funcționeze pro

regulă în for- 
Bumbescu — 
Weissenbacher 
sînt prețioși

ipostaze (apărare-atac), 
ce face si mai grea misi- 
adversarului în a-i ani

mai cu seamă la fazele 
Tandemul Lăcătuș-Pițurcă

Ma-
Bo-
Lă-

(Pi-

porții (209 acasă — 91 în depla-

samentului experimentalilor din 
formație, să acopere totdeauna 
exact zonele terenului. Așa că, 
în ciuda acelor „cicloane" 
clanșate 
zordonat, 
s-a făcut 
zul talele 
echilibru 
oana a evoluat cu 
virtuozului care îsi cunoaște te
meinic partitura si nu lasă 
tracului nici o putință de a-1 
ataca. La o asemenea stare s-a 
ajuns prin echilibrul pronunțat 
al formației, prin coeziunea su
fletească. prin sutele de me
ciuri grele disputate împreună, 
prin adeziunea la ideea gene
rală de joc.

Acum, sezonul de toamnă se 
prezintă în fața laureatei 1986/ 
87 cu mari obligații impuse de 
Cupa Campionilor Europeni 
(unde ea are de revanșat timi
da apariție din trecuta stagiu
ne) și cele fată de reprezenta
tivă. care va aborda decisivele 
partide de la Tirana si Viena 
din calificările C.E. Sperăm ca 
oboseala victoriilor 
prindă și, astfel, 
continue să joace 
portant în fotbalul

de- 
adeseori (aparent) de- 

asigurarea spatelui 
mereu cu grijă si re- 
vorbesc despre acest 
atac-apărare. Campi- 

siguranța

TIMPUL SE GRĂBEȘTE
Se apropie 9 iulie, data tragerii la sorți a „europenelor", ziua 

în care pe harta Continentului vor apărea săgețile care sugerea
ză mai curînd o hartă TAROM sau un joc de marocco cu sno
pul aruncat de mina unui copil nerăbdător să înceapă jocul.

Iubitorii fotbalului nostru așteaptă și ei „tragerea" cu o 
bucurie de copil. Dar asta nu ne poate face să uităm că anul 
acesta misiunea echipelor noastre e mai grea, deoarece sînt 
cinci. (Probabil că Bucureștiul va fi în această primă manșă 
dublă a turului 1 orașul european cu cele mai multe echipe, 
patru, situație fără precedent în istoria noastră „europeană").

Sigur că timpul curge acum altfel, în așteptarea sezonului. 
Un sezon deosebit de dificil, în care steguleȚele cu jocuri ofi
ciale sînt înfipte de pe acum la distanțe minime, cu jocuri ale 
echipei naționale, ale „olimpicilor", cu cupele europene, cu 
revanșa juniorilor — undeva pe la Tbilisi —. într-un cuvînt ne 
aflăm în fața unei densități neobișnuite, care trebuie stăpînită 
cu mijloace perfecționate, din care să se elimine curgerea în 
gol a timpului.

Ne bucură faptul că binecunoscutul nostru „cvartet" a rămas 
în picioare, chiar dacă Sportul Studențesc și Universitatea Cra
iova au adunat tot atîtea puncte cit F.C. Argeș și F.C. Olt, la 
un moment dat favorite ale cursei. A cincea echipă, Victoria, 
pare hotărîtă să realizeze un debut deloc oarecare, 
evident preocupat de întărirea rîndurilor sale.

Dar pentru că am ajuns la întăriri, trebuie să 
că ele nu sînt deloc simple, fondul jucătorilor cu 
mînînd același, iar acum împărțirea se face la cinci,

Care ar fi soluția ? Una singură. Este vorba nici mai 
nici mai puțin decît de curajul promovării tinerilor. Adică 
pre hotărîrea de a face nume prin intermediul .unui ciclu 
redus.

Uneori, insistența prea mare întru păstrarea și cultivarea 
melor consacrate nu duce la rezultate. Din dorința de a păstra 
nume s-a ajuns ca libero-ul Zare să fie obligat să joace fundaș 
dreapta, pentru ca peste foarte puțin timp să se vadă că fot
balul nostru tînăr are un fundaș cu inimă mare — l-am numit 
pe Jercălău — care a înfruntat curajos jucători de talie euro
peană. Dar exemplele pot fi continuate. Un stoper get-beget, 
cu un oarecare nume (Rada), a fost preferat ca... mijlocaș 
unei întregi linii care s-ar fi impus încă de*pe  acum. (Ne 
gîndim la trio-ul Goanță—Lupu—Pistol, ai cărui componenți pot 
mult mai mult decît se apreciază în cercul tehnicienilor atrași 
de nume).

