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După finalele Daciadei și ale Campionatelor Naționale de lupte libere

SPORTIVII TINERI AU ASALTAT POZIȚIILE FRUNTAȘE, 
DAR NU TOȚI AU REUȘIT SĂ LE CUCEREASCĂ

• Concursul dc Iu firgoviștc și concluziile sale pentru pregătirile in vcdcrtii c.ri.

Cornul Luncii nu-i o comu
nă suceveana oarecare, din 
multele înșirate pe Valea Mol
dovei. Istoria ei urcă pină in 
vremea lui Ștefan cel Mare. 
Vecină cu Baia, fosta capitală 
a Moldovei, se spune că aici 
fi-a strins domnul tării oștite, 
pentru a-l lovi pe dușman și 
că tot aici moldovenii își ți
neau hrisoavele. 
Azi Cornul Luncii 
are peste 7500 de 
locuitori, așezați 
in nouă sate, cele 
mai răsărite fiind 
Șasea Mare, Șasea 
Mică, Băișești și 
Brăești.

— Avem o uni
tate industrială, ne 
spune primarul
Iordache Apetri. O topitorie de 
in, cu producție anuală de 40 de 
milioane de lei, căreia i se 
adaugă un C.A.P. și o fermă 
I.A.S. Aceste unități de pro
ducție au constituit baza pen
tru obținerea de rezultate 
sportive, cu care ne mîndrim.

Discutind, am ajuns la sta
dionul din Cornul Luncii — 
un teren frumos gazonat, eu 
tribună, pe care joacă forma
ția asociației sportive „Fuio

Din , viața 
sportivă 

a satelor

rul*, a întreprinderii de in.
— Acum echipa e în cate

goria Onoare, ține să precizeze 
Ion Vameșu, secretarul adjunct 
al Comitetului de partid co
munal. Dar în satele noastre 
mai există încă patru tere
nuri. « drept, fără tribune 
Avem șl terenuri de handbal.

și de volei, și 
chiar de tenis de 
cîmp, la școlile 
generale.

Aflăm că de la 
Cornul Luncii a 
plecat Lică Saghin, 
Za Chimia Fălti
ceni, că Eugen
Croitoru joacă a- 
cum la Rapid Paș
cani și că antre-

norul-prof. Dumitru Baciu — 
care-i și președintele Consiliu
lui comunal pentru educație fi
zică și sport — antrenează și o 
echipă de juniori, prima in se
ria ei 1 Tot el indrumează e- 
chlpele de oină din cele nouă 
sate ale comunei. „Pentru că, 
așa cum spunea un localnic, 
da la Frasin și pină la Baia,

Sever NORAN

La sfirșitul săptăminii trecu
te, Sala Sporturilor din Tîrgo- 
viște a găzduit finalele Daci
adei si ale Campionatelor Na
ționale la lupte libere pentru 
seniori. Timp de trei zile, cei 
mai buni 176 de sportivi din 
tară au luptat cu ardoare pen
tru cucerirea celor zece cen
turi. dar si cu gîndul la selec
ția (sau rămînerea) în lotul 
national, care urmează să în-

Q apreciate ca o dispută între 
sportivii consacrati. cum sînt 
V. Pușcașu, A. Ianko, N. Hîn- 
Mi. T. Marinescu, A. Neagu, 
Gh. Fodore, C. Tâmăduianu, 
Gh. Mitu etc. si cei apartinînd 
.noului val“. ca R. Rașovan, 
Gh. Neagoe, D. Prefit. FI. Io- 
nițâ. C. Băjenaru. O. Tent. E. 
Elekeș, D. Ioniță. P. Hodoro- 
geanu, C, Radu, P. Cruceanu 
j.a. Trebuie precizat încă de

nem deschis, valoarea unor 
luptători ca V. Pușcașu, A. 
Neagu, A. Ianko, C. Tămădu- 
lanu, sportivi care s-au pre
zentat bine pregătiți la con
curs.

O scurtă trecere in revistă a

(Continuare in pag. 2-3)
ceapă pregătirile în vederea 
participării la Campionatele 
Mondiale de Ea sfirșitul lunii 
august.

Finalele de la Tîrgoviște pot

la început că tinerii au asaltat 
cu multă ambiție pozițiile 
fruntașe, dar nu întotdeauna 
au reușit să depășească expe
riența si, de ce să nu spu-

Săptămino viitoare in Capitală

A 29-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI 

LA PENTATLON MODERN
Bucureștiul va fi. săptămina 

viitoare, gazda unei noi corn-, 
petiții: cea de a 29-a ediție a 
Campionatelor Internationale 
ale României la pentatlon mo
dern, traditional concurs la 
startul căruia s-au aflat de 
fiecare dată, unii dintre ce! 
mai bun! specialiști ai acestei 
discipline

La întreceri, care vor debu
ta vineri, si-au anunțai parti
ciparea sportivi din Bulgaria, 
Franța, R.F. Germania. Italia, 
Mexic, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și, bineînțeles. România dis
putele constituind, totodată si 
un excelent prilei de verificare 
a pregătirii înaintea Campio
natelor Mondiale.

Campionul nostru, Gheorghe Marian — surprins la unul din 
ultimele antrenamente ale probei de călărie — se pregătește 
intens pentru o comportare cit mai bună la apropiatele ..Interna
tionale' de pentatlon modern. Foto : lorgu BĂNICA

(Continuare în pag. 2—31

Mihai TRANCA

un 
pentru 

sportive,

Vacanța este 
bun prilej 
cluburile 
de a face acțiuni de 
selecție, foi vederea 
întăririi sec fiilor loi 
de eoptl și juniori. 
Imaginea alăturata 
mS prezintă un as
pect de la o aseme
nea acțiune, organi
zată recent, la Ora
dea, pe pista de la 
Stadionul Tineretu
lui. Cei mai talentați 
dintre cel 1500 de co
pil „trecuți prin sl
id" au fost reținuți 
pentru secția de at
letism a asociației 
sportive Tricolorul 
T.CJ.
Foto: A.D. NEAGU

DIN NOU OfSPRF BAItURIIF PENTRU IIICICIHt 01 CURSE
Acum, desigur, nu vom înce

pe prin a susține că insufici
enta baieurilor reprezintă uni
ca. și nici măcar principala 
explicație a lentului, dar vizi
bilului (să-i spunem) reflux al 
ciclismului nostru de perfor
mantă; cauzele sînt multiple, 
trecînd prin toate „etajele" a- 
cestel discipline, dar nu anali
za lor ne-o propunem în clipa 
de fată. Dorim doar să reve
nim asupra unei chestiuni pe 
care o apreciem a fi. totuși, 
una din piedicile pe care ci
clismul nostru le are de depă
șit în tentativa sa de revenire 
în._ plutonul fruntaș pe plan 
internațional.

Tema baieurilor pentru bici
cletele de curse am abordat-o

si cu cîteva luni în urmă. A- 
rătam atunci, cu date concrete, 
cam care ar fi necesarul de 
moment al ciclismului nostru 
si care este disponibilul actual 
de baieuri — raportul exact 
situîndu-se undeva sub jumă
tatea solicitărilor. Ceea ce, 
vom conveni, nu este de natu
ră să permită, cel puțin la ni
velul secțiilor, un volum ridi
cat de pregătire. Chiar dacă 
loturile naționale se mai 
..descurcă11... Soluția, evident, 
nu o putea constitui decît asi
milarea cît mai grabnică a 
acestui reper în producția In
ternă (sarcină inclusă, de alt
fel, si intr-un larg Program de 
dezvoltare a producției proprii 
de materiale și echipament

sportiv); motiv pentru care, la 
data apariției primului articol, 
intram în legătură ou între
prinderea timișoreană „Derma- 
tina“. Dat fiind. bineînțeles, 
profilul ei productiv, dar si 
pasiunea pentru sport care a- 
nimă harnicul colectiv de aici, 
respectiva întreprindere se a- 
rătase dispusă să ajute ciclis
mul nostru. Care ar mai fi, 
deci, datele problemei, după a- 
proape o jumătate de an?

„Imediat după apariția ma
terialului din ziarul „Sportul" 
«m intrat în legătură cu sec-

Sorin SATMARI

(Continuare In two 2-3)

Repere ale performanței de azi $i de mîine

JUNIORII Șl REALA PERSPECTIVA A SPORTULUI BRAILEAN
Reluînd ciclul anchetelor noastre privind potențialul olimpic al județelor, pentru a 

consemna mai ales perspectiva, rezultatele obținute azi în pregătirea performerilor de mii ne. am 
poposit de această dată la Brăila. vechiul dar înnoitul port dunărean, acum și un puternic 
centru industrial, al cărui potențial uman și material constituie un excelent suport pentru 
sport, cu toate laturile sale formativ-educative.

Au participat la masa rotundă organizată în orașul dc reședință al județului tovarășii : ION 
DIACOMATU — președinte și TINCA AMZA — secretar ai C.J.E.F.S. Brăila, GIGEL BUTUC — 
director adjunct, IOÂN LEU și CONSTANTIN DRAGAN — de la catedra de atletism a C.S.Ș. 
Brăila, GEORGE ION — președinte, ROMAN BUZOIANU — antrenor atletism, IORDAN 
BUTEREZ — antrenor box și MARIN BLÎNDU — antrenor caiac, de la C.S. Brăila, VASILE IORGA 
— președinte și GEORGE JIPA — antrenor box, de la C.S. PrtTgresul, MIHAI JECU — antrenor 
de caiac la A.S. Fortul VICTOR SUB — sef secție sport-turism la Consiliul județean al sindicatelor. 
CONSTANTIN VASTIDIS si SORIN MECA — metodiști la C.J.E.F.S. Brăila.

