
Un succes de răsunet al sportului românesc

la C. M. de box pentru juniori, de la Havana

run ai lui si francisc vaștag,
CAMPIONI

HAVANA, 6 (Agerpres). Cea 
de-a 4-a ediție a Campionate
lor Mondiale de box -pentru 
juniori, ce a reunit 138 de 
sportivi din 28 de țări, s-a în
cheiat la Palatul sporturilor 
din Havana cu gala finalelor, 
printre medaliații cu aur nu- 
tnărîndu-se si pugiliștii români 
Mihai Leu și Francisc Vaștag, 
care, luptînd cu o dăruire 
exemplară, dovedind o înaltă 
pregătire tehnică și fizică, au 
cucerit titlurile de campioni ai 
lumii.

în finala categoriei ușoară, 
Mihai Leu, etalind o gamă 
variată de lovituri: directe ful
gerătoare bine plasate, dubla
te de puternice croșeuri. l-a 
dominat in toate cale trei rc- (Continuare in pag. 2-3)

Mihai Leu Francisc Vaștag

]i Doi boxeri români — Mihai Leu (Steaua) și Francisc Vaș- ]
< tag (Metalul Bocșa) — au cucerit titlurile supreme la Cam- i 
! pionatele Mondiale de juniori de la Havana ! Succes de mare , 
V prestigiu internațional, care menține sportul nostru cu mă- ■ 
! nuși in elita „nobilei arte". Fără a fi în premieră (la ediția ] 
'! anterioară a competiției, București 1985, Marcelică Tudoriu j 
I- și Daniel Măerdn' au fost șt ei medaliați cu „aur"), per- 

[ formanța lui Leu și Vaștag are, parcă, o încărcătură de ]i 
valoare și bucurie in plus. Ei au învins LA HAVANA, IN J 

i CUBA, acasă la pugiliștii care in ultimii ani au dominat și 
' domină cu mare autoritate întrecerile de box din cadrul 
' Jocurilor Olimpice și al „mondialelor"; au învins trecind in

„semifinale" de sportivi de mare clasă, cu decizii cum nu ; 
se poate mai categorice, Leu și Vaștag devenind „mari fa-

1 voriți" ai finalelor pe care apoi le-au cîștigat. Leu iși a- 
! nunță astfel o carieră sportivă de excepție, Vaștag confir- 
; mă acum această frumoasă perspectivă anunțată după titlul i| 
î european cucerit de el anul trecut în.Danemarca.

Felicitări Mihai Leu ! Felicitări Francisc Vaștag! Iar in i, 
aceste momente de mare bucurie să nu-i uităm pe antre- 

' norii celor doi campioni mondiali. Nici pe cei care i-au 
i descoperit și le-au îndrumat primii pași in „careul magic" ;> 
; — Alexandru Pescar de la Metalul Hunedoara și Vasile Ba- i] 
i Za de la Metalul Bocșa —, nici pe antrenorii care i-au pre- ]i 
i gătit la lot pentru această mare competiție: Relu Auraș, i, 

Vasile Bala și Gheorghe Ene. Tuturor, felicitări !

DE AZI, CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR CU ARCUL
începînd de azi, poligonul din 

Satu Mare este gazda Campio
natelor Republicane de tir cu 
arcul, pentru seniori și senioa
re. Competiția se desfășoară in 
sistem Grand FITA, în prime
le două zile avînd loc trageri
le pe distanțe lungi și scurte, 
pentru calificarea în optimile 
de finală. Vor urma sferturile

buzău.- PREOCUPĂRI INTENSE PENTRU IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR’ 1
In continuarea anchetelor 

noastre privind situația gene
rală a jocurilor sportive, ne re
ferim azi la județul Buzău, 
deoarece si în această zonă e- 
xistă o frumoasă tradiție in 
ceea ce privește practicarea u- 
nor discipline „cu mingea", 
realizările, ca si neimplinirile, 
regăsindu-se în modul cum 
muncesc cadrele de profesori și 
antrenori, consiliile cluburilor 
și asociațiilor sportive cu secții 
de performantă.

Cu tradiție în municipiul de 
reședință, unde a funcționat 
pînă nu demult chiar Centrul 
reDublican de Dregătire a băie
ților, tenisul de masă, în stag
nare după o perioadă fertilă, 
cunoaște acum un promițător 
reviriment. O mai chibzuită a- 
șezare permite promovarea mai 
fluentă a elementelor talentate, 
sportul cu cea mai mică minge 
practicîndu-se la C.S.S. Buzău 
(antrenor — prof. Anca Șerbă- 
nescu), C.S.$. Rm. Sărat (prof.

MONDIALI1
prize Pe irlandezul Eamonn 
Laughran. Boxerul român și-a 
adjudecat victoria la puncte cu 
o decizie de 5—0.

La categoria semimijlocie, 
Francisc Vaștag l-a învins la 
puncte cu o decizie de 5—0 pe 
italianul Genesio Marro, după 
un meci în care boxerul ro
mân a controlat lupta în toa
te ode trei reprize, punctînd 
cu precizie prin puternicele sa
le directe și lovituri laterale.

Iată rezultatele finalelor la 
celelalte categorii : semimuscă: 
Emilio Paisan (Cuba) b.p. 
Talgay Tusupov (U.R.S.S.); 
muscă: Carl Daniels (S.U.A.)

(joi) și semifinala (vineri), ca
re vor stabili pe cei opt fina- 
liști și oele opt finaliste ce-și 
vor disputa titlurile naționale, 
sîmbătă de la ora 9. întreceri
le din acest an promit dispute 
atractive, mai ales la senioare, 
din rîndul cărora se detașea
ză Aurora Chin-Matei. Diana 
Nicolaescu și Gabriela Coșovan.

Valentin Dojan). ambele de ni
vel național, munca depusă a- 
ici regăsindu-se. apoi, și în 
secția de nivel internațional de 
la Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. 
Buzău (antrenor coordonatei — 
Emil Băcioiu). prezentă în lo
tul republican de junioare cu 
Iulia Rișcanu dublă medaliată 
a „europenelor" în 1986. Alături 
de această jucătoare cu reale 
perspective, se află Daniela 
Mușetoiu. Luminița Serban si 
Săndica Calcan (ultimele două 
de la C.S.S. Rm. Sărat) Prin 
eforturile celor trei unități «i 
cu sprijinul substanțial al or
ganelor locale tenisul de masă 
dispune de o excelentă bază 
de pregătire : sălile de la Șc. 
gen. 5 si Lie. economic din Bu
zău, de la Lie. „Al. Vlahută" 
din Rm. Sărat — pentru iniție
re. precum si moderna sals de 
la Complexul sportiv Crîng. 
Dacă la fete constatăm reale 
progrese, la băieți se înregis
trează în continuare o evoluție
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La CM. de caiac canoe

JUNIORII ROMÂNI, 

NOI MEDALII
BELGRAD, 6 (Agerpres), — 

în ultima zi a Campionatelor 
Mondiale de caiac canoe pentru 
juniori, de la Belgrad, concu- 
renții români au obținut o me
dalie de argint cu echipajul de 
canoe 4—1000 m (N. Vidilescu, 
C. Lupu, V. Simion, V. Zahar) 
și trei medalii de bronz : echi
pajul de caiac 4—1000 m (FI. 
Scoică, Șt. Nagy, L. Horvath, 
N. Rădoi), la caiac dublu 1000 
m (FI. Scoică, Șt. Nagy) și la 
canoe dublu 1 000 m (C. Lupu. 
N. Uidilescu). In total, sportivii 
români au cîștigat 6 medalii 
(2 de argint și 4 de bronz).

START ÎN „RING VOINȚA ’87“
începînd de azi după-amiază, 

iubitorii boxului din Capitală tșl 
dau întîlnire la arena „Timpuri 
Noi“ din Calea Dudeștl, unde va 
avea loc tradiționala competiție 
pugilistică „Ring Voința ’87“.

Gongul inaugural va fi auzit 
la ora 18, cînd se va da startul 
in actuala ediție a întrecerii. Deșt 
in plină vacanță, sportivi frun
tași de la cele mai importante 
secții din București și din țară 
vor fi prezenți pe listele de con
curs, astfel că „Ring Voința ’87“ 
constituie un bun prilej de ve
rificare și de pregătire în vede
rea viitoarelor dispute, a celor 
din campionatul național îndeo
sebi.