în preajma tragerii la sorți e bine ca antrenorii noștri să 
acorde mai mult credit tineretului. Dacă vreți, acest credit 
este obligatoriu, pentru că altă soluție nu prea există. (Am auzit 
că jucători ca Vancea, Lasconi, Timofte, Timiș, Teodorescu și 
nu numai ei au început să fie considerați, în fine, mai aproape 
de valoarea lor. Dar de ce să se întîmple asta doar sub pre
siunea timpului ?).

Operațiunea juventus, hai s-o numim astfel, pentru că e vorba 
de tinerețe, este în acest moment principala armă care ar putea 
onora reprezentarea internațională. Bineînțeles că ea singură nu 
poate produce nimic dacă nu e dublată de o muncă de asam
blare rapidă. Se spune că Universitatea Craiova — pe care o 
felicităm pentru faptul că n-a cedat, sporindu-și tradiția euro
peană, datorează aproape totul unei pregătiri fizice superioare. 
Dar că jocul, adică țesătura care leagă energiile, întîrzle să se 
arate. Și e momentul să se pună capăt geometriei variabile în 
viața unei echipe ai cărei tineri joacă nu de puțin timp împreună.
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recunoaștem 
nume ră- 
nu la patru.

mult 
des- 
mai

nu-

:ta
loc.

Satu 
jresul) 
aicea- 
mgjen 
1 ; e- 
greșul 

5—4 ;
e —
FLO-

I. 
□iești) 
10—7; 
re) — 
10—7 ;

Fia-
Satu 

ABIE, 
resul) 
10—4;
Vlad 

țlîipe: 
l lași 
- 4 v, 
SPA- 
(CSS 
(CSU 
(Unlo 
irescu 
hipe :

; AS 
jresuJ

să n-o cu- 
Steaua să 
un rol im- 

______ nostru. 
Eftim’e IONESCU loan CHIRILA

12 promovate în
UN CLASAMENT AL CIȘTIGATOARELOR DIN „C“

I
I
I
I
I

CU 
CU I

Pițurcă fin imagine în tricou de culoare închisă), a continuat să 
joace un rol important in mecanismul „roș-albaștrilor"

Foto : Iorgu BĂNICĂ

ci e 
.ioc 
na 
ționat mereu bine, n-a clacat, 
in ciuda unui program de o 
mare solicitare, si a ajuns pe 
linia de sosire si cu performan
țe frumoase si printr-un fotbal 
generos, iubit, firește, de spec
tatori. Ieșirile rapide si atît de 
bine organizate din apărare au 
găsit totdeauna pregătită 
„prelucreze" baloanele care 
neau din defensivă o linie 
mijloc cu un rol esențial 
desenul tactic al echipei. O li
nie cu jucători de cele mai di-

care am amintit, printr-un 
prudent și economic. „Coloa- 
vertebrală“ a echipei a func-

să 
ve
de 
în

ductiv (31 de goluri la activ) 
și poate mai important decît 
această cifră de eficacitate ră- 
mîne rolul primului de a im
pulsiona permanent întreaga e- 
chipă sau inteligentul joc fără 
balon al secundului, pe care 
prea puțini îl urmăresc. între 
buturi. Stîngaciu (33 de prezen
te) a oferit siguranță echipei și 
a încheiat sezonul cu o ispra
vă ..a la Ducadam“, de mare 
importantă pentru cîștigarea 
Cupei. Steaua a jucat rapid si 
ingenios, a mizat totdeauna oe 
elementul surpriză, dar a știut, 
prin ponderea si echilibrul pla
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Costel Cernut, Dan Niculescu, 
Petre Brănișteanu. Anton Neto- 
lițchi, Florentin Ermurache, A- 
lcxandru Vinereanu si Gabriel 
David, dar si la mai tinerii So
rin Ardelean si Ion Ionescu). 
Cit privește absența pivotului 
Roman Opșitaru (din motive de 
sănătate), ea a fost, desigur, un 
handicap, dar nu în măsură să 
ducă la scorurile mari cu care 
s-au pierdut unele meciuri, ori 
la înfrîngeri în fata unor ad
versare (Olanda. Israel) pe care 
echipa tării noastre le învinsese 
chiar anul trecut.