Munca fi competenta rezolvă totul

fi in performantă !
I. Diacomatu: Faptele consti

tuie cea mai bună introducere 
și pentru o asemenea discuție 
care vizează potențialul olim

pic — in fapt, al marii perfor
manțe. de azi si de mîine — 
»1 județului nostru. Așa incit 
au o ?ă mai apelez ia marile

rezultate din trecut ale spor
tivilor brăileni sub culorile tri
colore. cum a fost cazul ca să 
dau doar două exemple. a 
atletei Anișoara Cușmir-Stan- 
ciu și luptătorului Vasile Ior- 
ga, ultimul aci de fată, acum 
insă în ealitate de activist-teh- 
alcian sportiv, ceea ce. de a-

semenea, este un fapt grăitor 
pentru dialectica performanței 
pe meleagurile noastre. Am să 
mă refer, deci, numai la ci- 
fre-bilanț ale anului 1986. cate 
arată rezultatele muncii noas- 

‘tre. Astfel, am avut ca obiec
tiv promovarea în loturile re
prezentative a 45 de sportivi 
și am realizat 49, depășirea ve
nind de la capitolul juniorilor 
și tineretului. Și legat de acest 
aspect, altă eifră: prin sita 
selecției au trecut 42 000 de 
copii. în competițiile naționale 
->m obținut un număr dublu de

Masă rotundă realizată de
Cornel POPESCU 

Paul SLÂVESCU
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spectiva asupra comportării 
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IN „PREMIERA
ACTUALITATEA ÎN AUTOMOBILISM BAIEURILE PENTRU BICîC!

Așadar o adevărată „pre
mieră" șahistă a marcat, pe 
stadionul Steaua, sărbătorirea 
celor 40 de ani de la înființa
rea clubului sportiv al Arma
tei. Punct central, o partidă 
cu „figuri vii". desfășurată în 
fața tribunelor arhipline. Rea
lizatorii spectacolului, Cristian 
Țopescu și Octavian Vintilă. 
și-au uni eforturile și inspi
rația cu Rudy Conrad, cel care 
a proiectat imensul eșichier de 
16 X 16 m, ca și cu cei 32 de 
..actori" costumați în tot atîtea 
piese (pioni, cai, turnuri etc.), 
în continuă mișcare, după mu
tările dictate la megafoane. 
Mersul lor era întrerupt doar 
de scurte pauze, pentru a face 
loc recitărilor și cîntecelor. 
susținute de actori și cîntăreți 
eunoscuți ai scenelor noastre 
Și iată cum, pe o melodie a 
Mirabelei Dauer, completată 
cu o glumă isteață a lui Ale
xandru Arșinel piesele au a- 
juns pe uriașele pătrate albe și 
negre în poziția înfățișată pe 
diagrama precedentă (alb — 
Rgl, Dd3 Tel, e5, Nf4, Pa2, g2. 
h2 ; negru — Rg8, Df6, Tc8. 
f8, Pa7, b2, b7, d5, g6).

Cum a continuat negrul ? 
Foarte inventiv, cu 1... Tel, 
iar după 2.N:cl, urmează o 
mutare de-a dreptul superbă
2.. .blD ! !, bazată pe amenin
țare de mat (jocul urmează 
cursul unei partide Hazell — 
Schenk din anul 1974). Albul 
nu poate accepta acest „dar" 
prea puțin generos (3.D:bl 
Df24- 4.Rhl D:el mat) și re
curge la o variantă de contra
atac. 3.D :d54- Df7 (o altă po
sibilitate era 3...Rh8, dar
3.. .Rg7 
4.Th5-l- !) 
tul £2 Și
4.. J>al !
5J)d5 (la 1
5.. .D :a2 ( 
se vede : 
negrului care

nu
4. Nh64- ! sau 3...Rh7 

4.»d4 (apără punc-
i amenință 5.Te7 !) 

(excelent motivat !)
5. Nh2) urma 5...Dfl-H)
6. D :a2 D :a2 și acum 
materializat avantajul

cîștigă relativ

TURNEU INTERNAȚIONAL DE ȘAH (juniori) ÎN POLONIA
Turneul internațional de șah (junioare) de la Rymanov (Polonia) , 

a fost cîștigat de sportiva noastră Mălina Nicoară. Pe locul al 
IV-lea s-a clasat Luminița Bădiță. Au participat 20 de șahiste din 
Polonia. România. Cehoslovacia și Ungaria. La băieți (40 de parti- 
cipanți), Decebal Vlad a ocupat locul al IV-lea, iar Claudiu Zetocha 
s-a clasat al VII-lea.

Repere ale performantei de azi și de miine
(Urmare din pag l)

medalii față de cel planificai 
(101 in loc de 54). din întrece
rile internaționale sportivii 
brăileni aducind 14 medalii (o- 
biectiv: 12).

T. Amza : Med-aiiațij noștri 
internaționali în 1986 au fost 
In exclusivitate tineri si foar
te tineri sportivi, afirmați la 
Concursurile Prietenia si Jocu
rile Balcanice . ca de exem
plu înotătoarea Alexandrina 
Croitoru (CSS), atleții Giulia 
Stanciu și Marian Dobre (C.S. 
Brăila), boxerul Gigi Moise 
(Voința Făurei). Problema nr. 
1 constă, insă, in stabilizarea 
valorică a tinerelor talente la 
o cotă competitivă internațio
nală. pentru că. iată, un tînăr 
atlet de reală perspectivă. Le
onard Mirza (400 m) a eșuat 
In anonimat la ieșirea din rîn- 
dul juniorilor si acum, colegul 
său de probă si talent. Marian 
Dobre, este, din păcate. pe 
cale să aibă aceeași involuție.

Și nu este vorba de deficien
tele pregătirii tehnice, ci de 
carențe educative, participarea 
conștientă a sportivului, ca si 
angrenarea familiei, constituie, 
după cum se vede, factori im
portanți de rezolvat in perfor
manță.

V. lorga: Munca și compe
tența rezolvă totul si in per
formanță! Virsta, medicația, 
metodele adiacente trebuie 
subordonate muncii. Prin a- 
ceastă prismă consider că at
letul nostru fondist Stan Ze- 
vedej (22 ani, medaliat la Cro
sul Balcanic) are calități, este 
conștiincios : este, cum se spu
ne, un bun material de lucru, 
dar se antrenează mai mult 
singur, fără o supraveghere de 
înaltă calitate si parteneri so- 
licitanti. Eu pe cînd eram 
sportiv am concurat în Spania, 
la Madrid, si acum sper ca 
un alt brăilean să reprezinte 
clubul nostru la J.O. ’92 de la 
Barcelona. Mă gîndesc — fi
resc, nu? — la tinerii luptă
tori Iordan Buricea (100 kg), 
Viorel Dumitrașcu (63 kg) și 
Sorin Ungureanu (50 kg), care 
pînă atunci pot crește mult în 
valoare si în... greutate.

7.T5eZ DC4 
(?) D:e2 10.T:e2
T:cl. Aici, trompeții de 

sfîr-

Tdl+
ușor, 
9,Rhl 
ll.Rh2
pe stadion au anunțat 
șitul partidei: 0—1 !

De la șanul demonstrativ, 
din nou ia cel de competiție. 
Lista rezultatelor din actuala 
ediție a ,,C.C.E.“ se comple
tează cu noi calificări în turul 
al doilea, acolo unde va fi 
prezentă și campioana țării 
noastre, Politehnica București. 
Cîteva scoruri sînt semnifica-

revska Palanka — S.C. Biel 
8,5—3,5, S.G. Solingen — Sofia 
6—6 (echipa vest-germană se 
califică prin punctele de la 
primele mese). Din această 
fază a întrecerii nu lipsesc și 
realizările calitative, iată una 
dintre acestea — pe diagrama 
de mai sus — care invită la o 
interesantă analiză. Anume, 
ce trebuie să jucăm cu ne
grele : l...Cf6 sau l...Dd6 ?

Radu VOIA

i3 s

VW^FVWW

R. Buzoianu: Sint doar in 
parte de părerea colegului Ior- 
ga. Eu cred că performanta 
inaltă înseamnă în primul rind 
calitate deosebită a sportivului 
și a antrenorului; numai prin 
muncă poți ieși campion na
tional, nu insă si medaliat

Sporturile prioritare și cerințele lor
G. Butuc: înotul ființează în 

mediul școlăresc județean din 
1970. iar anul 1986 a fost cel 
mai productiv ca număr de 
medalii, noi raportind însă ti
tlurile naționale la cerințele 
superioare ale loturilor repre
zentative. Astfel vizăm în per
formantă perspectiva, acum a- 
vind 10 sportivi nominalizați 
la loturile reprezentative de 
juniori. La clubul nostru șco
lar lucrăm pe nivele: 2 grupe 
performanță. 4 grupe avansați
— nivel II și 11 grupe avan
sați nivel III. toate sub con
ducerea a 5 cadre didactice si 
2 antrenori. Rezultate? Cîteva 
nume de viitori performeri: A- 
lexandrina Croitoru (rivala 
epatistei Andrea Sighiarto fi
ind și mai mică ca vîrstă decît 
băimăreanca. cu care s-a an
trenat anul trecut în pregătire 
centralizată). Toader Ieremia 
(detașat în grupa de viteziștl 
care se pregătește la Ploiești)
— ambii nominalizați pentru 
J.O. ’92; Liliana Mocanu. și 
Verginica Coman (născute în 
1974) — aflate în pregătire 
pentru Balcaniada de juniori: 
Beatrice Coadă (născută 1975) 
vizează ..Concursul Prietenia", 
bătind toate recordurile la li-

• Este evident că în străvechea urbe dunăreană, sportul este la el acasă, prin tradiție, 
pasiune și — în anii noștri — printr-o bază materială de prim ordin (terenuri, stadioane, 
piste speciale, săli, bazine, hangare, botel-cantină pentru sportivi etc.), bine gospodărită.