Criteriul Național de Minibaschet dotat cu „Cupa Pionierul»

„PITICII" DE AZI PROMIT SĂ DEVINĂ . URIAȘI" EA PANOU

Festivitatea de deschidere a Criteriului 
dotat cu „Cupa Pionierul"

slabă, dar se speră ca din co
piii aflati în pregătire să ana- 
ră cit mai curind si juniorii de 
excepție, care să justifice efor
turile ce se fac. Inițiativa or
ganizării „Topului 12“ pentru 
juniorii II constituie o acțiune 
care va avea în acest sens in
fluențe pozitive în dezvoltarea 
acestei frumoase discipline.

Rugbyul buzoian e reprezen
tat în Divizia A. seria a II-a. 
prin echipa întreprinderii de 
contactoare (antrenor emer t 
Petre Cosmăr.escu). Cu toate că 
din „XV“-le buzoian au fost se
lecționați în loturile reprezen
tative Haralambie Dumitraș. 
Romeo Bczușcu și Constantin 
Stan, că in Divizia B se afla 
Rapid Buzău bază de selec’ie 
a primei echipe, iar în campio
natul de juniori C.S.S. Căi Fc-

Mirceo COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

„Regata internaționala a României** ia canotaj

VICTORII PE LINIE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
.Internaționalele" de canotai 

ale României s-au desfășurat 
la indigo, după concursul con- 
lînd pentru „Regata lașului": 
pe același lac, Dorobanțu. cu 
absolut aceleași probe, pârtiei- 
panți, cu orar electronic repe
tat în serii și finale. Doar... 
ploaia a interpretat o partitu
ră Inversă, lăsînd „uscate" se
riile, în schimb revărsîndu-se 
abundent asupra finalelor.

Este o manieră împămînte- 
nltă în canotajul internațional 
această „bîsare" a evoluțiilor, 
și ea si-a dovedit si acum uti
litatea, antrenorii loturilor noas
tre avînd posibilitatea să tes
teze mai multe formule de e- 
chipaje (în special la schiful 
feminin de 8) în căutarea solu
ției ideale. Evident, faptul a

Și-au anunțat prezența campio
nii Ionel Panalte (B.C. Galați) șl 
Dumitru Senciuc (AEM Timișoa
ra), precum și alți pugiliștl frun
tași, cu frumoase cărți de vizită, 
cum stnt Dănuț Lugigan, Ion 
Stan șl Rudei Obreja (de la Di
namo), Nlcolae Iancu și Teodor 
Pîrjol (Voința), Constantin Blaga 
șl Dănuț Gontariu (AEM) etc.

Delegatul general al competi
ției, Petre Epureanu, ne-a asigu
rat că partidele vor fi conduse 
de unii dintre cei mal buni ar- 
bitri-judecători din Capitală.

Iată suficiente motive pentru 
ca „Ring Voința ’87“ să consti
tuie o atracție pentru iubitorii 
boxului din Capitală.

Atmosferă de sărbătoare r>e 
terenurile de baschet ale Clu
bului Sportiv Școlar și ale 
Școlii generale nr. 10 din Plo
iești. Prilejul este oferit de 
cele 50 de echipe participante 
la seria I a celei de a 21-a e- 
diții a Criteriului Național de 
Minibaschet dotat cu „Cupa 
Pionierul", aflate într-o pasio
nantă dispută pentru cucerirea 
locurilor fruntașe, dar mai cu 
scamă pentru... etalarea talen
tului. In această primă serie a 
„Criteriului" se află formații de 
băieți cat. I și fete cat. a 
II-a, iar după ele vor urma 
echipele de fete cat. I și bă
ieți cat. a II-a, probabil alte 50 
la număr. Un total, deci, de 
circa 1200 de participanți, din 
rîndul cărora se vor ridica, în 
mod cert, viitorii performeri de 
care are atîta nevoie baschetul 
din țara noastră. Un posibil 

l

Divizionarele A de fotbal la căderea cortinei
peste edifia 1988/1987

DE LA LOCUL 12, DIN NOU SUS, lN... „CUPA U.E.F.A.**!
(in pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei 

Universitatea Craiova)

fost facilitat si de concluziile 
primului set de întreceri, la ca
pătul căruia devenise limpede 
că problema învingătorilor nu 
mai constituie o... problemă. In 
aceste condiții, adăugîndu-se și 
considerentul că — pentru o 
bună parte din echipaje — vir- 
ful de formă trebuie atins a- 
bia săptămîna viitoare, la Uni
versiadă. s-a mers, să spunem, 
allegro ma non iroppo. adică 
tare, dar fără a se apăsa pe
dala pînă la capăt. Excepția a 
constituit-o tandemul Home- 
ghi — Arba. acele campioane de 
esență rară pentru care, se 
pare, noțiunea de vîrf de for
mă s-a contopit, treptat, cu cea 
de valoare stabilizată la un 
punct ridicat. De altfel. Ho- 
meghi — Arba au cîștigat pro
ba de „2-“ cu aproximativ ace
lași timp cu care se impuneau 
și la . mondialele" din anul 
trecut. La puțin în urma ier. 
dar... nu mai puțin de o barcă. 
Armășescu — Chelariu, un echi
pai în constant progres ne care 
îl așteptăm în continuare. Ra- • 
pid a mers si primul nostru 
echipaj feminin de „8 + 1", 
care chiar în componenta ete
rogenă de care aminteam, a 
izbutit un timp foarte compe
titiv, cu numai 10 secunde 
peste limita celor 6 minute (pe 
care. în premieră mondială au 
doborît-o anul acesta la

Sorin SATMARI

(Continuare tn pag a 1-a!

Național de Minibaschet, 
Foto: Dumitru STANCULESCU 

internațional este Cipian Ta- 
rangu (născut în anul 1975, 
elev în clasa a VI-a a Liceului 
„Ion Slavici" din Arad), elev 
al fostei internaționale Elisa- 
bela Pajtek. La n"mai 12 ani. 
Ciprian are 1.84 m și... talent 
cu carul, calități care trebuie 
completate însă cu multă, 
multă muncă. Surorile gemene 
Mihaela și Gabriela Vasilescu. 
precum și Ana Cîuștea (toate 
eleve ale Scolii Generale nr. 7 
din Botoșani) au. la nici 9 ani, 
ambiția de a deveni baschetba
liste fruntașe, ceea ce nu le 
poate aduce decît cuvinte de 
laudă, ca și profesorilor lor, 
soții Silvia și Gheorghe Bulău, 
debutanți la această competiție.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag 2-3)



LA POIANA BRAȘOV Pe poligonul din Tîrgoviște,

SE SCHIAZĂ ÎN PLINĂ VARĂ!
Duminică dimineață a plouat 

intens si in Poiana Braș.v. 
Dar. în ciuda timpului nefavo
rabil. ne noua oistă artificială 
de schi din vecinătatea hotelu
lui .Sport" activitatea era în 
toi. Turiștii prezent! au avut 
ocazia să vadă, la concret. 
..schi în plină vară“. Au fost 
programate primele coborîri de
monstrative pe noua pîriie ar
tificială de schi din Poiana Bra
șov. Cei care le-au efectuat au 
fost tinerii Florin Sidoreac si 
Răzvan Budac. de la C.S.S. Di
namo Erașov. După o primă 
lansare mai anevoioasă au ur
mat altele mult mai dezinvolt 
executate după care ce> doi 
tineri schiori s-au declarat pe 
deplin satisfăcuți Spre deose
bire de alunecarea pe zăpadă, 
pe pîrtia artificială cobo-itea 
este ceva mai lentă, iar schiu- 
rile trebuie să aibă canturile 
rotunjite.

Referindu-se la această reali
zare cu care cunoscuta stațiu
ne montană Poiana Brașov si-a 
Îmbogățit patrimoniul sportiv, 
secretarul CJEFS Brașov. Mihai 
Bîră, a tinut să precizeze că a- 
ceastă realizare vine în sprijinul 
continuității pregătirii schiori
lor fruntași — si nu numai a

lor —, după încheierea sezonu
lui competitional. reprezentînd 
un mijlcc auxiliar pentru men- 
tinerea mecanismelor tehnice de 
ocolire si frînare. care se păs- 
trează prin exerciții pe această 
suprafață de material plast c.

Este demn de reținut că și 
turiștii aflati vara în frumoa
sa stațiune de la poalele Pos
tăvarului vor putea face aici 
schi de agrement, beneficiind 
de această pistă artificială 
chiar dacă n-au venit preeMUi 
cu echipamentele si materiale
le necesare, pentru că. dună 
cum am fost informați, acestea 
se not procura prin griia 
A.B.S. si a O.N.T. Carpati.