Desigur, se vor lua măsurile 
care se impun. Ele vor viza 
trecutul, dar mai ales viitorul 
care trebuie asigurat fără întîr- 
ziere în primul rînd prin 
schimbarea radicală a conccp-

ției antrenorilor — la toate ni
velurile — despre selecție si in
struire, despre abordarea marii 
performante. Cînd vom avea 
un număr mare de jucători ti
neri, valoroși, ambițioși, atunci 
nu-si vor mai găsi locul în e- 
chipa națională baschetbalist! 
ale căror capricii afectează ne
gativ comportarea la o compe
tiție atît de însemnată cum a 
fost Campionatul European. 
Deplina responsabilitate, exi
gența la cel mai înalt nivel și 
munca de educație trebuie 
se afle permanent 
nul preocupărilor 
trenorilor. pentru 
la formarea unei 
ve capabile să 
succes ierarhia 
baschetului 
firește, federația de specialitate 
are prima responsabilitate in 
această privință.

să 
în orim-pla- 
tuturor an- 
a se ajunse 
reprezentati- 

abordeze 
superioară 

international.

CU 
a 

Si

Campionatul nr. 31 al Diviziei 
C s-a încheiat duminică în mij
locul unui ma.re interes. Și asta 
pentru că rezultatele etapei au 
stabilit formațiile care, încheind 
întrecerea pe locul 1, au promo
vat în „B“ — un pas important 
în viața unei echipe. Dacă o se
rie de cluburi și asociații aveau 
un avantaj hotărîtor încă înain
tea jucării meciului al 30-lea și 
erau deja promovate în campio
natul secunîd, în șase serii învin
gătoarele nu au fost cunoscute 
decît după disputarea ultimului 
minut de joc. Dar, iată, în ordi
nea seriilor, cele 12 cîștigătoare 
ale Diviziei C : ȘIRETUL PAȘ
CANI, INTER VASLUI, PETRO
LUL IANCA (jud. Brăila), SPOR
TUL „30 DECEMBRIE44 (jud. 
Giurgiu), METALUL BUCUREȘTI, 
SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL, GLORIA REȘIȚA, PRO
GRESUL TIMIȘOARA, STICLA 
ARIEȘUL TURDA, MINERUL 
BALA SPRIE, ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ și METALUL PLO
PENI.
-Cine sînt cele 12 ? Unele din

tre ele nu se afță la prima în- 
tîlnire cu eșalonul secund. De 
pildă Metalul Plopeni, care revine 
în ,,B“ după nurr.ai un an de ab
sență. Revine, dar după doi ani, 
Metalul București. La fel și Glo
ria Reșița. Sticla Arieșul Turda, 
fosta cîștigătoare a Cupei Româ
niei (victorioasă asupra Rapidu
lui în finala din 1961), este echipa 
care a realizat în „C“ numărul 
cel mai mare de puncte : 71. In 
sfîrșit, prin Sportul Muncitoresc, 
orașul Caracal va avea din nou 
o reprezentanta în Divizia B după 
aproape patru decenii de absență. 
Șapte dintre none venite vor face 
pentru prima dată cunoștință cu 
,,B“-ul : Șiretul Pașcani (iată că 
pe lîngă C.F.R., orașul din nor
dul Moldovei va avea și o a doua 
reprezentantă în campionatul se
cund al țării). Inter Vaslui (deși 
orașul a mai avut cu cîțiva ani 
în urmă o formație în ,,B“), Pe
trolul Ianca Sportul „30 Decem
brie44 Progresul Timișoara, Mine
rul Baia Sprie si Electromureș 
Tg. Mureș.

Dar credem că nu este lipsit de 
interes să vă prezentăm un „cla

C.F.R. Timișoara sau UJU. Timi
șoara, Progresul a reușit să se 
impună și să cîștige. O compor
tare mult schimbată în bine față 
de ediția 1985—86 a competiției, 
cînd s-a clasat pe locul 12, a 
avut Minerul Bala Sprie. Dar să 
nu uităm să arătăm că opt din
tre cele 12 promovate de anul a- 
cesta au fost șl în campionatul 
trecut printre competitoarele la 
locul 1, ceea ce Înseamnă o fru
moasă continuitate la nivel ridi
cat. Astfel, Șiretul, Inter, Petro
lul, Sportul „30 Decembrie", Glo
ria și Electromureș au ocupat lo
cul al doilea ir seriile lor în edi
ția precedentă, iar Sportul Mun
citoresc șl Stick Arieșul — lo
cul 3.

Peste nici două luni — start tn 
noul campionat ai Diviziei B. în
trecerea trebuie pregătită însă cu 
multă atenție pentru ca bucuria 
promovării să nu se transforme 
in amărăciunea înfrîngerii.

Mircea TUDORAN
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sament" ai celor 
Divizia B :
1. Sticla Arieșul
2. Inter Vaslui
3. Șiretul Pașc.
4. Min. Baia S.
5. Sp. „30 Dec." 
‘ Sp. Muncit.