• Recentele campionate naționale de înot de la București, încheiate cu rezultate dc 
valoare internațională, a relevat, pe lînsră recunoscutul centru băimăren, frumoasa detentă 
a pepinierei brăilene. Ceea ce demonstrează că munca, pasiunea și calitatea instruirii dau 
întotdeauna roade.

• Atletismul, prima disciplină olimpică, privește mereu în perspectivă și este bine așa.* 
Forurile centrale de specialitate trebuie să iasă, însă, în întîmpinarea factorilor locali dc a pune
pe picioare la Brăila un centru de pregătire a tinerilor candidați olimpici.

• Boxul și luptele — sporturi de veche tradiție in marea performanță brăileană — traversează 
de cîțiva ani un con de umbră. Ele nu trebuie lăsate să ajungă ’a periferia preocupărilor, 
impunîndu-se mai ales un efort deosebit pe plan local, prin valorificarea mediului școlar, 
printr-o mobilizare și cointeresare a unor antrenori dedicați creșterii tineretului.

„RALIUL IAȘULUI", între
cere contînd pentru etapa a 
II-a a Diviziei B. va avea loc 
în zilele de 3 și 4 iulie. Tra
seul va măsura 296 km și va 
include 12 probe de clasament. 
Referitor la Campionatul Re
publican al Diviziei B. fede
rația de specialitate ne-a in
format că s-a revenit asupra 
măsurii de eliminare din cam
pionatul pe anul în curs a e- 
chipa.jelor abandonate sau ne- 
prezontate la prima etapă — 
Tirgu Jiu. Așadar, de reținut, 
drept de participare pentru 
toate echipajele înscrise inițial.

TOT DE LA FRAK aflăm că 
s-a hotărît inversarea a două

-------------- «MaaBBKaBBMS» ——

ȘTIRI DIN CICLISM
• Recen., pe șosele din împre

jurimile municipiului București, 
s-a desfășurat CUPA VOINȚA" 
la ciclism Etapa întîi. București 
— Oltenița și retur 100 km, s-a 
desfășurat pe prima parte a tra
seului pe o căldură caniculară, 
iar la Întoarcere pe o ploaie to
rențială și a revenit lui V. Pavel, 
urmat de P. Mitu și L. Kovacs ; 
etapa a doua — București-Chir- 
nogi și retur, 123 km — a avut pe 
podium aceiași cicliști, dar în 
altă ordine : a cîștigat L. Ko
vacs, secundat de V. Pavel și P. 
Mitu. Ultima etapă — circuit 67 
km în cartierul Berceni — a re
venit lui D. Răcășan, urmat de 
V. Apostol (ambii Dinamo) și Ov. 
Mitran (Metalul Plopeni). Clasa
ment general : 1. V. Pavel (stea
ua) 7.05,26, 2. L. Kovacs (Dinamo) 
la 6 sec, 3. P. Mitu (1MGB) la 
?0 sec. ; cel mai bine clasat din
tre juniori a fost A. Radu (Voința) 
7.06:19, care a cîștigat Cupa la 
categoria sa de vîrstă.
• Pe aleile din Parcul Tinere

tului s-a desfășurat cea de a treia 
ediție a „Festivalului bicicletelor 
Pegas", în organizarea I.C.S. Ma
terna, care a oferit frumoase pre
mii primilor trei clasați la flecare 
categorie. Da concurs au partici
pat peste 150 de copii din școlile 
bucureștene, repartizați pe nouă 
categorii de vîrstă. S-au remar
cat în mod deosebit două concu
rente : Daniela Maxim (Șc. gen. 
nr. 5), neînvinsă In ultimii trei 
ani la concursurile de copii, și 
Florentina Barbu (Șc. gen. 196), 
care au cîștigat atft întrecerile 
fetelor, cît și pe cele ale... băie
ților, la categoriile lor de vîrstă !

(H. 3.).

mondial sau olimpic! Altfel 
cum se explică, ca să dau un 
exemplu, că anul trecut s-au 
desfășurat la Brăila „naționa
lele" juniorilor la lupte și nici 
un localnic nu s-a clasat între 
primii 8, deși avem echipă în 
Divizia A?

ber în bazin de 25 m; Lucian 
Voiculet (spatist, acum pregă- 
tindu-se la Dinamo, cu Cris
tina Șopterian) si George Știr
bei, fruntaș pe tară la cat. 10 
ani, la probele de liber si 
spate.

R. Buzoianu: Și noi. în at
letism, lucrăm pe categorii de 
vîrstă și sex, pentru că una 

din condițiile de bază ale spor
turilor prioritare este continu
itatea in pregătire, ca și baza 
materială, meseriașii, potenția
lul uman. Ce-a fost în atletis
mul brăilean — cu Anișoara 
Cușmir, Gina Panait, Nicu 
Roată — a fost, acum contea
ză ce va fi. Și noi credem că 
se impune — pe baza realită
ții : mai mult de jumătate din 
juniorii lotului reprezentativ 
în probele de sprint prelungit 
și sărituri provin de Ia Brăila 
— necesitatea unui centru na
țional de pregătire olimpică, 
aci în Brăila. Ceea ce presu
pune. în subsidiar, acoperirea 
pistei de la stadionul de atle
tism cu coritan si amenajarea 
lui pentru cerințele performan
tei. așa cum este, de exemplu, 
cel din Pitești, orașul nostru 

etape conlind pentru Campio
natele Republicane la viteză 
în coastă si pe circuit, anume 
etapele de la Reșița si Oradea, 
datele de disputare rămînînd 
valabile. Ca atare. între 9—12 
iulie, la Stîna de Vale, respec
tiv Oradea, se va disputa eta
pa a IlI-a a acestor campionate.

DIVIZIA A — RALIURI va 
continua întrecerea (17—18 iu
lie) cu „Raliul Harghitei". In 
ziua de 19 iulie, pe un traseu 
in apropiere de Miercurea 
Ciuc — etapa a II-a la auto- 
cros. Intr-o discuție purtată 
cu președintele CJAK Harghi
ta I. Szasz, am fost informați 
că se fac eforturi pentru ca 
această ultimă probă să se 
bucure de un traseu corespun
zător. amenaiat din timp, con
form normelor regulamentare. 
Lucru cu totul de dorit. întru- 
cit nu o dată autocrosul a cam 
fost neglijat, considerîndu-se 
(greșit) că se poate disputa 
oriunde și oricum. ..

APROPO DE amenajări: la 
Kartodromul din Galați se e- 
fectuează (din timp după cum 
vedem) necesarele retușuri 
pentru ca etapa contînd pentru 
Cupa Prietenia la karting-vite- 
ză să se bucure de cele mai 
bune condiții de desfășurare, 
întrecerea va avea loc Ia 15 și 
16 august si va fi marcată de 
prezenta la start a celor mai 
buni conducători de kartinguri 
din țările socialiste.

DUPĂ FINALELE
(Urmare din gag. 1) 

potențialului celor zece catego
rii de greutate. în acest mo
ment și într-o perspectivă a- 
propiată. ne prilejuiește cîte
va constatări demne de con
semnat.

In absenta vicecampionului 
continental Alin Păcuraru (41) 
kg), trecut temporar la o ca
tegorie superioară (52 kg), în
trecerile celei mai mici cate
gorii au fost dominate de Ro- 
mică Rașovan (Dinamo Bra
șov), tot un reprezentant al ti
nerei generații, sportiv care 

avind forța necesară să găzdu
iască orice mare competiție 
internațională.

G. Ion: Boxul, nu cu mult 
înainte și cu un club speciali
zat, a ajuns numai bun de... 
criticat. Acum este o secție în 
clubul nostru. C.S. Brăila, 
punctînd pentru noi Marian 
Gavrilă (transferat la Dinamo 
— cat. 77 kg. în lotul național) 
și Daniel Tudorel (54 kg), din 
lotul de juniori pentru „Prie
tenia". Am luat-o însă de la 
Început, de depistare si inițiere 
neupîndu-se C. Dafinoiu și FI. 
Arin, de iuniori I. Zlotariu. de 
seniori I. Buterez si Gh. Roș
ea.

M. Jecu: Secția noastră, crre 
ființează din 1973. are cea mai 
bună și bine dotată bază din 
Brăila pentru caiac-canoe și de 
aci a plecat primul campion 
mondial brăilean : caiacistul 
Constantin Ionel (1983), Acum se 
află în lotul olimpic Titi Oancea 
(legitimat la Dinamo), iar Costel 
Jercan (17 ani) este nomina
lizat pentru ..mondialele" de 
juniori din acest an. Va trebui 
să facem ceva pentru ca să 
anulăm curentii care ne împie
dică să introducem pista de 
2 000 m de la Blasova în cir
cuitul competitional.