Iată suficiente motive care 
ne fac să sperăm că noua reali
zare va contribui din plin la • 
pregătirea viitoarelor perfor
manțe. precum si la atragerea 
spre practicarea acestui frumos 
sport (care, după cum se vede, 
nu mai e hibernal...) a unui 
număr cit mai mare de tineri 
și tinere.

Așadar, adio „pauză" la schi. 
In Poiana Soarelui. în plin se
zon estival la orice tempera
tură se poate practica schiul !

Carol GURIA — coresp.

AEROMODELIȘTII ȘI-AU
Duioă cinci zile de atractive și 

pasionante întreceri, la care au 
luat o arte reprezentanții a 15 
secții, calificați în fazele ante
rioare finalele Campionatelor 
Republicane de aeromodele capti
ve s-au încheiat duminică la Tîr
goviște. în fața unui numeros pu
blic unii dintre laureații acestei 
competiții, cărora li s-au alăturat 
rachetomcdeliștii clubului Metalul 
din localitate, au făcut o reușită 
demonstrație care a inclus în 
program zboruri de acrobație, de 
luj te și lansări de rachete, ei 
dovedind și cu acest prilej gra
dul ridicat de competitivitate al 
aparatelor și o înaltă ' '
în mlnuirea acestora.

Concursul propriu-zis 
fășurat pe un excelent 
amerajat în cartierul 
Pe o pistă de beton cu 
d< 50 m (împrejmuită cu o plasă 
de protecție pentru securitatea 
spectatorilor), întrecerile la cele 
patru clase au avut în prim-plan 
pe sportivii de la Gloria Dej, 
care au obținut nu mai puțin de 
șase titluri : unul la seniori 
(F 2 C) două la juniori (F 2 B, 
F 2 D) și trei pe echipe. în ime
diata lor apropiere s-au aflat ae- 
romodeliștii de la Plastica Ora
dea, cu două locuri întîi la indi
vidual seniori (F 2 A, F 2 B) 
și alte patru clasări pe poziția 
a doua. în urma acestora, CSTA 
Bacău (două titluri la F 2 A, ju
niori și pe echipe, plus de două 
ori pe treapta a doua) și CSTT 
Brașov <F 2 D, locul I seniori 
și II echipe).

Neîndoielnic că luptele și zbo
rurile acrobatice au fost cele mai
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De la corespondenții noștri

ESTIVALE... ESTIVALE...
FESTI VALUL SPORTIV 

din comuna biho- 
și-a

9 
DE VARA' 
reană Valea lui Mihai 
creat o tradiție, recent avînd 
loc a doua ediție a acestei 
competiții de masă, cu între
ceri la un apreciabil număr 
de discipline șl cu partici
pant! din mal multe localități 
ale județului și chiar din a- 
fara iul. A fost o zi cu „de 
toate" (șl... toate bune ori 
foarte bune). Lista cîștigăto- 
rilor (individuali sau pe e- 
chipe) e destul de lungă. De 
remarcat, totuși, ar fi: pre
zența asociației sportive Spar- 
tac-Comerțul Oradea între 
organizatorii și animatorii 
festivalului: pregătirea ridi
cată a unor sportivi de la 
sate (elevii școlilor din Cadea, 
spre exemplu, s-au întors a- 
casă cu cîteva „titluri"); suc
cesul de public, venit șl din 
împrejurimile comunei-gazdă. 
care a apreciat așa cum se 
cuvenea eforturile competito- 
rilor. “ 
OLIMPICA' 
la șirnea. 
jul Brașov 
bogat și 
După un |

zentat „diacolor“ ceremonialul 
aprinderii flăcării olimpice la 
locul — Olympia — de unde 
ea pornește spre reședința 
temporară a celor mai mari 
întreceri sportive moderne, a 
urmat o festivitate asemănă
toare, pe viu, cu momentul 
simbolic al aprinderii unei 
torțe olimpice la muzeul să
tesc din 
apoi de 
la arena 
fășoare 
atletică" _ .
bele, partlclpanții au concurat 
desculți, una dintre acestea — 
sprintul —• fiind cronometrată 
la mișcare Și cu... repetarea ei 
la flecare nouă solicitare a 
alergătorilor dornici să-și de
pășească de cît mai multe ori 
recordul personal. IR. FRUN- 
TEȘ] • SATUL BOGDA- 
NEȘTI, din județul Iași, a găz
duit a doua ediție a unul (alt) 
adevărat festival al sportului 
și sănătății — „Cupa caselor 
de copii". Peste 200 de elevi, 
aflați sub oblăduirea părin
tească a acestor cămine, s-au 
întrecut pe un teren sau al
tul la atletism Și gimnastică, 
oină și tenis de masă, volei,

comună, torță dusă 
un grup de sportivi 
unde avea să se des- 
o „mică olimpiadă 
locală. La toate pro-

handbal și (...desigur) fotbal. 
Cîteva nume dintre cele care 
s-au impus: Cătălina Ailiesei, 
Marla Hocică, Petronela Nis- 
tor, Elena Cucu, Constantin 
Teiu, Ion Lucan, Ion Dascălu, 
Gheorghe Asofiei și Mihai 
Lenuța. IV. AKHIRE] • 100 DE 
BOXERI, reprezentînd 15 sec
ții din țară, au onorat a IX-a 
ediție a „Centurii Electromu- 
reș", organizată la baza spor
tivă a marii întreprinderi din 
Tg. Mureș. Galele celor cinci 
zile de competiție au avut 
trei „secțiuni", pe categorii 
de vîrstă și greutate, dintre 
cîștigătorl o mențiune în plus 
merittad: Eric Merjan (A.E.M. 
Timișoara) șl Constantin Dre- 
jan (Voința Reghin) la juniori 
n, Attila Orban (Carbochim 
Cluj-Napoea). Adrian Buș (Mo
torul Arad). Emil Moldovan, 
Florin Mocean și Arpad Anti 
Gerii (Electromureș) Ia ju
niori I, Liviu Telceanu (C.SJM. 
Cluj-Napoea), ionel Tănase 
(A.E.M.), Gheorghe Chivari 
(A.S.A. Cluj-Napoea) și Miklos 
Paizs (Voința Cluj-Napoea). 
[L. MAIOR] « ȘI TOT DES
PRE BOX, de la Tulcea. Aici 
a fost dată în folosință o nouă 
sală destinată sportului pugi
listic. sală amenajată prin 
forțe proprii la Fabrica de 
utilaj chimic și metalurgic și 
dotată cu toate cele necesare 
pentru antrenamente și com
petiții. [I. DIACONU]

■ J

gustate de spectatori. La această 
ultimă clasă, determinante au fost 
decolările și aterizările, dar și, 
mai ales, evoluțiile aeriene, în 
cadrul cărora se executau figurile 
impuse. Cu looping-uri rotunde, 
triunghiulare și pătratice, cu pi
lotul în interiorul sau exteriorul 
curbei, cu ranversări și multe 
suite de 8-uri, după prima man
șă a seniorilor, doi orădeni se 
aflau în frunte : G. Sahy (Rapid), 
cu 2901 p, și Gh. Csoma (Plastica), 
cu 2781 p. în manșa următoare, 
decisivă mai stăpîn pe comenzile 
de la profundor și flapsurile ari
pilor Csoma realizează 3031 
cîștigînd întrecerea.

REZULTATE TEHNICE. F 2 
(viteză), seniori, individual :
Alexandru CSOMA (Plastica Ora
dea) 227,8 km/oră 2. F. Szilaghi 
209,3 km/oră, 3. T. Molnar 107,1 
km/oră (ambii — Victoria Gher
la) ; echipe : 1. Victoria Gherla ; 
juniori, ind. î 1. Delia ZAHA- 
RIOAIA (C.S.T.A. Bacău) 122 km/ 
oră. 2. C. Molnar (Victoria Gher
la) 116,5 km/oră, 3. L. Niculescu 
(Metalul Tîrgoviște) 109,4 km/oră; 
echipe • 1. CSTA Bacău ; F 2 B 
(acrobație), seniori ind.: 1. Gheor
ghe CSOMA 3031 p, 2. G. Sahy 
2901 p (ambii Plastica Oradea), 3. 
M. Szabo (Unirea Sf. Gheorghe) 
260/ p ; echipe : 1. Unirea Sf. 
Gheorghe ; juniori ind. : 1. Fla- 
viu SIPOȘ (Gloria Dej) 1070 p, 2. 
R. Bot (Rapid Oradea) 255 p, 3. 
Edith Szabo (Unirea Sf. Gheor
ghe) 153 p ; echipe ; 1. Gloria 
Dej ; F 2 C (curse), seniori ind. 
1. Csaba ILYES — pilot, Marcel 
CRIȘAN — mecanic (Gloria Dej) 
200 ture, 2. A. Csoma, K. Toth 
(Plastica Oradea) 199 t, 3. L. Kan
tor F Sipos (Gloria Dej)_152 t_: 
echipe : 1. Gloria Dej;
(lui.te) seniori ind. î 
CURTA — pilot, Bruna 
mecanic (CSTT Brașov) 
V -erban, A. Szilaghi (CFR Dej) 
90 p o. D Matei, O. Grigore (Te- 
rom Iași) 85 p : echipe 1. CFR 
Dej ; juniori: 1. Flaviu SIPOS 
Adrian ONOFREI (Gloria Dej) 
240 p, 2. Delia Zaharioaia, C. Vil- 
man (CSSA Bacău) 130 p, 3. L. 
Niculescu, M. Mitur (Metalul Tîr
goviște) 85 p ; echipe : 1. Gloria 
Dej.