Gl. Reșița 
Electroni. 
Prog Tlm. 
Met. Buc. 
Met. plopeni 
Petrolul ianca

Sigur, fiecare 
po.ate calcula echipa cu cea 
bună linie de atac, cu cea 
valoroasă apărare, cu cele 
multe meciuri cîștigate sau 
cele mai puține pierdute etc. 
performera întrecerii trebuie 
cotită formația timișoreană Pro
gresul, promovată în Divizia C în 
toamna trecută, după meciul de 
baraj cu Automatica Reșița (2—o 
și 2—1). tn dispută'cu echipe bi
necunoscute ca Vagonul Arad,

6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
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• Dacă oblșnuiți să mizați pe 
anumite numere preferate, AS
TĂZI este ULTIMA ZI pentru a 
vă juca numerele respective la 
TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO de 
mîine, vineri, 3 iulie. Oricum, în- 
cercîndu-vă cu perseverentă șan

sele, există oricînd posibilitatea 
de a obține unul din numeroa
sele cîștiguri atr boite, din care 
nu lipsesc autoturismele Dacia 
1300 și, desigur importante sume 
de bani.
• Drept acțiune 

deosebit, în această 
mai precis duminică, 
programată o nouă 
LOTO 2 Reamintim
gen de tragere se poate cîștiga și 
cu două numere, iar gama cîști- 
gurilor nu este cu nimic mai pre
jos decît aceea a altor trageri. De 
altfel, TRAGERILE LOTO 2 s-au 
impus în ultima perioadă destul 
de pregnant fap< ce a determinat 
un interes constant din partea 
participanfilor.
• Nu uitați că duminică, 5 iu

lie, este programată și ULTIMA

cu caracter 
săptămînă, 

5 iulie, este 
TRAGERE 

că la acest

ETAPA a concursului PRONO
SPORT care încheie actualul se
zon fotbalistic. In acest context, 
informăm pe participanțl că plnă 
la reluarea campionatului Diviziei 
naționale A (prima etapă urmînd 
a se disputa la 23 august a.c.) nu 
se desfășoară n;cl o competiție 
oficială internă sau internațio
nală cu caracter de regularitate, 
angrenind echipe de certă valoa
re, Ca atare, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport este pusă în 
situația de a nu mai organiza 
concursuri PRONOSPORT pînă la 
începerea campionatului națio
nal, ediția 1987/1988.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 1 IULIE 1987

EXTRAGEREA
25 33

EXTRAGEREA
28 20 16 22

FOND TOTAL 
GURI: 791.727 
129.486 lei. report la categoria 1.

I: 30 27 7 11

a Il-a: 19 8

DE CÎȘTI- 
lei. din care



TREI BOXERI ROMÂNI ÎN „SFERTURI"
LA CM. DE JUNIORI

HAVANA. 1 (Agerjres). — 
Campionatele Mondiale de box 
juniori, au continuat Ia Hava
na cu reuniunile preliminare. 
La categoria semimijlocie, în 
turul al doilea. Francisc Vastag 
(România) l-a Învins Ia puncte 
cu o decizie de 5—0 pe cana
dianul Shane Viletel. Alte re
zultate la aceeași categorie: Ch. 
Drapeau (Franța) b. p. S- Si- 
meonov (Bulgaria); R. Angdra 
(Filipine) Învinge prin k.o, 
tehnic pe B. Geier (RFG).

Rezultate de la alte categorii: 
cocoș: Gino Guitadamo (Italia) 
b.p. Murat Kereman (Turcia) ; 
Mike Stegemann (RDG) b.p.

Chinon Claude (Franja); mus
că ; Carl Daniels (SUA), b.p. 
Serafin Todorov (Bulgaria): 
Eddy Suarez (Cuba), b. p. Ser- 
ghei Perevalțov (URSS); semi- 
ușoară: Juan Hernandez (Cuba) 
b.p. Arpad Szasz (Ungaria)) ; 
Olaf Trenn (RDG) b.p. Neil 
Gough (Irlanda).

In sferturile de finală cei trei 
puglliști români prezenti la 
campionate vor boxa astfel: 
Nicolae Aliuță cu Talgay Tu- 
supov (URSS). Mihal Leu cu 
Boris Borisov (Bulgaria) si 
Francisc Vas tag cu Christophe 
Drapeau (Franța).

TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON
d Partide echilibrate in optimi

VICTORII ALE

simbătă și duminică, la lași

Concurenți din patru țări (Bul
garia, Polonia, Uniunea Sovieti
că si. bineînțeles. România) vor 
fi prezenti. la finele acestei săp- 
tămîni, la startul „Regatei 
Internationale a României" la 
canotaj. Lacul Dorobanț, sediul 
din ultimii ani al canotajului 
nostru de elită, va fi. așadar, 
din nou gazdă a unui concurs 
de anvergură. Facem afirmația, 
aducind argumentele unei lungi 
liste cu nume de notorietate 
prezentată de delegațiile oaspe
te. liste căreia i se vor adăuga 
valorile știute ale canotajului 
nostru: Olga Homeghi, Rodica 
Arba, Lucia Toader, Marioara 
Trașcă. Marioara Popescu, Ma
ria Sava. Vasile Tomoioagă, Di
mitrie Popescu.

Conform protocolului obișnuit 
la marile concursuri se va evo
lua de două ori în cursul ace
lorași probe (toate olimpice) : 
vineri (serii) și simbătă dimi
neața (finale) pentru întrecerile

ROMÂNIEI IÂ CANOTAJ
contînd în cadrul „Regatei la
șului", iar simbătă după-amiază 
(serii) si duminică dimineață 
(finale) — „Regata Internațio
nală a României".

LONDRA. Partidele din cadrul 
optimilor d: finală ale turneului 
tenlsistlc de la Wimbledon, des
pre care afirmasem că flecare ar 
putea fi o finală, au confirmat 
din plin pronosticurile. In prin
cipala partidă a zilei, dacă poate 
fi numită astfel, australianul Pe
ter Doohan jucătorul surpriză 
care-1 eliminase, în turul doi, pe 
principalul favorit, Boris Becker, 
a fost întrecut acum de iugo
slavul Slobodan Zlvojinovlcl, cu 
6—2, 6—4, 7—6. Scorul pare net, 
dar el este departe de a reflecta 
— cit de cit — desfășurarea acestei 
partide, totuși, extrem de echili
brată și care, tocmai de aceea, 
a durat 4 ore și 26 minute ! Lendl 
a dispus de Kriek cu 6—3, 7—6,
6—2, Jarryd l-a învins pe Volkov 
cu 7—6, 7—5, 6—7, 6—4, Leconte
pe Gomez cu 7—5. 7—5, 7—5, Iar 
Vilander pe Sanchez, cu 2—6, 7—6, 
6—3, 7—5 ; Connors — Pernfors 
1—6, 1—6, 7—5, 6—4, 6—2, Cash — 
Forget 6—2, 6—3, 6—4, Edberg —

Hlasek 6—3, 6—7, 6—1, 6—4. In
întrecerile feminine au fost con
semnate rezultatele : Helena Su- 
kova — Raffaela Reggi 6—0, 6—0, 
Pam Suriver — Sylvia Hanlka 
6—7, 7—5, 10—3, Gabriela Sabatini
— Natalia Zvereva 6—0, 2—6, 6—4, 
Chris Evert — Rosalyn Fairbank 

6—2, 2—6, 7—5, Dianne Balestrat
— Mary Joe Fernandez 7—5, 6—2, 
Claudia Kohde-Kilsch — Caterina 
Llndqvist 6—4, 6—2, Martina Na
vratilova — Gigi Fernandez 6—3 
6—1, Steffi Graf — Jana Novotna 
6—4 6-3.

ATLETELOR NOASTRE
STOCKHOLM. Cu prilejul 

„DN Galan ’87“ contînd pentru 
Marele Premiu IAAF-Mobil. 
desfășurat la Stockholm, atle
tele române Doina Melinte si 
Vali Ionescu au repurtat victo
rii aplaudate. Prima a ciștigat 
3000 m în 8:43,66 (fiind urma
tă de campioana europeană Ol
ga Bondarenko — 8:45,81) iar 
a doua a învins la lungime, cu 
6,85 m.

La zi SEZON ESTIVAL

De astăzi, la Belgrad

C.M. DE CAIAC-CANOE PENTRU JUNIORI
Azi încep la Belgrad Campio

natele Mondiale de caiac-canoe 
pentru juniori. La această mare 
regată, care se va desfășura 
pe cunoscuta pistă nautică de 
la Ada Ciganlija, tinerii noștri 
reprezentanți vor evolua în 13 
din cele 15 probe programate 
pe distante de 500 și 1 000 m. 
Așadar, curse de viteză. în 
start cu mai tot „schimbul de 
mîine" al caiacului si canoe! in
ternaționale. cu serii, semifina-

le si finale (pentru prima dată 
figurează în program si între
ceri de canoe patru), laureații 
acestei a Il-a ediții a C.M. ur- 
mînd a fi cunoscuti simbătă si 
duminică. Printre componenții 
echipajelor noastre: Sanda Ni- 
culae, Cristina Feșteu, Gabriela 
Milășescu, Mariana Frătică, 
Florin Scoică, Stefan Naghy, 
Costel Jercan, Ladislau Hor
vath, Nicolae Rădoi (ia caiac), 
Valeriu Simion, Constantin Lu- 
pu, Nicușor Uidilescu, Mihail 
Enache, Mihai Dragoș, Vasile 
Zahar (la canoe).