V. Sub: Să nu uităm că ora
șul si județul nostru furnizea
ză an de an tineri performeri 
marilor unităt.i sportive din 
Capitală, unde îsi desăvîrșesc 
pregătirea pentru loturile re
prezentative. Boxerul Marceli- 
că Tudoriu (Steaua), campion 
mondial de tineret, a plecat de 
Ia Voința Făurei. asociație care 
acum are în lotul național de 
juniori pe Gigi si Iulian Moise.
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torul de resort din CNEFS — 
ne spune ing. Marcela Petrea- 
uu, șela Serviciului tehnic al 
întreprinderii, cu alte cuvinte 
aceeași interlocutoare din mo
mentul primei intervenții. Am 
primit, spre experimentare, o 
comanda pentru 50 de segmen
te de cameră pentru biciclete 
de curse, care urmează să fie 
asamblate, apoi, evident, tes
tate. Noi vom livra aceste seg
mente cit de curind. poale 
chiar ia începutul acestei lunj. 
în funcție de concluziile la 
care vor ajunge specialiștii 
CNEFS și ai Federației de 
specialitate, noi așteptăm in 
continuare comenzi ferme. Da
că lucrurile vor decurge ope
rativ. Iuind în calcul si timpul 
necesar pentru a putea efectua 
— pe baza observațiilor for
mulate Ia testări — necesarele 
modificări noi am putea trece 
în cursul trimestrului III al 
acestui an la elaborarea docu
mentației tehnice si de preț". 
Și cînd va putea fi concretizat 
produsul? „Repet, depinde de 
cît de curind ne vor sosi răs
punsul si comenzile ferme. A- 
preciez că noi am fi în măsu
ră ca (poate) chiar în trimes
trul IV al acestui an. dacă nu 
(siguri în primul trimestru al 
Iui 1988 să producem came
rele pentru bicicletele de 
curse".
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REPUBLICANE DE LI
s-a impus si in cîteva turnee 
internaționale.

într-o grupă în care au fost 
trași la sorti toti principalii 
candidați la locul în echipa 
națională la categoria 52 kg 
(N. Hîncu. D. Bîrcu. A. Păcu
raru Gh. Neagoe) a avut cîș- 
tig de cauză Gheorghe Neagoe 
(Steaua) luptătorul aflat în 
cea mai bună formă sportivă 
în momentul respectiv. Tinerii. 
Dănut Prefit. Radu Ana si 
Florin Ionită. în care se pun 
speranțe (justificate după opi
nia noastră) nu s-au putut im
pune în fața lui Aurel Neagn 
(Nicolina Iași) sportiv care a 
demonstrat că vîrstă (33 de 
ani) nu influențează negativ 
performanta atunci cînd nu 
sînt neglijate regulile vieții 
sportive. Un alt tînăr care 
promite la această categorie 
.'57 kg) este Florin Sarea 
(UNIO Satu Mare).

Măricel Popa (C. S. Onești) 
un mai vechi component al 
lotului, rămîne, cel puțin deo
camdată. singura soluție pen
tru categoria 62 kg. El va tre
bui. însă 'să-si perfecționeze 
pregătirea, astfel îneît să poată 
realiza succese si pe plan in
ternational. Dintre cei trei ti
neri concurenti la șefia" cate
goriei 68 kg (O. Țent. E. Ele- 
kcș, D. Ionită) a terminat în
vingător Octavian Tent (UNIO 
Satu Mare), dar evoluțiile sale 
n-au fost mereu la înălțimea 
așteptărilor. Spre sansa sa. el 
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finalul concursului. E. Elekeș 
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Claudiu Tămăduianu (Stea- au coi
ua) a dominat disputele din 
cadrul categoriei 74 kg, dar i 
se poate reproșa faptul că a 
practicat o luptă excesiv tact) 
că. fără să finalizeze acțiuni 
tehnice spectaculoase. care.

lej de 
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desfăș. 
tru C; 
acest 
de an

DIN VIAȚA SPORTIVĂ
(Urmare din pag I)

pe firul Moldovei, oină a con
stituit o doină a sportului 
nostru național". Cornul Lun
cii are oiniști și la seniori, și 
la școlari ! Medicul veterinar 
Florin Cojocaru a înființat și 
un centru de judo, unde se 
antrenează, aproape zilnic, 16 
copii.

De la stadion trecem să ve
dem baza sportivă a școlii din 
Cornel Luncii. Pe drum intil- 
nim un om între două vîrste. 
Este tatăl lui Niculaie Aduml- 
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La
troaiei, campionul național 
din acest an, la box, juniori, 
categoria grea. La școală dis
cutăm cu prof. Dumitru Ba- 

șura 
pauzei 
zimoit 
de să

ciu.
— Comuna noastră l-a dat și 

pe boxerul Mihal Vasilache 
ne spune acesta. Vasilache ac-

mună 
sportu 
cute i 
tul ui s
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La sfirșitul sezonului trecut, 
echipa divizionară A a clubu
lui din șos. Stefan cel Mare 
cucerea Cupa României (1—0 
cu deținătoarea Cupei Campio
nilor Europeni si campioana 
țării, Steaua). în timp ce echi
pa de juniori pierdea finala 
(la penalty-uri) cu Sportul 
Studențesc. Acum, prima echi
pă a ratat victoria în finala 
Cupei. Steaua luîndu-și revan
șa (la același scor!). în schimb 
juniorii dlnamoviști au dobîn- 
dit titlul de campioni. între- 
cînd net (3—0) același adver
sar de anul trecut. formația 
din Regie.

De ce legăm, peste timp, a- 
ceste momente? Pentru că ele 
definesc stadiul în care se 
află echipa pregătită de Mir
cea Lucescu si Florin Cheran 
pe drumul — evident pentru 
toți — ai construcției unui nou 
„11“, Adică? In lotul dinamo- 
fist care pornise Ia treabă în 
ediția recent încheiată, se mai 
aflau portarul Bucu, mijloca
șii Dragnea si Suciu. în timp 
ce foarte tinerii Lupescu. Ră
ducioiu. Cr. Sava (toți juniori 
proveniți din propria pepinie
ră. primii doi evoluînd acum 
si în finala victorioasă cu 
Sportul Studențesc) si Jercălău 
figurau doar ca rezerve de 
perspectivă. Intre tur și retur 
primii, trei au fost cedați altor 
echipe, infuzia de tinere talen
te continuind prin t^insferul

2. DINAMO 34 17 10 7 84-46 44
• Puncte realizate pe teren propriu : 26 (a pierdut oîte două i

cu Sportul Studențesc și Flacăra, cite unul cu Universitatea Cra- 1,
iova, Victoria, Steaua șl Corvinul) ; a obținut 18 puncte ta de- J > 
plasare (cîte două cu F.C.M. Brașov, Corvinul, Flacăra, Gloria, 1
Chimia și F.C. Argeș, cîte unul cu F.C. Olt, ,,U“ Cluj-Napoca, /
Victoria, Universitatea Craiova, Petrolul și Oțelul). /
• Cel mal bun loc ocupat î 1 (etapele a 2-a și a 3-a) ; cel \

mai slab loc : 4—8 (prima etapă). ',
• Golgeterii echipei : Cămătaru — 44 de goluri, Andone și Ma- ?

teuț — cîte 6, Mihăescu și Varga — cîte 5, Nicolae, Mo-vilă șl i ' 
Orac — oîte 3, Văidean, Rednic și Damasohta I — cite 2, Suciu, 1, 
Bălăci și Lu,pu — cîte 1. ' i
• Jucători folosiți : 29 — Cămătaru 33 de meciuri, Varga 30, , J

Andone și Mihăescu — cîte 29, Nicolae și Movilă — cîte 27, Ba- 
Iaci și Moraru — cîte 26, Rednic 25, Orac și Damaschta I — cîte
24, Stănescu și Lupu — cîte 16, Jercălău, Mateuț și Sabou — • [
cîte 14, Văidean 13, Dragnea 12, Lupescu 9, Suciu și Cr. Sava — 
cîte 8, Dohot 6, Răducioiu 4, Prunea, Bucu, Stelea, Tene, Baieea I1 
șl Bucur — cîte 1. i'
• Podiumul evidențiațiîor : 1. Cămătaru 24 de remarcărl, 2. 1,

Varga 17, 3. Lupu 12. |i
• Cartonașe galbene : 35 — 10 jucători ; cele mai multe : An- ,'

done și Mihăescu — cîte 6. 1,
• Cartonașe roșii : Nicolae (etapa a 17-a). ' i
• A beneficiat de 13 lovituri de la 11 m : 10 transformate ,1

(Cămătaru 7, Nicolae, Movilă și Orac), 3 ratate (toate de Că- i, 
mătaru) ; a fost sancționată cu 12 penaltyuri : 9 transformate, ] i 
3 ratate. i'
• A expediat 471 de șuturi (271 acasă — 200 în deplasare), din- ',

tre care 249 pe poartă (145 acasă — 104 ta deplasare). ,i

tVAWAW.'A

chipei. Ce reflectă aceste im
plantări si mutări? O concep
ție constructiv-ofensivă, ten
dința vădită de a se alcătui un 
„11“ echilibrat, capabil să prac
tice un fotbal constructiv si 
spectaculos, dind credit deplin 
tineretului.
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Unde se află acum Dinamo?