F 2 D
1. loan 

ZOOI — 
100 p, 2.

I. N.

în ierarhia disciplinelor 
sportive practicate la Tg. Mu
reș, tirul cu arcul și-a cîști- 
gat de mult un loc de frun
te. începutul a fost făcut la 
puține luni după constituirea 
Comisiei centrale pe țară, in
tegrate F.R. Tir. Era în 1958 
cînd în localitate a luat fi
ință prima secție specializată 
— Știința. De atunci, în țară 
și-au făcut apariția numeroa
se alte unități — la București, 
Brașov si Oradea, la Aninoa- 
sa, Cluj-Napoea, Gheorgheni 
și Sf. Gheorghe —, numai că 
județul Mureș bate toate re
cordurile. La sfîrșitul anului 
197G, el era reprezentat de 
șapte secții de performanță: 
Știința, PTTR, Voința, Sănă- 
tatea, oțelul Roșu — toate din 
Tg. Mureș și de asociațiile
sportive din Odorhei și ” 
ghin. în ” ’ '
comisia 
C.J.E.F.S. 
sibilitatea 
concurs la fiecare două sap- 
tămîni, ba, mai mult, chiar și 
a unul campionat județean. 
Iată o parte din secretele nu
meroaselor titluri și recorduri 
republicane care, pînă în 1376, 
erau doar apanajul sportivi
lor din Tg. Mureș.

Dar și după această dată 
cel din Tg. Mureș s-au situat 
uneori în fruntea întrecerilor. 
La Jocurile Olimpice de la 
Moscova, în 1*980, trei dintre 
cei patru sportivi care au re
prezentat țara noastră erau 
din Tg. Mureș: Terezia Popa, 
Aurora Chin, Andrei Bcrki. 
Chiar și în prezent, trei din 
cele 10 recorduri naționale 
masculine aparțin lui A. Ber
ki, iar Alexandru Kiss și e- 
chioa Voința sînt vicecampioni 
republicani. Toate acestea 
însă în... virtutea inerției, 
pentru că. la o analiză mai 
atentă a situației „la zi", foști 
și actuali sportivi, antrenori și 
instructori au declarat în u- 
nahimitate că arcul mure
șean nu mai merge cum mer
gea". Dovezi ? Suficiente: în 
ultimii 1,1 ani, sportivii din 
Tg. Mureș nu au mal reușit

Re- 
astfel de condiții, 
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SELECȚIONATA BUCUREȘTI Șl M. ȚÎRLEA (Prahova)

LIDERI DUPĂ 8 ETAPE

(I. GHIȘA] • O „ZI
’• a fost organizată 

comună din jude- 
manifestare cu un 

atractiv program, 
prolog care a pre-

• •*
HURDUC - PRINCIPALUL CIȘTIGĂTOR

Pe meleaguri brașovene . s-?au':. 
desfășurat două noi ștape aleu 
Campionatului Republican ‘,de m?;-' 
re fond la ciclism pentru juniori, 
competiție dotată cu trofeul ,,Cu
pa orașelor". Etapa a VU-a, Bra
șov — Fundata — Rîșnov și re
tur (90 km), a avut loc pe o vre
me ideală pentru concurs. Dato
rită caracterului predominant 
muntos al traseului, pe prima 
porțiune s-a rulat mai lent. Pe 
lungile serpentine de la Fundata, 
plutonul se înșiruie, în față ru- 
lînd un grup de 23 alergători. Că-

țărarea revine iul M. Țîrlea, ur
mat . de C. Crăciun și. D. Trif. 
Nimic deosebit de semnștat la în
toarcere pînă la serpentinele ce 
duc spre ~ 
detașează 
urmat de 
M. Țîrlea 
mai buni . .. _____  __
nerații. Sosirea a avut loc pe sta
dionul din Poiana Brașov, unde 
primul a trecut linia ciclistul clu
jean. Clasament etapă : 1. A. Ba
lasz 90 km 2.38:56 (medie orară 
34,540 km). 2. D. Catană (Neamț)

Poiana Brașov. Aici se 
clujeanul A. Balasz, 

D. Catană, C. Crăciun, 
și D. Trif, de fapt cei 

cățărători ai tinerei ge-

Prezentat de antrenorul său, D. 
Toduță, în formă maximă, Hur
duc a reușit în reuniunea de du
minică să-și adjudece cele două 
hit ri ale cursei de viteză. El a 
realizat în primul hit un valoros 
record (1:26, S/km). care-1 aduce 
în rîndurile cailor de valoare. 
Alergarea de fond a fost cîști- 
gată de Satim. cu care ocazie V. 
Moise și-a dovedit abilitatea, 
strecurîndu-1 pe coardă la sosire 
și smulgînd un cap Iul Rizoiu. 
Au mai fost de remarcat victo
riile obținute de Granit (T. Ma
rinescu nedînd nici o speranță 
adversarilor). Hughenot (în real 
progres, M. Dumitru dozîndu-i 
perfect efortul) șl Melania II, 
care prin recordul realizat în 
condițiile vremii (ploaie) rămîne 
un element de nădejde al genera-

ției, N. Nicolae avînd merite la 
realizarea valorii. Alergările cai
lor de 2 ani au revenit lui Galu 
(T. Costică realizînd o cursă fru
moasă) și Sodil (prezentat de V. 
Pătrașcu în formă și dovedind că 
mai are rezerve). Cursa rezerva
tă amatorilor a fost adjudecată 
de H. Șerban, care, cu Laminor, 
a învins la fotografie pe Dinga, 
condusă cu prea mare încredere.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
1: 1. Sodil (Pătrașcu) 1:50,2. Cota: 
cîșt. —. Cursa a II-a: 1. Hurduc 
(Cîrstea) 1:26,5. Cota: cîșt. —, ev. 
19. Cursa a Hl-a: 1. Laminor
(Șerban) 1:27,2; 2. Dinga, 3. Re
lativ. Cota: cîșt. 30, ev. 380, ord. 
triplă 101. Cursa a IV-a: 1. Gra
nit (Marinescu) 1:28,3; 2. Delicat; 
3. Vica. Cota: cîșt. 17, ev. 80, ord. 
triplă 511, triplu II—HI—IV 143. 
Cursa a V-a: 1. Hurduc (Cîrstea)

1:28,5. Cota: cîșt. 15, ev. 20. Cursa 
a Vl-a: 1. Satim (Moise) 1:2(7,7; 2. 
Rizoriu; 3. Sorel. Cota: cîșt. 180, 
ev. 530, ord. triplă 1102. Cursa a 
Vil-a: 1. Hughenot (M. Dumitru) 
1:29,3; 2. Valahla; 3. Ramon.
Cota: cîșt. 61, ev. 1020, ord. tri
plă 795. triplu V—VI—VII 350. 
Cursa a VIII-a: 1. Galu (Costi- 
că) 1:44,8; 2. Meluța; 3. Gardenic. 
Cota: cîșt. 55, ev. 480, ord. triplă 
1560. Cursa a IX-a: 1. Melania II 
(N. Nicolae) 1:30,8, 2. Rena. Cota: 
cîșt. 68, ev. 390, ord. 110.

Duminică 12 iulie, va avea loc 
Derbyul de trap, pentru care se 
pot face înscrieri la excursia or
ganizată de hipodrom pînă joi 9 
iulie, la telefoanele 14.19.52 sau 
59.72.40. De menționat: cotele la 
cîștigător și event stat date pen
tru miza de 10 lei.