în plin sezon estival, cu multe grade de-ale termometrului 
deasupra lui zero, lumea se gîndește acum la plaje, la dușuri, 
la tot felul de răcoritoare. Dar, nu chiar toată lumea...

Iată că revista moscovită „Fotbal-hochel" publică rezultatele 
unei anchete tradiționale : desemnarea celui mai bun hocheist 
al sezonului trecut. Cititorii revistei, in majoritate, l-au ales ca 
nr. 1 al hocheiului sovietic pe atacantul Vladimir Krutov, com
ponent al echipei Ț.S.K.A. Moscova, campioana unională. Abia 
s-a încheiat activitatea competlțlonală iar gheața patinoarelor a 
prins prima pojghiță și lată că hochelștii au și început pregă
tirea fizică, în vederea viitorului sezon, mai întîi pe uscat, apoi 
cea specifică, pe „oglinda" rece.

Agenția B.T.A. din Bulgaria anunță, printr-o telegramă din 
Boroveț, că pe trambulina din localitate s-a desfășurat un con
curs internațional de sărituri cu schiurile. Este vorba, bineîn
țeles, de o trambulină artificială, dar de pe care se poate sări, 
ce mal, ca iarna. Cîștigător al Întrecerii a fost iugoslavul vasja 
Bajlci, care a primit 196,7 puncte, pentru corectitudinea stilu
lui său, dar și pentru lungimea salturilor, care au măsurat... 
85 șl 32 metri. Sportivul bulgar Vladimir Breicev, clasat pe lo
cul secund, a totalizat 169 p.

In însorita Floridă, la Miami Beach, o întreprinzătoare socie
tate „sportivă" a amenajat niște pîrtii de schi, cu zăpadă na
turală (17). Neaua a fost adusă în niște saci din folii de plastic, 
de pe vîrfurile muntelui Colorado, șl tratată chimic, pentru a nu 
se topi sub influența razelor solare. Ținuta schiorilor : evident 
schiuri cu bețele respective, clăpari și... slip. Altfel, in echipa
mentul obișnuit, ar fi fost prea cald...

Romeo VI LAR A
■!

Pe stadionul olimpic din capitala Suediei, atletul Patrick Sjiiberg, 
a imbunătătit recordul mondial la înălțime, sărind 2,42 m. Anul 
acesta, in sala de la Atena, Sjiiberg reușise și recordul mondial 
indoor, cu 2,41 m. Evident, acum se așteaptă replica celorlalți 
specialiști ai acestei spectaculoase probe. Zborul spre... inăltimi 

continuă

FEDERAȚIA IUGOSLAVA 
A CONFIRMAT 

PENALIZĂRILE DICTATE
După cum am anunțat, după 

terminarea Campionatului Națio
nal din Iugoslavia au fost alcă
tuite... două clasamente. Unul cu 
penalizări de 6 puncte dictate 
Împotriva unui număr de 10 echi
pe rămase în pr ma divizie, sanc
țiune hotărită de federația de 
specialitate înaintea Începerii e- 
dlției 1986—87, și altul, fără pe
nalizări, publicat de ziarele iu
goslave de sport. Numeroase for
mații au cerut anularea penali
zărilor, dar in recenta conferin
ță a Comisiei de apel a federa
ției iugoslave, care a avut loc la 
Belgrad, aceste cereri au fost

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
(Urmare din pag. 1)

examene, ei efectuează la Vi- 
draru ultimele pregătiri, cu 
gindul la noua „sesiune" care 
îi așteaptă cu examenele Uni
versiadei și Campionatelor 
Mondiale (19—23 august Duis
burg).