După o combinație cu Sabou, Cămataiu, golgeterul echipei taie 
de club și al campionatului, se îndreaptă spre buturile adverse 

Foto : Aurel D. NEAGU
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lui Mateut. Lupu. Sabou și 
Dohot. După cum se observă, 
cu excepția portarului Dohot, 
toți ceilalți jucători promovați 
în lotul dinamoviștilor bucu- 
reșteni (multi dintre ei dobîn- 
dindu-și cu aplomb si decizie 
locul de titular) sînt. prin pro
fil. post sau aptitudini, fotba
liști ofensivi. Sigur. Lupescu 
(19 ani) tinde să devină — 
spun specialiștii — un demn 
urmaș aj tatălui său, in
ternaționalul Lupescu. în com
partimentul apărării, ca libero, 
dar el și-a probat în acest se
zon capacitatea constructivă. 
Sigur, Jercălău (20 ani), extre
ma de pînă mai ieri, a devenit 
un fundaș tot mai sigur pe el 
iar Sabou a evoluat și el, după 
necesitățile tactice sau de mo
ment. în linia de fundași, dar 
spiritul ofensiv nu-i va părăsi, 
credem, nicicînd mai ales că 
antrenorul lor este adeptul 
convins al jucătorului poliva
lent. Ca să nu mai spunem — 
fapt acceptat unanim — că 
Mateut (international deja va
lidat în pofida vîrstei sale — 
22 ani) si Lupu (o mare pro
misiune. la 20 ani. pentru lo
turile reprezentative) constitu
ie două piese de rezistentă în 
compartimentul median al e-

Noi credem că traversează o 
perioadă necesară de stabiliza
re ca valoare si formulă de e- 
chipă. Să nu uităm că față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut, echipa are noi veniti în 
toate liniile, că procesul de 
implantare si asimilare nu s-a 
Încheiat, că eroziunea timpului 
începe să se facă simtită la 
unii titulari cu vechi state de 
serviciu divizionare. sau că 
randamentul altor jucători de 
bază a tost prea ades sub ce
rințele echipei si ale standar
dului competitiv cu care sîirt 
acreditați în prima divizie. în- 
lr-o discuție avută nu demult 
cu Mircea Lucescu. acesta îmi 
spunea că. preocupat de dina
mizarea compartimentului eon- 
structiv-ofensiv al echipei, n-a 
mai găsit si o soluție eficientă 
pentru corelarea acestuia cu 
un plus de siguranță a apără
rii. Aceasta și explică — cre
dem noi — aparenta situație 
paradoxală conform căreia în 
ediția 1985—86 Dinamo s-a si
tuat doar pe locul 4. avînd în
să 46 p. iar în recent încheiata 
ediție pe locui 2, cu un punc
tai însă inferior — 44 p. De
sigur. jucătorii din apărare pot 
replica spunînd că nu poate fi 
omis faptul că din cele 84 
de goluri înscrise de Dinamo,

AD'1IMSII!H1A 01 STAI LOTO PR0N0SP0R1 IWORNEAZA
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi, vineri, 3 iulie 
1087, va avea loc in sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, înce- 
pînd de la ora 15,50. Aspecte de 
la aceasta tragere vor fi trans
mise la radio, pe programul I, 
la ora 16,15.
• Au mai rămas NUMAI DOUA 

ZILE pînă la interesanta TRAGE
RE LOTO 2 care are loc dumi
nică, 5 iulie 1987. în acest sens, 
vă reamintim că numai pînă sîm- 
bătă, 4 iulie, vă mai puteți pro
cura bilete cu numerele dv. fa
vorite la tragerea respectivă.
• Tot sîmbătă, 4 iulie, este și 

termenul-limită pentru a depune

buletinele PRONOSPORT la con
cursul de duminică, 5 iulie, care 
este și ULTIMUL CONCURS al 
actualului sezon fotbalistic. Așa 
cum am mai informat, va urma o 
pauză, care coincide cu perioada 
de întrerupere a celor mai im
portante competiții fotbalistice, 
timp în care vă puteți încerca cu 
același succes șansele la celelalte 
sisteme de joc. Intre acestea, nu 
uitați pe cel mai popular dintre 
ele, LOZUL în PLIC. în acest con
text, precizăm că ADMINISTRA
ȚIA DE STAT LOTO-PRONO- 
SPORT lansează periodic și emi
siuni speciale limitate, cu cîști- 
guri suplimentare. O astfel de e-

mai mult de jumătate îi apar
țin „Gheiei de aur“ a Europei. 
Cămătaru. in timp ce colegii 
săi de atac, Damaschin. Văi
dean și Orac au marcat, împre
ună, doar 7 goluri! Iar atacan- 
ții pot sublinia că pe podiumul 
evidentiatilor echipei, de-a 
lungul celor 34 de etape, nu 
se află nici un apărător de 
profesie (Varga este si el un 
„transplant").

Perspectiva? O subliniază, cu 
sportivitate si luciditate, antre
norul Anghel Iordănescu, cel 
care a condus la victorie pe 
campioana națională si cîștigă
toarea Cupei României, Stea
ua: „Se pare că clubul din 
șos. Ștefan cel Mare este pe 
cale să-și construiască o for
mație tînără si puternică". 
Ceea ce anunță pentru ediția 
următoare o nouă dispută la 
nivel înalt între două reputate 
echipe de club. în folosul cali
tății fotbalistice si în sprijinul 
echipelor reprezentative.

Paul SLĂVESCU

Zile pline de vacanță pen- 
, tru jucătorii primei sce
ne a fotbalului nostru. 

Acolo, pe plaja Litoralului, sub 
soarele dogoritor al lunii lui 
Cuptor, ori în frumoasele sta
țiuni montane cu aer ozonifi- 
cat, actorii gazonului, scăpati 
de obsesia jocurilor din cam
pionat. parcurg binemeritatele 
ore de odihnă sau de trata
ment. Intr-un fel. este perioa
da (scurtă, ce-i drept) cînd e> 
fotbaliștii, se situează în afara 
rigorilor vieții de... echipă.

Și, totuși, vacanta de vară 
are si ea MARILE EI OBLI
GAȚII. La urma-urmei, dato
rită aglomerării datelor fotba
lului (pe plan intern si inter
national). cele aproximativ trei 
săptămîni de respiro nu sînt 
altceva decît o etapă tranzito
rie spre viitorul sezon de 
toamnă. O etapă în care, mai 
mult ca oricind. răspunderea 
personală a jucătorilor (deci, 
factorul conștient) trebuie să 
opereze la cele mai înalte cote 
ale exigentei. Deunăzi. Costi- 
că Stefănescu, fostul căpitan 
al echipei naționale, antreno- 
rul-jucător al F.C.M.-ului din 
Brașov, ne mărturisea. în le
gătură cu subiectul rîndurilcr 
de fată, că longevitatea sa pe 
gazon este strîns legată de 
modul cum a parcurs el zilele 
vacantei de vară, cum a folo
sit acest timp atit de necesar 
refacerii psiho-fizice. „Trata
mentul a fost întotdeauna tra
tament. odihna a fost odihnă 
— firește una activă, de miș
care si nu de lenevire a orga
nismului —, alimentația a fost 
o alimentație fără excese. To
tul decurgea după un program 
care îmi intrase în singe, cum 
se zice, eu reușind să-mi fiu 
propriul meu antrenor. pro
priul meu medic, astfe' incit 
reluarea pregătirilor se făcea 
fără acele... pierderi pe care 
unii jucători le mai înregis
trează în zilele de inactivitate 
specifică..." De prisos să mai

aducem argumente in plus la 
ceea ce numim RESPONSABI
LITATEA JUCĂTORILOR FA
ȚA DE EI ÎNȘIȘI, fată de 
marile cerințe ale perfor
mantei.

Evident, cînd scriem aces
te rînduri ne gindim și la 
marile îndatoriri ale ace

lora care n-au... vacantă. Aici 
îi numim pe conducătorii de 
cluburi (si asociații sportive) 
și chiar pe antrenorii divizio
narelor A. pe umerii cărora, 
acum, apasă destule probleme 
administrativ-organizatorice. a- 
decvate perioadei pe care o 
traversăm. In primul rind este 
vorba de campania de fortifi
care a echipelor prin acele ju
dicioase promovări de jucători 
(fie din pepinieră proprie, fie 
prin transferuri echilibrate), 
campanie care se impune a fi 
parcursă cu operativitate si 
mult echilibru. Ca să nu mai 
amintim de obligativitatea de
finitivării întregului plan de 
acțiune a reluării pregătirilor, 
de stabilirea exactă a locu
rilor unde se va desfășura pri
ma etapă centralizată a antre
namentelor.

Deci, iată atîtea si atîtea 
preocupări stringente din 
perioada vacantei de va

ră, legate implicit de viitorul 
start în ediția cu nr. 70 a Di
viziei A. ediție pe care o do
rim realmente mai competitivă 
decît precedenta, adică la înăl
țimea marilor examene inter
naționale oficiale ale toamnei, 
cupele europene si intilnirile 
decisive la nivelul primei re
prezentative. ca si ale echipei 
olimpice.