A. MOSCU

C.M DE BOX PENTRU JUNIORI
(Urmare din Qag. 1)

b.p. cio In Yod (Coreea de 
Sud); cocoș : Angel Moya (Cu
ba) b.p. Gino Quitadano (Ita
lia) ; pană : Hamlet Iliasov 
(U.R.S.S.) învinge prin abandon 
pe Laszlo Szuks 
semiușoară: Juan 
(Cuba) b.p.
(U.R.S.S.); 
leksandr 
b.p. ......
mijlocie : 
(Cuba) 
(Franța);

(Ungaria); 
Hernandez 

Konstantin Țiu 
mijlocie mică 
Lobsiak

William Silva
: Wilfredo

) b.p, Fabricio 
semigrea:

Eliseev (U.R.S.S.) întrece prin 
abandon pe Thomas Glesby 
(Canada); grea : Roberto Ba- 
lado (Cuba) întrece prin k.o. 
tehnic în repriza a 3-a pe Via- 
ceslav Sedov (U.R.S.S.); super- 
grea: Leonardo Martinez (Cu
ba) învinge prin k.o. în prima 
repriză pe Gheorghi Tankov 
(Bulgaria).
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Din sumarul numărului 6

al revistei SFS
Din sumarul numărului 

SPORT" vă recomandăm

I
L

6 al revistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
_  următoarele articole: EDITORIAL — 

Activitatea de cercetare științifică, mijloc eficient în pregăti
rea sportivilor de înaltă performanță; TEORIE — STUDII — 
CERCETĂRI: Pentru sporirea cantității de informații șl semni
ficații pe care le absorbim la receptarea unul joc (autor — 
Nicolae Postolache); Studiul cauzelor apariției accidentelor la 
lupte și mijloace de prevenire șl recuperare a sportivilor (N. 
Lenghel); Metode de calcul pentru aprecierea gradului de an
trenament sportiv aplicate pe ergociclul Pegas (A. Udristolu, 
I. Duica) ; EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT IN 1NVAȚAM1NT: 
Jocul — metodă și mijloc în educația fizică gimnazială (V. 
Fărcaș;) Lucrul pe grupe de elevi în orele de educație fizică — 
stimulent activ ai elevilor în lecții (Rodica Țîru); TEHNICA — 
metodica — ANTRENAMENT : Despre pregătirea fizică a 
sportivilor juniori (L. Baroga); Dinamica pregătirii fizice mul
tilaterale și poliatletlce a juniorilor din grupele de avansați în 
vîrstă de 13—17 ani. cuprinși în activitatea atletică organizată 
(T. Ardelean, Elena Plocon)} în rugby, organizare șl reorgani
zare permanentă, în mișcare (D.T. Ionescu); OPINII — CON
SULTAȚII: Jurnal de antrenor (I. Vlntilă).

Abonamentul anual este cel mai sigur mijloc de * avea lunar 
revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT".

A-
(U.R.S.S.) 

(Cuba) ;
Martinez 

Tiozzo 
Dimitri

MINIBASCHET
(Urmare din pag. 1)

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CISTIGUKILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 
1 IULIE 1987

Categoria 1 : 1 variantă 25%
— autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) ; cat. 2 : 7,75 a 5.781 
lei; cat. 3: 20,00 a 2.240 lei; 
cat. 4 : 72,00 a 622 lei ; cat. 5 : 
212,25 a 211 lei; cat. X: 221,25 
a 202 lei ; cat. Z : 3.934,25 a 
100 lei. REPORT LA CATEGO
RIA 1 : 104.288 iei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1 — varianta 25%
— a revenit participantului 
NENCIU MIHAIL din Bucu
rești.
• După cum se știe, recent, a- 

matorii sistemului PRONOEX
PRES au avut marca satisfacție 
ca, la tragerile obișnuite PRO
NOEXPRES, să li se ofere șan
se sporite, o dată cu Introduce
rea noilor criterii de atribuire a 
cîștigurilor. O asemenea tragere 
are loc șl mîine, s Iulie, astfel 
că NUMAI ASTAZI mai puteți 
să vă jucațî numerele favorite.

Dar această săptămînă rezervă 
iubitorilor sistemului și o altă 
importantă surpriză: TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES, 
care va avea loc duminică, 12 
iulie. Reamintim că, la această 
tragere, deși atît formula, cît și 
categoriile de cîștiguri rămîn 
neschimbate față de cele deja 
cunoscute posibilitățile de reuși
tă stat deosebit de atractive și 
interesante. Intre altele, se re
marcă cele 6 extrageri, cu cite 8 
și, respectiv, 8 numere, dar cu 
posibilitatea de a se cîștlga șl cu 
3 numere din 6. Gama cîștiguri
lor este, la rîndul său, pe cît de 
variată, pe atît de generoasă, 
avînd ta vedere că, pe lîngă im
portantele sume de bani, de va
lori fixe și variabile, se atribuie 
autoturisme Dacia 1300 și excursii 
în U.R.S.S.
• informăm pe partlclpanții la 

PRONOSPORT că, In lipsa unei 
competiții oficiale, interne sau 
internaționale, de certă valoare și 
Interes, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport este pusă ta si
tuația de a nu mal putea orga
niza concursuri ptaă la data de 
23 august a.c.. cînd este prevă
zut a începe campionatul divi
ziei naționale A.

Printre spectatori îl găsim și 
pe apreciatul profesor-antrenor 
Arthur Hoffman, de care ne 
leagă o amintire veche, mai 
precis mult aplaudata demon
strație făcută în primăvara a- 
nului 194S (în deschiderea me
ciului România — Polonia) de 
o echipă de ..pitici", din Plo
iești, elevi între 8 și 12 ani 
(adică atît cît au acum mini- 
baschetbaliștii). Printre ei se 
aflau cei care azi sînt arhitec
tul I. Popa, medicul M. Bo- 
tescu, lectorul universitar Gh. 
Manta, inginerii P. Tănăscscu 
și S. Stroe. Articolul care con
semna demonstrația se intitu
la: „Piticii din Ploiești s-au 
dovedit uriași jn bascheți" Și 
așa a fost, iar mai tîrziu de
plina lor realizare profesiona
lă a constituit o urmare fi
rească, așa cum dorim să se 
întîmple și cu cei peste 1000 
de minibaschetbaliști aflat! a- 
cum la Ploiești, unde au răsă
rit, cu aproape patru decenii 
în urmă, mugurii minibasehe- 
tului.
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Ținînd cont de împrejurările 
care i-au fost mai puțin favo
rabile (o formulă de echipă 
modificată, încă din primăva
ra lui ’86. in zonele-cheie: la 
perechea fundașilor centrali și 
a „vîrfurilor"), se poate spune 
că Universitatea 
început 
1986—87 
pierdut 
etapa a

' fost recuperat în runda imediat 
următoare, pe terenul dinamo- 
viștilor bucureșteni, și se pă
rea că, datorită moralului re
făcut, formația din „Bănie" Va 
putea să ruleze. în continuare, 
fără prea mari probleme. în 
cursa campionatului-maraton. O 
simplă iluzie... Puțin mai tîr- 
ziu, echipa își pierdea antre
norul principal, pe Mircea Ră- 

. dulescu, plecat din Craiova ca 
urmare a conflictului avut cu 
Sorin Cîrțu, conflict în mod nefe
ricit „rezolvat" de conducerea

i și a secției, nehotărî- 
te în a stabili, după lungi dez- 

este realmente

Craiova n-a 
tocmai rău ediția 

a Diviziei A. Punctul 
acasă. în meciul din 
II-a cu F.C. Argeș, a

Incn „r( 
clubului 
te în a

I bateri, care
„partea lezată".

Defecțiunii n i

lui gssindu-i pe fotbaliștii cra- 
ioveni puși la punct la capito
lul fizic și — pe fondul unei 
echipa întinerite — capabili să 
transpună pe dreptunghiul ga
zonului în meciurile oficiale 
unele scheme tehnico-tactice 
exersate în perioada precom- 
petițională. Progrese sensibile

luri comparativ cu turu] cam
pionatului, dar — trebuie spus 
— a și marcat mult mai mult: 
de Ia 12 goluri la 40, totalul 
celor 18 meciuri ale primăverii, 
socotind si restanța cu Steaua, 
disputată, .isa cum se știe, spre 
sfirșitul întrecerii.