La fel ca si colegii lor. sînt 
canotorii, prezenti cu 6 echipe 
(4 feminine si 2 masculine) la 
Jarun. din care nu puțini vor

fi ulterior si la startul „mondi
alelor" de la sfîrșitul lunii au
gust (Copenhaga). Să amintim 
cu acest prilej faptul grăitor 
pentru stadiul lor de pregătire, 
că Maria Sava (campioana 
mondială ’86 la simplu, cat. u- 
șoară). Marioara Popescu (sim
plu), echipajul de vîsle (vlce- 
campion mondial) si cel de 
4+1 rame (din alcătuirea căruia 
nu vor lipsi' vicecampionii o- 
limpici si mondiali Dimitrie

Fopescu si Vasile Tomoioagă) 
s-au situat numai pe locuri 
fruntașe la toate marile regate 
internaționale la care au parti
cipat in acest sezon (Mennheim, 
Moscova, Grunau etc.).

Chiar de la debutul acestor 
sporturi la Universiadă canoto
rii, calacistii si canoiștii ro
mâni vor să intre în palmaresul 
acestei mari competiții, așa 
cum au făcut-o. de-a lungul a- 
nilor, la Jocurile Olimpice, 
Campionate Mondiale si Euro
pene.

respinse. Ca atare federația de 
specialitate diit Iugoslavia a con
firmat penalizările dictate. Astfel, 
campioana țării a fost declarată 
Vardar Skoplje (care va partici
pa in C.C.E.) cu 38 p, urmată de 
Partizan Belgrad 37 p, Velez Mos
tar 36 p, Hajduk Split 36 p, Steaua 
Roșie Belgrad 35 p. Au retrogra
dat F.C. Sarajevo (6 p penalizare) 
și Spartak Subotița. Noile pro
movate sînt : Rad Belgrad șl 
Vojvodina Novi Sad. In Cupa 
Cupelor va lua startul Hajduk 
Split, iar in Cupa U.E.F.A. vor fi 
prezente Partizan, Velez Mostar 
și Steaua Roșie Belgrad.

S-A ÎNCHEIAT turneul 
DE LA MILANO

Turneul de la Milano s-a înche
iat cu victoria formației locale 
A.C. Milan cu 7 p, urmată de 
F.C. Porto 5 p, Internazlonale 4 
p, F.C. Barcelona 3 p și Paris St. 
Germain 1 p. In ultimele jocuri: 
Milan — F.C. Barcelona 1—0 (1—0). 
A marcat Vlrdls (min. 42, din 
penalty) ; F.C. Porto — Paris St. 
Germain 1—o (1—0). A Înscris
Souza (min. 5).

REZULTATE, ȘTIRI
• Congresul Confederației sud- 

americane de fotbal a decis ca 
ediția viitoare a Campionatului 
Americll de Sud să se desfășoare, 
In 1989, in Brazilia.

• Finala Cupei Algeriei : El 
Harach Alger — Bordj Menaiel 
Alger l—o (1—0). La meci au asis
tat 40 000 de spectatori.

• PE SCURT •
AUTOMOBILISM * C.E. la 

clasa 3000, desfășurat pe circuitul 
englez de la Donington, a fost 
ciștigat de spaniolul Luis Perez 
Sala, cu o medie orară de 166,990 
km.

CĂLĂRIE o La Aachen, o pro
bă de obstacole a revenit lui Nick 
Skelton (Anglia) cu Apollo, cu 
o p în 50,07. In Marele Premiu 
pe echipe, locul întîi a fost ocu
pat de reprezentativa S.U.A., ur
mată de Anglia. Brazilia, R.F.G., 
Austria etc.

CICLISM • Campionatul Belgiei 
(270 km) s-a încheiat cu succesul 
belgianului Ferdl van dan Haute, 
cu 6.10:12. Din cel 142 rutieri care 
au luat startul, 104 au abandonat 
întrecerea ! • în Turul Bulgariei, 
etapa a Ii-a (Troian — Razgrad, 
186 km) a fost ciștigată la sprint, 
în 5.17:48, de bulgarul Petar Pe
trov, în fața coechipierului său 
Veselln Hubenov șl a lui Andreas 
Wartenberg (R.D.G.).

HANDBAL • Echipa masculină 
a Suediei, aflată în turneu in 
Polonia, a susținut un meci ami
cal în compania selecționatei 
țării gazdă. Handballștii polonezi 
au obținut victoria cu scorul de 
213—21 (13—8).

HOCHEI PE IARBA. • Desfă
șurat în localitatea olandeză Am. 
stelveen, „Turneul campionilor", 
masculin, a fost ciștigat de se
lecționata R.F. Germania — 12 p, 
urmată de formațiile Olanele — 
11 p, Australiei și Angliei — cu 
cite 10 p. Echipa Pakistanu’ui, 
cotată printre favoritele compe
tiției, s-a clasat pe locul șapte, 
cu 2 p.