Stelian TRANDAFIRESCU

„SPERANȚELE ' STELEI, PENTRU A TREIA OARĂ CONSECUTIV I
Steaua — deși a pierdut ulti

mele două meciuri ta confrunta
rea cu speranțele craiovene — a 
devenit performera acestui cam
pionat, cîștigind întrecerea, PEN
TRU A TREIA OARA CONSE
CUTIV ! Nici o altă echipă nu a 
mai izbutit o asemenea „serie", 
știut fiind faptul că la aceste 
garnituri există o mare fluctuație 
de jucători de la o ediție la alta. 
Nici Steaua nu a făcut excepție 
de la regulă, dar continuitatea s-a 
numit, în fond, antrenorul : Radu 
Troi, la edițiile 1984/1985, 1985/1986, 
el predînd ștafeta din mere lui
L. sătmăreanu, după șapte etape 
din campionatul încheiat recent. 
Dar a mai existat o punte de le
gătură între cele trei campionate 
victorioase ale lu1 Steaua : un 
grup de cîțiva jucători, ta jurul 
cărora au venit alții, echipa con- 
tinuînd să evolueze însă Ia același 
nivel ridicat, cu același randa
ment bun. Este vorba de Petcu,
M. Alexandru, Mirea, Bollea. Cen
trul clubului — foarte bine orga
nizat, în care își desăvîrșesc pre
gătirea un mare număr de jucă
tori tineri — a propulsat mereu 
spre campionatul speranțelor ve
ritabile talente, portarul Blid și 
atacantul Ilie Dumitrescu fiind 
promovați și pe scena Diviziei A 
într-o garnitură de excepție, cum 
este aceea a câștigătoarei C.C.E., 
în care cu greu se poate pă
trunde. Dar iată „ll“-le de bază 
al campioanei speranțelor : Blid 
(Soare) — E. Popescu, V. Petcu, 
Bollea, Giurcă — Breniuc, M. A- 
Icxandru, Manea, I. Dumitrescu
— Mirea, Craiu. (Rezerve : 
Bucur, Petrache Ule, Dorobanțu,

Ivan). Această echipă a fost pro
movată ta bloc în Divizia A cu 
prilejul ultimului meci, cel cu 
Universitatea Craiova, de luni 29 
iunie. Vorbind însă de promovări, 
să subliniem faptul că unul din 
componenții echipei de speranțe 
a clubului Steaua, cîștigătoarea 
ediției 1985/1986, fundașul Dan 
Petrescu, s-a numărat printre cei 
mal buni jucători ai divizionarei 
A F.C. Olt, în campionatul re
cent încheiat. „Și ta garnitura 
actuală — ne spune antrenorul e- 
chipei, L. Sătmăreanu — se află 
eîțiva jucători cu mari posibili
tăți de a urca treptele performan
tei. Mă refer ia Petcu, Bollea, 
Craiu, Ilie Dumitrescu. Ei au con
stituit axul echipei care, cum se 
știe, timp de 26 de etape n-a cu
noscut infrîngerea I E o frumoa
să performanță, și meritul indis
cutabil este al jucătorilor, care, 
pe orice teren, an intrat cu do
rința fermă de a juca ofensiv, de 
a cîștiga. Un singur regret am, 
acela că nu am ajuns să înscriem 
100 de goluri...".

Speranțele Stelei au parcurs, 
deci, un drum paralel cu cel al 
primei echipe in ultimele trei

campionate pe care le-au cîștigat 
detașat, pe deplin meritat, fără 
contracandidați.

1. STEAUA 34 23 8 3 95- 18 77
2. Univ. Cv. 34 21 3 10 72- 39 66
3. Oțelul 34 19 7 8 65- 36 64
4. F.C. Olt 34 18 4 12 57- 52 58
5. Dinamo 34 17 6 11 54- 36 57
6. Victoria 34 16 6 12 44- 36 54
7. Sp. Stud. 34 14 10 10 65- 51 52
8. F.C. Argeș 34 15 6 13 47- 36 51
9. Corvinul 34 14 6 14 44- 41 48

10. Rapid 34 13 7 14 48- 48 46
11. F.CJME. Bv. 34 14 3 17 75- 67 45
12. „U“ Cj.-N. 34 14 3 17 57- 65 45
13. Jiul 34 14 2 18 50- 79 44
14. Flacăra 34 10 7 17 44- 58 37
15. Petrolul 34 10 6 18 39- 62 36
16. Gloria 34 11 1 22 42- 90 34
17. S.C. Bacău 34 11 1 22 55-105 31
18. Chimia 34 7 3 24 41- 75 24

• Meciurile S.C. Bacău —
Steaua (0—2), Petrolul — S.C. Ba
cău (3—2) și F.C.M. Brașov — 
Gloria (2—3) și Univ. Craiova — 
F.C.M. Brașov (3—0) au fost omo
logate cu 3—0 in favoarea echipe
lor Steaua, S.C. Bacău și F.C.M. 
Brașov.

Laurențiu DUMITRESCU

Turneele centrelor olimpice Viitorul

AZI, SÎNT PROGRAMATE SEMIFINALELE
S-au disputat meciurile „zone

lor" Turneului centrelor olimpice 
Viitorul. Iată rezultatele înregis
trate :

1. Viitorul
2. Viitorul
3. Viitorul
4. Viitorul

Tim. 3
Alba I. 3 
Oradea 3
Arad 3

3 0 0 10- 1 6
111 5-63 
111 3-5 3 
003 5-11 0

misiune este LOZUL VACANȚEI, 
aflat în vînzare, în prezent, la 
toate agențiile și vînzătorii vo- 
lanți.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 26 IUNIE: cat. 1: 
1 variantă 100% — autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) și 1 
variantă 25% a 17.500 lei; cat. 
2: 5,50 variante a 13.997 lei; 
cat. 3: 15,25 a 5.048 lei; cat. 4: 
32,75 a 2.351 lei; cat. 5: 126,75 
a 607 lei; cat. 6: 310,25 a 248 
lei; cat. X: 1.749 a 100 lei. Re
port la cat. 1: 55.956 lei. Au
toturismul „Dacia 1300“ (70.000 
lei) a revenit participantei Ili
escu Julieta din București.

TÎRNAVENI : Viitorul Tg. Mu
reș — Viitorul Brașov 2—2, Viito
rul Bacău — Viitorul Hunedoara 
2—1, Tg. Mureș — Bacău 3—2, Tg. 
Mureș — Hunedoara 2—0, Bacău 
— Brașov 5—3, Hunedoara — Bra
șov 2—1. Clasament :

CRAIOVA : Viitorul București 
— Viitorul Buzău 3—1, Viitorul 
Craiova — Viitorul Buzău 3—0, 
Viitorul București — Viitorul Cra
iova 1—0. A absentat Viitorul Pi
tești, acordîndu-se 3—0 celorlalte 
echipe. Clasament :

1. Viitorul
2. Viitorul
3. Viitorul
4. Viitorul

Tg. M.
Bacău 
Hunedoara 
Bv

TIMIȘOARA : V’itorul Oradea — 
Viitorul Alba Iulia 0—0, Viitorul 
Timișoara — Viitorul Arad 3—1, 
Timișoara — Alba iulia 4—0, O- 
radea — Arad 3—2, Timișoara — 
Oradea 3—0, Alba Iulia — Arad 
5—2. Clasament j

3 2 1 0 7-4 5 
32019-74
3 1 0 2 3-5 2
30126-91

1. Viitorul Buc. 33007-16
2. Viitorul Craiova 22016-14
3. Viitorul Buzău 3 10 2 4-62
4. Viitorul Pitești 30030-90

Pentru semifinalele turneului
s-au calificat Viitorul Tg. Mureș, 
Viitorul Timișoara. Viitorul Bucu
rești și Viitorul Craiova (avînd 
cel mai bun punctaj și golaveraj 
dintre echipele clasate pe locul 
secund). Partidele semifinale sînt 
programate astăzi la Snagov, iar 
finalele — pe același teren — du
minică.



TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON
LONDRA. Organizatorii tur
neului de tenis de la Wimble
don sînt acum pe deplin feri
ciți : timpul este frumos, iar 
numărul spectatorilor a între
cut. cu peste 2000. recordul 
competiției, înregistrat în 1985. 
Sferturile de finală au fost, 
fiecare în parte de o calitate 
deosebită, un frumos specta
col. Rezultatele: bărbați: 
fan Edberg _. '
(ambii Suedia) 4—6, 6—4. 6—1.
6— 3. Pat Cash (Australia) —
Mats Wilander "
7— 5. 6—4. Ivan Lendl (Ceho
slovacia) Henri Leconte

Ste-
Anders J arryd

(Suedia) 6—3.

7—6. Jim- 
— Slobo- 

(Iugoslavia)

(Franța) 7—6. 6—3, 
my Connors (SUA) 
dan Zivojinovici

7—6, 7—5. 6—3. în semifinale 
vor juca: Lendl — Edberg, 
Cash — Connors: femei: Chris 
Evert (SUA) — Claudia Kohde 
Kilsch (RFG) 6—1. 6—3. Pam 
Shriver (SUA) — Helena 
kova (Cehoslovacia) 4—6. 7—6, 
10-8, Steffi Graf (RFG) - 
Gabriela Sabatini (Argentina) 
4—6. 6—1. 6—1, Martina Na
vratilova (S.U.A.) — Dianne 
Balestrat (Australia) 6—2, 6—1. 
în semifinale : Navratilova 

— Evert si Shriver — Graf.