Ceea ce nu înseamnă deloc
w_

Turned final al centrelor olimpice Viitorul

1. BUCUREȘTI, 2. CRAIOVA,
3. Tg. MUREȘ, 4. TIMIȘOARA...

5. UMV. CRAIOVA 34 11 13 10 40-34 35
propriu: 26 (a pierdut cîte un 
Oțelul, Sportul studențesc, Pe

...dar topul talentelor e altul
• Puncte realizate pe teren 

punct cu F.C. Argeș, Corvlnul, 
trolul, Steaua, Gloria șl Dinamo); a obținut 9 puncte în depla
sare (cîte două eu „U“ CluJ-Napoca și Sportul Studențesc, cîte 
unul cu Dinamo, F.C.M. Brașov. F.C. Argeș, Petrolul și Steaua).

® Cel mai bun loc ocupat: 2—3 (prima 
loc: 17 (etapele a 5-a și a 7-a).

O Golgeterii echipei: Irimescu 7 goluri, 
Bîcu și Badea — cîte 4, Bîță și Rada — 
Geolgău, Cioroianu, Stoica, Stănescu, Gh, 
cîte 1.

O Jucători folosiți: 27; Lung 33 de meciuri, Gh. popescu șl 
Săndoi — cîte 31, Ad. Popescu 30, Irimescu și Rada — cite 29, 
Ungureanu șl Bîcu — cîte 28, Mănăilă 26, Badea 23, Blță șl 
Geolgău — cîte 22, Negrilă 17, Cioroianu 16, Bica 13, Stoica 9, 
Tilihoi și Stănescu — cîte 8, Cîrțu și Dumitrașcu — cîte 7, D. 
Nicolae 6, Racolțea șl Neagoe — cîte 3 O. Popescu șl Prună — 
cîte 2 Bileru și Anton — cîte 1.
• Podiumul evidențiaților: 1. Săndoi 16 remarcărl, 2—3. Un

gureanu și Mănăilă — cîte 13.
O Cartonașe galbene: 22 — 12 jucători; cele mai multe: Rada, 

Mănăilă și Irimescu — cîte 3.
© Cartonașe roșii: Negrilă (etapa a 

pa a 25-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 

(Bîcu și Rada), 2 ratate (Irimescu și 
cu 7 penalty-uri: 6 transformate — unul ratat.

® A expediat 438 de șuturi 
dintre care 202 pe poartă (146

etapă); cel mai slab

Mănăilă 6, Săndoi 5. 
cîte 3, Ungureanu 2, 

Popescu și Neagoe —

La Snagov s-au disputat, vi
neri și duminică, partidele- se
mifinale și finale ale primei 
ediții a Turneului centrelor o- 
limpice Viitorul, O întrecere 
absolut necesară, nu atît pen
tru a se alcătuj o ierarhie a 
celor 12 unități (deși și aceas
ta spune mult), cît mai ales 
pentru o trecere in revistă a 
talentelor existente în aceste 
„școli" ale fotbalului nostru, 
cele din care își trag seva se
lecționatele de juniori, îndeo
sebi cele de vîrstă scăzută. Și, 
privită din acest unghi, com
petiția a fost, credem noi, 
destul de... darnică pentru an-

Ungureanu. Au mai jucat: Fi
lip, Dundu, Damian, Botorog, 
respectiv Cîrjan, Secăceanu, 
Iliuță, Bătrînu. A arbitrat foar
te bine V. Alexandru.

în finala mare: BUCUREȘTI 
— CRAIOVA 6—5 (1—0, 1—1). 
Un meci crîncen, de parcă ar 
fi fost în joc titlul de cam
pioană a țării. Bucureștenii au 
deschis scorul, în min. 7, prin 
Mustățea, la un corner. Au ra
tat apoi o lovitură de pedeap
să, în min. 17, prin Savastița. 
Craiovenii au dominat copios, 
în continuare, și au reușit ega- 
larea, în min. 74. prin Cristes- 
cu. Aceiași jucător a ratat vicDefecțiunile în planul orga

nizatoric proliferînd, iubitorii 
î „Bănie" aveau 

— ia act, pînă la finele turu
lui, și de alte schimbări la 
conducerea tehnică (Silviu 
Stănescu antrenînd echipa în
tre etapele V—VIII ; Constan-, 
tin Teașcă, între etapele IX— 
XVI), cu implicații de neocolit: 
Universitatea Craiova, prezentă 
10 edilii în șir la startul presiti- 

europene, ocupa

IUlZ.GLl.WnU piui 
fotbalului din 
să ia act, pin

I
I
I
1

gtoaselor. cupe
acum lecui 12 (cu 15 puncte și 
un go'averaj 
cOchetîr.d cu...

Unui fost antrenor al forma
ției craiovene din perioada de 
glorie a acezteia. și anume lui

negativ: 12—13). 
retrogradarea.

s-au înregistrat 
ze alo jocului, 
însă în situația 
cînd. față de trecutul 
Silviu Lung s-a simțit 
țin singur. îl ocrotea, 
cădere acum, perechea 
lor centrali (Săndoi la marcaj,

în 
cu

ambele fa- 
precădere 

apărare, 
apropiat, 
mai pu- 
cu pre- 
fundași-

de

ăciun (Brăila), 
va), 5. D. Trif 
04, 6. D. Rebei

NOVAC

I
Coraș încearcă să treacă de „zidul" ciaiovean alcătuit din Un
gureanu, Săndoi ți Irimescu. Secvență din partida Sportul^ Stu
dențesc — Universitatea Craiova, 2—3 Foto: Aurel D. NEAGU

12-a) și Ungureanu (eta-

ll metri: 2 transformate 
Bîcu); a fost sancționată

(304 acasă — 134 în deplasare), 
acasă — 56 în 'deplasare).

NERALE după 
: 1. M. Țîrlea 
nă la 26 sec., 
17 sec., 
. E.
6. FI. 
nin. ;
urești 
rașov 
. 5. _

1.14:12.

4. D.
Panache 
Ochetan 
echipe : 
47.23:20, 

la 31:40, 
Brăila la

irațiu SIMA

I
I
I

Constantin Oțet (secondat de
Nicolae Zamfir), îi revenea mi
siunea să repună echipa pe

. linia de plutire; așa precum 
își doreau, din tot sufletul, su
porterii localnici, strînși, de la 
o vreme (pe vestita Cale a U- 
nirii, în colocvii de frumoase... 
aduceri aminte). într-un nu
măr mai mare decît în tribu
nele „Centralului" oltean.

~i pauza dintre ce!© două 
sezoane avea să se dovedească 
un sfetnic bun, startul returu-

I 51I sozo.

Gh. popescu la „acoperire"), 
folosită în retur cu o frecven
ță mai mare. In fața tînărului 
cuplu de fundași centrali s-a 
aflat adesea la fel de tinărul 
Cioroianu, un „închizător" pri
ceput, dar (asemenea lui Săn
doi și Gh. Popescu — la fazele 
fixe) și un sprijin prețios pen
tru coechipierii din avanposturi.

Deschizind jocul într-o mă
sură mai mare decît o făcuse 
în toamnă, Universitatea Cra
iova a încasat un plus de go-

EOCUPARI INTENSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR
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ițele rugbyu- 
:riu pe linia 
discipline o 
i aceea că. 
■nația fanion 
in. nici nen- 

pentru joc, 
oficiale fie 

lnău, fie la
dat. în de- 

dbalului ro- 
norul emerit 
ortarul Cor- 
fan Covaciu 
•r '-j.n Săftes- 
îalache iar 
iăpătînă era 
Buzău, echi- 
titlul la ju- 
nal vorbește 
an ? în pie- 
zău funcțio- 
)ri. doi pen- 
îheorghiu și 
îi doi pentru 
eanu si Li- 
î avînd gru- 
. dar fără... 
ipe de înce-
spun la in- 
peste patru 

ții au retro- 
î divizia de 
uit 7 ani să 
a. iar fetele

au promovat in 1985, au retro
gradat în 1986 iar anul acesta 
nici măcar nu s-au mai pre
zentat la calificări. Evident se 
impune o cit mai urgentă re
considerare a întregii activități, 
mai ales că Buzăul se min- 
drește cu cele mai bune cupluri 
de arbitri. Pe cînd si cu e- 
chipe ?