Într-un moment In care telexurile agen
țiilor de presă și ziarele găzduiesc știri 
din ce In ce mal alarmante privind ames

tecul boxului profesionist in afacerile 
clanurilor care se îndeletnicesc cu produ
cerea și desfacerea drogurilor (recent, 
portoricanul Samuel Serrano, fost cam
pion mondial la categoria ușoară, a primit 
o condamnare de i ■ ani pentru trafic de 
heroină în Columbia șl Venezuela), lată 
șl o veste reconfortantă, menită să reabi
liteze cît de cit o disciplină compromisă 
de atitea și atîtea aranjamente și ilega
lități.

Recent, la Washington, un bărbat de 27 
de ani, pe numele său Tony Spaulding, a 
răpit o fetiță, vrolnd să se răzbune, se 
pare, pe mama acesteia. Alertată, poliția 
a declanșat o vastă urmărire, dar n-a 
reușit să dea de urmele răpitorului și nici 
să localizeze posturile de unde, aproape 
zllnle, acesta telefona, amenințînd că, dacă 
nu I se va tnmlna de urgență recompensa 
cerută, o va ucide pe ostatecă I Căutînd 
să cîstlge timp, agenții au lungit, pe cît 
posibil, convorbirile telefonice, deducînd

SUB SEMNUL CUTEZANȚEI
rea. Fusese făcut un pas, dar problema nu 
era Încă rezolvată, căci nimeni nu putea 
prevedea reacțiile ulterioare ale răpitoru
lui. Leonard și-a luat însă Inima în dinți 
și, urmat de o echipă de șoc, s-a prezentat 
la locul indicat. Ungă copacul de care era 
legată, sleită de puteri șl mult slăbită, mi
cuța Alecia, campionul a înfruntat pisto
lul răpitorului, convingîn.du-1 pe acesta să 
se predea !

Nu vom înceta să renetăm o frază apar- 
ținînd laureatului Premiului Nobel pentru 
literatură, Albert Camus, „Datorez sportu
lui tot ceea ce știu mai de preț despre 
morală și obligațiile oamenilor" socotind că 
ea se potrivește ca o mănușă, șl gestului 
lui Sugar Ray Leonard, capabil să așeze 
sportul și pe practicanții lui într-o pil
duitoare postură, sub semnul omenescului 
și al cutezanței.

că lui Spaulding îl place boxul, fiind un 
admirator înfocat al Iul Sugar Ray Leo
nard. Cum orele treceau fără folos și cum 
altă soluție nu se întrezărea, poliții s-a 
gîndit să apeleze, în disperare de cauză, 
la proaspătul campion mondial al „mijlo
ciilor", devenit primul pugilist din lume 
la această categorie după victoria obținută 
în aprilie, la Las Vegas. în fața Iul Mar
vin Hagler. Locuind în Potomac, o su
burbie a capitalei, Leonard a fost invitat 
la poliție, unde, fără menajamente, 1 s-au 
explicat riscurile Ia care se expune, autorul 
kldnappingului fiind uneori incoerent în 
cererile sale (ulterior, 1 s-a depistat o 
gravă maladie mentală) șl, încă mai peri
culos, înarmat. Spre surpriza multora, dar 
spre lauda lui, S.R.L. a acceptat să Intre 
în joc. Auzindu-1 la celălalt capăt al firu
lui pe favoritul lui, Spaulding a fost atît 
de îneîntat încit, fără să ezite, l-a poftit la 
o... cafea, demaseîndu-și astfel ascunzătoa-
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Ovidiu IOANIȚOAIA

ȘAH • După 7 runde In tur
neul interzonal de la Subotița. în 
fruntea clasamentului se menține 
maestrul englez Jonathan Speal
man cu 5,5 p, urmat la o jumă
tate de punct de fostul campion 
mondial Mihail Tal (U.R.S.S.l șl 
de un alt jucător britanic Nigel 
Short. In runda a 7-a, Prasad a 
pierdut la Speelman, Popovlcl l-a 
învins pe Sax. Kavalek a ciștigat 
la Ernst. Tal la Hamad, Short la 
Xu, în timp ce partidele Marla- 
novicl — Smîslov șl Ribli — Ro- 
driguez s-au Încheiat remiză.

VOLEI • In penultima zi a tur
neului feminin de la Schwerin 
(R.D. Germană), selecționata Po
loniei a întrecut cu scorul de "—2 
(9—15, 15—3. 5—15, 13—10. 15—11) 
formația Ungariei, iar reprezen
tativa R.D. Germane a dispus cu 
3—0 (15—10, 15—1, 15—5) de echipa 
Cehosl^va-i l
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