Su- C. M

9

de box-juniori

MM1B
NL LEU Șl F. VASTAG, IN SEMIFINALE

CONCURS DE TIR

HAVANA, 2 (Agerpres). — 
La Campionatele Mondiale de 
box pentru tineret de la Ha
vana, în sferturile de finală 
ale categoriei ușoară, pugilis- 
tul român Mihai Leu l-a în
vins la puncte cu o decizie de 

5—0 pe Boris Borisov (Bulga
ria). La categoria semimijlocie 
Francisc Vaștag (România) a 
cîștigat prin k.o. tehnic în re
priza a doua meciul cu france
zul Cristophe Drapeau. La 
categoria semimuscâ. Nicolae 
Aliuță a pierdut la puncte în 
fața sovieticului Talgai Tusu- 
pov. Alte rezultate : Buskunov 
(U.R.S.S.) b.p. Schenk (R.D.G.); 
Duffin (Canada) b.p. Rivera 
(Porto Rico); Laughran (Irlan
da) întrece prin k.o. tehnic pe

Alfonso (Cuba); Marra (Ita
lia) b.p. Erdogan (Turcia) ; 
Angdra (Filipine) cîștigă prin 
reprezentarea lui Martel (Pe
ru) ; Cano (Cuba) întrece prir, 
abandon pe Shepel (U.R.S.S.) 

în urma victoriilor obținute 
In această gală boxerii români 
Mihai Leu si Francisc Vaștag 
s-au calificat pentru semifinale

MIJDAM, PRIMIJI

GALBEN ÎN rURUl

Taiw

fRANIti

ÎN U.R.S.S.
MOSCOVA. 2 (Agerpres). 

în concursul international 
tir de la Moscova. în proba 
pistol liber, sportivul român 
Sorin Babii s-a situat pe locul 
al doilea — cu 657 puncte 
(563+94). Anișoara Matei a o- 
cupat locul 5 la pistol stan
dard — cu 681 p.

de 
de

Caravana policromă 
ciclist al Franței ’87 
mișcare, este drept, 
etapă prolog desfășurată în Ber
linul Occ. Competiția din acest an 
programează 25 de etape, cu două 
zile de pauză, astăzi cînd este 
prevăzută transbordarea aeriană 
din Berlinul Occ. la Stuttgart și 
pe 1<8 iulie. Cea mai lungă etapă 
măsoară . ....................................
leans — 
va avea

Etapa .
vidual pe 6,1 km, a fost cîștigată 
de olandezul Jelle Nijdam (23 
ani, din Groningen) înregistrat in 
7:06,7 (m.o. 51,453 km). Al doilea 
a fost polonezul Lech Piasesckî, 
campion mondial de amatori în 
’86, cu 7:09,0 și apoi irlandezul 
Stephen Roche, cu 7:13,2 etc.

a Turului 
s-a pus în 
doar cu o

260 km (la 9 iulie, Or- 
Renaze). Sosirea finals 
loc la Paris, la 26 iulie 
prolog contratimp indi-

7tna*ul fe/Uă7.\on Ștefan 
berg esfe stucurul dintre luci
torii suedezi sâmas în curși,..

EWER SĂRITORUL ANULUI ’87 (deocamdată!)
• PE SCURT •
BASCHET • La Praga, în med 

feminin : Cehoslovacia — R. P. 
Chineză 65—94.

CICLISM • Turul Bulgariei. E- 
tapa a treia (Razgrad — Tolbuhin, 
144 km) a fost ciștigată de Petar 
Petrov — 3.57:26 care este lider 
al competiției, urmat la 9 s de 
sovieticul Zinoviev.

HANDBAL • tn preliminariile 
C.M. de tineret Kuwait — Qatar 
24—14, prima echipă calificîndu-se 
pentru faza finală.

ÎNOT • Campionatele R.F.G. la 
Sindelfingen : 200 m liber — 1:48,51 
Thomas Fahrner (campionul 
mondial Michael Gross a realizat 
1:52,06 1).

După ce sîmbătă. 
borg. in cadrul Cupei 
atletul suedez Patrick 
a realizat cu 2,39 m 
țime, cel mai bun 
mondial. în aer liber, 
cest an. marți, la Stockholm, 
intr-un concurs pentru Marele 
Premiu IAAF-Mobil. el a reu
șit cu 2,42 m un nou record 
mondial, cu un centimetru mai 
mult decit cel al sovieticului 
Igor Paklin. din 1985. de la 
Universiada de Ia Kobe, 
chiar decit propriul său 
cord mondial de sală, din a- 
ceastă iarnă, de la Atena.

k5} te'?') tg'?') Oi?’»

• In anul 199U Campionatul Mondial masculin 
de Baschet se va desfășura în Argentina. Se pare 
câ acesta va marca un moment de cotitură In 
istoria acestui sport vechi de aproape un secol. 
Despre ce este vorba ne spune Borislav Stanko- 
vici, secretar al Federației Internaționale : „Anul 
acesta, între 23—25 octombrie, la Milwaukee va 
avea Ioc un turneu cu participarea formațiilor 
Uniunii Sovietice, Milan și Milwaukee Bucks, re
numită echipă profesionistă. Este un pas impor
tant în unificarea baschetului mondial. Profesio
niștii din NBA doresc să colaboreze cu FIBA, 
căci ei vor să ridice prestigiul propriei acti
vități, Iar noi dorim ca baschetul să-i reunească 
pe cei mai buni jucători, chiar dacă ei nu sînt 
decit citeva sute și dintr-o singură țară, noi avem 
aproximativ 200 milioane de jucători în 168 de 
țări. Dorim ca cei care evoluează în liga profe
sionistă să poată juca și sub culorile echipelor 
naționale în toate competițiile mondiale șl conti
nentale. O comisie specială va studia din nou 
această problemă, cred în 1989, după care va fi 
înlăturată bariera actuală, ceea ce va ridica ni
velul „mundialului" argentinian șl, după doi ani, 
și cel al turneului olimpic de la Barcelona". 
Clar nu ?

• Finala primei Cupe 
Mondiale a rugbyului a 
prilejuit echipei Noii 
Zeelande o victorie ca
tegorică (29—9) asupra 
Franței. Iată în rîndu- 
rile următoare două o- 
plnii autorizate : JAC
QUES FOUROUX, an
trenorul echipei Fran
ței : „Cred că noi iuea- 
sem, de fapt, finala cu 

săptăniină înainte la 
Sidney, împotriva Aus
traliei Am cheltuit 
multă energie înainte și 
în timpul semifinalei, 
ca și în... euforia care 
a urmat victoriei. Eu nu 
sînt surprins de succe
sul lui All Blacks. E- 
xistă 50 de ani de tradi
ție înapoia acestei echi
pe, care a meri'at. cu 
prisosință, să clștiTe a- 
ceastă primă Cupă

Mondială. Rugbyul neo- 
zeelandez este de refe- 
rință, de ani șl ani. Are 
mereu același joc, doar 
jucătorii se schimbă. Ei 
nu au slăbiciuni. Noi, 
în schimb, avem. Dar 
nu trebuie să roșim de 
această înfrîngere".

GRAHAM MOURIE, 
tostu căpitan al echi
pei Noii Zeelande: „îna
intașii All Blacks au 
făcut, o dată în plus, 
proba disciplinei lor. 
Din acest motiv au și 
cîștigat, căci au fost 
mai disciplinați decit 
rugbyștii francezi. Au 
controlat mai bine jo
cul în tușe șl au domi
nat cea mai mare parte 
a timpului. In repriza 
a doua, mal ales, ei au 
demonstrat un joc foar
te consistent".

<» K'T’i

la Gote- 
Europei. 

; Sjoberg 
la înăl- 
rezultat 
din a-

sau
re-

In mod cert, cel puțin pînă 
acum, 1987, este anul lui Sjo
berg. el mai avînd la activ 
multe alte rezultate valoroase, 
cte peste 2,30 m. Si totuși 
acest tînăr săritor (22 ani) u- 
riaș. la propriu (măsoară 2 m) 
și la figurat (prin multitudinea 
succeselor sale), care în 
curs de 11 ani a progresat 
metru si 2 cm (1,40 m în 
— 2,42 m în 1987) a avui 
ratări spectaculoase. Chiar 
acest an. după recordul 
2,41 m la Atena, a devenit 
campion european în sală. la 
Lievin (2,38 m). pentru ca mai

de-
1

1976
Si 

în 
de

• Celebrul baschetbalist sovietic Arvidas Sa
bonis, de la Jalghiris Kaunas, care era suferind 
de mal multă vreme, a fost recent operat la 
tendonul achilian al piciorului drept. Timp de 
□este trei ore o echipă de medici sovietici și 
finlandezi au procedat la un transplant de fibre 
luate din coapsa tânărului sportiv. Operația a 
reușit, dar „acum va urma partea cea mai sîcîi- 
toare, a declarat Sabonis. Este vorba de perioada 
de recuperare șl readaptare care, probabil, va 
dura cel puțin zece luni. Dar am încredere că 
totul va merge bine, astfel că...abia aștept să joc 
din nou". Ii dorim deplină și grabnică • - - ■ 
toșlre 1

apoi, la C.M. de la Indianapo
lis, el nici să nu se „vadă" (a 
fost al 11-lea. cu 2,24 m). ceea 
ce denotă o oarecare labilitate 
psihică în marile poncursu’i 
în care, totuși, mai mult n-a 
reușit decit a fost victorios (la 
j.o. ■ — ' '
C E 
f85-l, ’86-6 si 
cum Sjoberg a demonstrat însă 
posibilități 
mari, care-1 
moment, un 
pentru 
mului 
spune 
rea si 
meni calmi, Sjoberg parcă 
n-ar fi nordic. în timp 
dimpotrivă. Igor Paklin. 
cut la Frunze. în însorita 
kizie, este săritorul cel 
..rece“. mai calculat si cu 
hicul de fief, dintre 
rii săritori ai lumii 
i-am văzut. El este, 
campionul european 
2,34 m si

>84-2. la C.M. ’83-11. la
’82-10 și 86-6; C.E. sală 

’87-1 etc.). Ori-

însănă-

• Rezultatul de 44,09 
p£ 40o m, realizat la 
începutul lunii mai, pe 
pista de la Columbus, 
de mai puțin reputatul 
Harry Reynolds, repre
zintă un record mondial 
la nivelul mării, căci 
cele mai bune perfor
manțe din istoria probei 
(43.86 Lee Evans și 
43,97 Larry James) au 
fost înregistrate la alti
tudinea capitalei mexi
cane.