Tradiție există si în volei 
dar și în această ramură se 
vorbește la timpul trecut des
pre antrenori buni si pasionați. 
Motive ? Aceleași ca si la hand
bal : fluctuație de jucători si 
antrenori, lipsa unei pepiniere 
proprii, lipsa de colaborare cu 
alte unități sportive. Interlocu
torii noștri s-au arătat opti
miști în privința voleiului, men- 
ționînd perspectivele echipei de 
băieți de la C.S.S. Rm. Sărat 
(antrenori — Stefan Vasile si 
Doina Predescu). din divizia de 
juniori, si ale formației simi
lare de la C.S.S. Buzău (Ma
rian Boldișteanu). lăsînd să se 
întrevadă faptul că în scurt 
timp vor apare rezultatele aș
teptate

Biroul Executiv al CJEFS 
Buzău a analizat cu exigentă 
situația iocurilor sportive în â- 
nul 1986 o va face si în acest 
an. cu dorința fermă de a îm
bunătăți cit mai grabnic nive

lul performantelor, ajungîn- 
du-se la concluzia că principa
lele cauze ale rămînerilor în 
urmă sînt : procesul de selec- 
ție-pregătire încă departe de 
nivelul cantitativ si mai ales 
calitativ cerut de marea per
formanță ; de grupele mici se 
ocupă antrenori cu posibilități 
modeste, iar rezultatele sînt și 
ele pe măsură, continuă să fie 
acceptați antrenori lipsiți de 
pasiune, care neglijează ridi
carea nivelului lor de cunoștin
țe : fluctuație de jucători si 
antrenori : insuficientă preocu
pare pentru valorificarea po
tențialului generației tinere : 
slabă colaborare a factorilor cu 
atribuții, care tratează inegal 
sarcinile de performantă din 
punct de vedere organizatoric 
Si nu manifestă o permanentă 
exigentă în controlul si îndru
marea antrenorilor, în tragerea 
la răspundere a celor care 
nu-si îndeplinesc îndatoririle 
pentru care sînt retribuiti.

Cauzele se cunosc deci. S-a 
stabilit si un amplu plan de 
măsuri. Totul este ca aceste 
măsuri să fie puse în practică, 
fără întîrziere. cu fermitate si 
consecventă, asa cum ne-au o- 
bișnuit de fiecare dată, pasio- 
națli activiști ai sportului d.n 
acest județ.

că jocul în 
ții Craiova __
îmbunătățiri. Dimpotrivă... Prin 
titularizarea, în sfînșit, a tine
rilor Badea și Stoica (două ta
lente autentice, depistate din 
pepinieră proprie și croite 
parcă din „stofa Bălăci") s-a 
realizat, este drept, un plus 
de clarviziune și de inventivi
tate în construirea acțiunilor 
ofensive. Acolo. însă, în față, 
la finalizare, lucrurile nu merg 
cum trebuie, sînt departe de a 
se fi așezat, de vreme ce, iată, 
cei mai ..productivi" jucători 
ai echipei, Irimescu și Mănăilă, 
abia de au reușit să înscrie 7 
și, respectiv, 6 goluri. Mult 
prea puțin — va spune orici
ne — pentru o echipă care, 
obținînd in extremis drept de 
participare în Cupa U.E.F.A., 
se simte datoare să onoreze o 
frumoasă carte de vizită, 
reprezinte, în continuare, 
cinste fotbalul nostru.

în acest sens, după atîtea 
teste nereușite, cu fot.baliști- 
vîrfuri fără chemare sau fără 
valoare, suporterii Universită
ții Craiova, crescuți la școală 
unor golgeteri de temut, ca 
Oblemenco și Cămătaru, aș
teaptă acum revenirea, cu toa
te forțele, 
Bîcu (aflat 
clasamentul 
1985—86) și 
netrantă și 
trivă, într-un trecut nu 
îndepărtat. Cînd renumite echi
pe, la vremea aceea, ca Le
eds United, Fiorentina, F. C- 
Kaiserslautern, Bordeaux ș.a., 
vorbeau cu respect de Univer
sitatea Craiova. De ce să n-o 
facă din nou? Ce zici Geolgău? 
Ce zici Bîcu? La doar 26 de 
ani — pentru primul și la 27 
— pentru cel de al doilea, răs
punsul pe care îl așteptăm 
poate fi unul afirmativ...

atac al Universită- 
nu mai comportă

Să 
cu

în linia I, a lui 
printre fruntași în 
golgeterilor, ediția 
Geolgău, aripă pe- 
om de gol, deopo- 

prea

Gheorahe N’COLAESCU

iată faza golului înscris de bucureșteni, in min. 7: Mustățea, ur
cat in atac, reia în plasă balonul revenit din bara porții lui 
Arcanu. Foto: Aurel D. NEAGU
trenorii loturilor, Constantin 
Ardeleanu și Gheorghe Ola, 
care, efectiv, au avut ce să-și 
noteze pentru apropiatele ta
bere de vară. Dar să revenim 
la întrecerea propriu-zisă.

Vineri s-au jucat semifinale
le, care S-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Bueurești — 
Timișoara 1—0 (a marcat Si- 
mion) și Craiova — Tg. Mureș 
3—0, autorii golurilor fiind I. 
Mircea, Țițeica și Roman (au
togol). Duminică au fost pro
gramate partidele nare au de
cis ordinea celor patru echipe.

în finala mică: TG. MUREȘ 
— TIMIȘOARA 5—0 (2—01-
Partidă echilibrată pînă spre 
finalul primei reprize, cînd 
mureșenii au reușit să deschi
dă scorul prin Lorincz (min. 
39) și să și-l mărească, în min. 
44, printr-un superb voleu, din 
colțul careului, al internaționa
lului Gabor, imediat după pau
ză, în min. 47, același rapid 
Lorincz a ridicait scorul la 3—0 
și, din acest moment, nu s-a 
mai pus problema învingătoru
lui. Botorog a înscris celelalte 
două goluri, în min. 69 și 74. 
Iată și formațiile. Viitorul Tg. 
Mureș : Roman — Mateuș, Feș- 
teu, Tanca, Cutași — Bancheș, 
Dragnea. Gabor — Irimie. 
Bonta, Lorincz. Viitorul Timi
șoara : Negru — Jurcă. lones- 
cu. Artimon, Daniel — Rempis, 
Pascu. Bașiu — Anca. Săvoiu.

toria în min. 88. pentru ca, în 
min. 89, Ivan să rateze o no
uă lovitură de la 11 m! Au 
urmat penalty-urile pentru de
partajare. Craiovenii au ratat 
trei, bucureștenii numai două. 
Ultimul care a transformat a 
fost... Ivan, cel care nu în
scrisese în min. 89 ! Specta
culos jocul craiovenilor, mai 
realist al bucureștenilor. Viito
rul București: Istode — Suru
giu, Ivan, Mustățea Roșcioagă 
— Savastița. Simion, Preda, 
Nicolae — Plohi, Popa. Viito
rul Craiova: Arcanu — Fir, Căr- 
bunaru, Ștefănică, Brezoi — 
Chiricu, I. Mircea, Doncea — 
Tămaș. Carabaș. Cristescu. Au 
mai jucat: Predescu, Clinei, 
FI. Gheorghe. Motofei. Tută, 
respectiv Sburlea, Ungureanu. 
Jianu, Țiței. A arbitrat cu mul
te greșeli M. Niculescu.

Printre cei mai buni jucă
tori ai finalelor : Gabor, Iri
mie, Lorincz, Tanca, Săvoiu, 
Ștefănică, Tămaș, Cristescu, 
Plohi. Și o constatare supără
toare: conducerea bazei nu s-a 
învrednicit să asigure condiții 
elementare de desfășurare a a- 
eestor jocuri. Un marcaj apro
ximativ al terenului l-au făcut 
antrenorii, jar tușierii au sem
nalizat ofsaidurile cu niște... 
ciorapi prinși in crenguțe rupte 
din copacii din apropiere!

Laurențiu DUMITRESCU

Neînvinsă în campionat,

STEAUA DOBOARĂ RECORDUL DEȚINUT DE VENUS Șl... C. C. A. I
Și, iată, la finalul de 

campionat, Steaua avea să 
mai doboare un record al 
campionatului nostru, acela 
dc a fi terminat competi
ția FĂRĂ SĂ FI CUNOS
CUT 1NFRÎNGEREA.

încă de la sfîrșitul turu
lui acestui al 69-lea campio
nat. recent încheiat. era 
greu de presupus că Steaua 
nu va cuceri al 12-lea titlu 
al său. La jumătatea între
cerii, cu un adevărat re
cord — 14 victorii și doar 
două remize din 16 partide 
disputate —, Steaua se dis
tanțase la 6 puncte de ocu
panta locului 2 (Dinamo) și 
la 8 puncte de locul 3 (F.C. 
Olt).