„Cred că sînt capabil 
să realizez un rezultat 
în jur de 43 de secunde, 
a spus uriașul alergător 
(193 cm).‘Pentru aceasta 
nu mă voi duce însă 
la altitudine, ci mă voi 
pregăti pentru record 
la nivelul mării. Este 
numai o chestiune de 
timp, dar, cred, oricum, 
că acest eveniment se 
va petrece înaintea 
Jocurilor Olimpice de 
anul viitor".

Reynolds a fost re
marcat în 1984, 
practic face atletism a-

dar

este din- 
sportivă, 

fost

bia din 1985. El 
tr-o familie 
căci tatăl său a 
jucător de baschet, are 
un unchi fost fotbalist 
și un frate mai mare 
care a alergat 400 m în 
46,09. Pînă una, alta, la 
recentele Campionate 
ale S.U.A., la San Juan, 
Reynolds a cîștigat pri
mul său titlu național, 
parcurglnd turul de 
stadion în 44,46 secunde.
0 Unul dintre faimoșii 

piloțf ai curselor auto
mobilistice de Formula 
I, brazilianul Nelson Pi
quet referindu-se la 
Marele Premiu de la 
Detroit (la care s-a cla
sat al treilea) a mărtu
risit. părerea sa și a 
mai multor concurențl: 
„A pilota în Formula 1 
pe un circuit în oraș, 
cum este acesta de la 
Detroit, este poate la 
fel de „interesant" eu 
a pedala pe o bicicletă 
de curse într-un... apar
tament !“.

ftamos de la Institutul• Profesorul Francisco
Pedagogic din capitala Venezuelei a susținut' o 
adevărată campanie pentru acordarea unui spri
jin cu mult mai substanțial și mai eficient pro
gramelor de recreere prin intermediul sportului: 
„tn cadrul acestor programe ta Institutul nostru 
vor fi formați profesori de educație fizică avînd 
ca specializare recreerea și petrecerea timpu
lui liber. In acest sens am prezentat un amplu 
program, la scară națională, rezervat tuturor ca
tegoriilor de cetățeni, de la copii Ia pensionari. 
Accentul principal se va pune pe extinderea ac
tivității sportive și de, mișcare recreativă în chiar 
sinul fiecărei familii !“

Rubrica realizata de Borneo VILARA

Zncercînd să ne convingă, 
mai era nevoie ?, că per
formanța sportivă esca
ladează cele mai ameți

toare culmi, sfidind limite so
cotite (la un moment sau alT 
tul) intangibile, un ziar (fără 
importanță de unde) își înte
meiază argumentația pe două 
recente exemple, â căror ală
turare ni s-a părut bizară, ca 
să nu spunem altfel.

Prima dintre știri se refe
rea la „marinarul" francez 
Philippe Jean tot, care a izbu
tit (la bordul lui „Credit Agri
cole") să facă înconjurul lu
mii, en solitaire, în 134 de zile 
și 5 ore, necesare pentru a- 
coperirea a 43 500 de kilometri, 
străbătînd întregul traseu cu' 
25 de zile mai repede decît 
reușise el însuși în 1983. Un 
nou record mondial, așadar, 
rod al unei pregătiri îndelun
gate și minuțioase, dovadă a 
priceperii și bărbăției unui 
navigator solitar ieșit învingă
tor, după multe peripeții, în 
aspra luptă cu nesfirșitele în
tinderi de apă și, încă mai tul
burător, cu sine însuși.

A doua știre, la fel de elogia, 
tă, privea campionatul mon
dial de... urcarea scărilor, 
desfășurat eu puțin imp

Contrapunct

DESPRE
O BIZARĂ

ALĂTURARE

în

j:

si disponibilități 
pot face. în orice 

concurent apt 
prima treaptă a podiu- 
de premiere. Desi se 
că nordicii sînt. prin fi- 
comportamentul lor oa- 

1 nici
ce. 

năs- 
Kir- 
mai 
psi- 
ma- 
care 

altfel 
cu 

„i ol campionul mondial 
de sală ’87 cu 2.38 m. Disputa 
lor. în care mai pot interveni 
încă si alti atleti (poate chiar 
sl Sorin Matei) la C.M. de la 
Roma, va fi un moment de 
vîrf al întrecerilor din .Ceta
tea Eternă"...

Lăsînd la o parte săritorii 
începutului, citeva etape bari
eră" au fost trecute de: 2.20 m 
John Thomas (SUA), 2,22 m în 
I960- 2,25 m — Valeri Brumei 
(URSS) în 1961; 2,30 m — 
Dwight Stones (SUA) în 1973; 
2,35 m — Jacek Wszola (Polo
nia) in 1980; 2,40 m — Rudolî 
Povarnijin (URSS) în 1985. Ci
ne va ajunge oare primul la 
2,45 m?... (r.vil.).

toti 
De

urmă pe palierele hotelului 
„Westin Stammond" (226 m) 
din Singapore ! „întrecere", 
sesizați ghilimelele, care a a- 
dunaț la start 205 concurent 
din 7 țări, candidații la lauri 
avînd obligația să urce i' “ 
la etajul 73, mai exact 1 336 
trepte. După ce, ca o curiozi
tate, vă vom înfățișa si nu
mele câștigătorilor, Ellen Gulb’ 
(Anglia) la feminin și Jenneth 
Kang (Singapore) la masculin 
în 9 :04 și, respectiv, 7:20 (ches
tie serioasă, nu-i așa ? !), se 
cuvine să amintim că part’.ci- 
panții la acest C.M. sui-gene- 
ris, mai degrabă demn de 
„Guinness Book" decît de fi
șierul competițiilor sportive 
și-au exprimat (la reuniunea 
de închidere) îngrijorarea că, 
în pofida popularizării și a 
reclamei, disciplina lor „nu 
prinde", sfera ei de practicare 
continuînd să rămînă foart*» 
restrînsă ! Un sentiment, să 
ne fie cu iertare, pe care nici 
un iubitor adevărat al sportu
lui n-are cum să-1 împărtă
șească, asemenea exhibiții (alt
fel, păstorite și de așa-z.ise 
federații internaționale!) ne 
puțind smulge decît, în cel 
mai fericit caz, zîmbete indul
gente. Căci una e să asuzi șl 
să te dedici, cu toate res -r- 
sele fizice și mentale, dobo- 
rîriî unuia sau altuia dintre 
recordurile stadionului, sălii, 
piscinei etc., și alta, plasată 
pe un plan al valorilor umane 
net inferior, să iei parte la 
un „campionat mondial" de 
urcare a scărilor, alergare 
într-un picior sau chiar scui
pat (viteză și la țintă) ! ! A 
încurca noțiunile, cum a pro
cedat ziarul amintit, ni se 
descoperă ca o gravă confu
zie, dacă nu ca o impietate, 
menită să primejduiască sub
stanța și frumusețea demersu
lui sportiv. Căci bătălia pen 
tru performanță e ambiție ri 
perseverență, chin dacă vre': 
nicidecum amuzament sau a 
fiare m treaba.

pînă ij
de\

! Dvidiu IOANIȚOAIA !

3 ECHIPE ROMANEȘTI 
IN GRUPA FAVORITELOR 
CUPELOR EUROPENE

a notărît 
echipe să 

favoritelor 
meciurilor

ca un nu- 
facă part-e 
la tragerea 
din primul 

Printre

u.e.f.a. 
măr de 27 
din grupa 
ia sorți a
tur al cupelor europene, 
icestea se află șl 3 reprezentante 
ale țării noastre Steaua, Dinamo 
51 universitatea Craiova. Cu alte 
cuvinte în primul tur, 
au se vor putea tntîlni

favoritele 
intre ele

\cestea sînt :
C.C.E. : Rapid Viena, 

Mdnchen, Anderlecht,
Bayern 

Real Ma-

Jrid, Bordeaux, F.C. Porto, Ben- 
ica, STEAUA, Dinamo Kiev.

CUPA CUPELOR : F.C. Tirol, 
Lokomotive Leipzig, Hamburger 
S.V., Real Sociedad, Ajax, Di- 
VAMO BUCUREȘTI.

CUPA U.E.F.A. •• Austria Viena, 
Borussia Mbnchengladbach, Dun
dee United, F.C. Aberdeen, F.C. 
Barcelona, Panathinaikos, Juven
tus Torino, Internazionale, UNI
VERSITATEA CRAIOVA, I.F.K. 
Gdteborg, Bohemians Praga, Di
namo Moscova.

Reamintim eâ tragerea la sorți 
« meciurilor din prima etapă va 
svea loc, joi, 9 iulie, la Geneva.

CAMPIONATUL 
AMERICII DE SUD

La Cordoba. in meci pentru 
■ampionatul Americii de Sud, 
Chile a învins cu 3—1 (1—1) Ve
nezuela. Golurile au fost Înscrise 
le Letelier (min. 18). Contreras 
'min. 70). Salgada (min. 94). res
pectiv. Acosta (min. 24).
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