Sigur, multi se întrebau 
dacă Steaua va menține a- 
cest tempo pînă ]a sfîrși- 
tul r^or 34 de ptaoe. Dar 
sezonul de primăvară a fost 
pe linia celui din toamnă, 
mai ales că. pe lîngă va
loare. mai exista si acel su

port moral furnizat de cu
cerirea „Supercupei" Euro
pei, după victoria asupra 
lui Dinamo Kiev.

1NFR1NGEREA.

1.
2—3.
2—3.

4.
5.
6.
7.

STEAUA 
Venus 
C.C.A. 
Dinamo 
I.T.A.
I.Ț.A.
Dinamo

340 înfrîngeri din

Așadar, iată, peste 
cînd fotbalul a progresat 
atît de mult, cînd fiecare 
meci e dificil pentru orice 
formație, Venus și C.C.A., 
cu numai o înfringere în
tr-un campionat, I.T.A., cu 
două, toate din mai puține 
etape disputate, rămîn în 
urmă și Steaua, ca o con
firmare a succeselor din

J
Am răsfoit colecțiile de 

ziar și am privit cele 69 de 
clasamente, după care am 
făcut... un nou clasament, 
în baza meciurilor pierdute, 
care arată astfel în partea 
sa superioară:

de jocuri (ediția 1986—1987) 
jocuri ',n'îo 1 
jocuri 
jocuri 
jocuri 
jocuri 
jocuri

(1938—1939) 
(1952)
(1982—1983)
(1947—1948) 
(1946—1947) 
(1955)

Cupa Campionilor Europeni 
și „Supercupa" Europei, sta
bilește recordul fle invinci
bilitate în campionatul nos
tru, într-un sezon cînd cîș- 
tigă și „Cupa României". O 
performantă cu care puține 
campioane se pot mîndrî 
azi în Europa și, poate, 
chiar și ne alte continente.

Constantin ALEXE



Turneul de baschet feminin al selecționatelor

cooperației meșteșugărești

•r • . • • «v ATLETII NOȘTRI ÎNAINTEA1 1

.»■
MARILOR EXAMENE ALE SEZONULUI

ECHIPA TĂRII NOASTRE -
PE LOCUL I,

Tradiționalul turneu de bas
chet feminin al selecționatelor 
cooperației meșteșugărești din 
unele țări socialiste, ajuns la 
ediția a 23-a, s-a desfășurat în 
Sala Sporturilor din Sf. Gheor- 
ghe, în condiții organizatorice 
bune, asigurate de UCECOM. 
F.R. Baschet și U.J.C.M. Co- 
vasna. Conform previziunilor, 
întrecerea a fost cîștigată de 
selecționata țării noastre, în
vingătoare la diferențe catego
rice în toate cele trei meciuri 
susținute. Am spus conform 
previziunilor deoarece din e- 
chipa română au făcut parte 
numeroase componente ale lo
tului național, aflat în pregă
tire pentru Campionatul Euro
pean din acest an. Echipa 
noastră a prestat un joc orga
nizat în atac, iar în defensi
vă s-a remarcat prin sporirea 
agresivității, ceea ce constituie 
un punct pozitiv. în contrast, 
însă, am observat că ritmul de 
joc nu este încă suficient de 
rapid pentru a oferi perspeet'- 
va compensării handicapului de 
talie în fața unor adversare 
putem ce. cu baschetbaliste 
foarte înalte în formație, cum 
va fi cazul la CE. în compe
tiția de la Sf. Gheorghe, doar 
reprezentativa polonă a avut 
în componentă jucătoare de 
1.90 m. atletice si tehnice, ca
re au creat probleme în lupta 
pentru minge. în apropierea 
panourilor. O impresie bună a 
lăsat selecționata cehoslovacă, 
formată din baschetbaliste ti
nere, cu o excelentă pregătire

NEÎNVINSĂ
atletică șl tehnică, dar fără su
ficientă experiență internațio
nală. Cit privește echipa bul
gară, ea a prezentat un lot 
dominat de baschetbaliste cu 
multă experiență, dar lipsite 
de vigoarea necesară jocului 
modern.

Rezultate, clasamente: SEL. 
ROMÂNIEI — SEL. POLONI
EI 75—52 (34—26) — marcatoa
rele echipei tării noastre : Kiss 
17, Marinache 14, Ștefan 12, 
Hînda 10, Măringuț 10, Grecu
2. Jugănaru 4. Moldoveanu 4.
Borș 2 ; coșgeterele oaspetelor : 
Jastrzebska 20, Macicjervska 
11 i SEL. ROMÂNIEI — SEL. 
CEHOSLOVACIEI 89—59 (42—
30) — marcatoare: Marinache 
19, Kiss 18, Ștefan 17, Hînda 
9, Svetlana Șimion 8. Jugănaru 
4, Moldoveanu 6, Măringuț 8; 
coșgetere : Husarova 22, Krkos- 
kova 14 ; SEL. ROMÂNIEI — 
SEL. BULGARIEI 75—29 (49— 
14) — marcatoare : Ștefan 22, 
Kiss 14, Marinache 12, Jugăna
ru 5, Dana Ionescu 4, Grecu 
12, Stoichiță 4, Măringuț 2 ; 
coșgetere ; Dimitrova 15, Alek- 
sieva 10 ; SEL. CEHO
SLOVACIEI — SEL. BULGA
RIEI 86—42 (47—25), SEL. PO
LONIEI — SEL. BULGARIEI 
70-66 (31—35), SEL. CEHO
SLOVACIEI — SEL. POLO
NIEI 70—62 (46—33).

Clasament : 1. Sel. României 
6 p, 2. Sel. Cehoslovaciei 5 p,
3. Sel. Poloniei 4 p. 4. Sel. 
Bulgariei 3 p. Coșgeteră : Beata 
Jastrzebska 59 p.

Dumitru STANCULESCU

•Evoluția remarcabilă a Doinei Melinte • Succese ale reprezentanților

stop-cadru NUMELE LUI E PAT CASH
Cîștigînd (duminică) a 101-a e- 

dlție a Wimbledonulul, după o 
finală fără probleme cu Lendl 
(7—6, 6—2, 7—5), australianul Pat 
Cash a înscris, pe iarba de la 
„AII England Club", a treia iz- 
bîndă răsunătoare a unei carie
re ce se ailă mal degrabă la 
început, socotind că Pat nu are 
decît 22 de ani ! Prima, datorată 
dobîndirll titlului mondial de 
juniori, pe zgură (Vichy, 1982), a 
trecut oarecum neobservată, cea 
de a doua însă, decisiva lui con
tribuție la adjudecarea de către 
echipa Australiei a ultimei „Cupe 
Davis", 3—2 cu selecționata Sue
diei, la Melbourne, a făcut să 
curgă multă cerneală. Comenta
torii au reținut mai ales „dirze- 
nia disperată" a lui cash, care a 
reușit (după „maratonul" din 
partida cu Edberg. 13—11, 13—1.1, 
6—4) să răstoarne rezultatul me
ciului hotărîtor cu Pernfors. 
transformîndu-se dintr-un învins 
cu scuze (oboseala intîlniril an
terioarei intr-un învingător cur
tat în triumf: 2—6. 4—6. 6—3. 6—4. 
6—3 !

Deși cotat specialist ne iarbă. 
Cash n-a figurat, la Wimbledon

1987, printre favorițl. Părăsise 
Roland Garros-ul pe ușa din dos, 
eliminat, ca și la Flushing Mea
dow, din turul 2. în plus, chiar 
dacă părea complet restabilit du
pă operația de apendicită (pen
tru care nu și-a permis decît o 
pauză de 19 zile !), acuza dureri 
la genunchiul sting, din cauza 
cărora (dacă trebuie să-1 credem) 
cedase fără drept de apel lui 
Cane, în turul Inaugural al re
centului turneu de la Milano, și 
totuși, în pofida unul „culoar" 
foarte, foarte greu. Cash a adu
nat victorie după victorie pe 
courts-urile Wlmbledonului, reali
zînd un traseu de regularitate 
demn de un mare campion: 6—0 
6—3, 6—2 cu Freeman, 7—6, 6—2. 
2—6, 6—4 cu Schapers, 6—2, 6—3
6— 4 cu Forget (care-1 scosese din 
cursă pe Noah), 6—3, 7—5, 6—4 cu 
Wilander, 6—4, 6—4, 6—1 cu Con
nors („n-a fost o înfrîngere. ci 
o corecție", a recunoscut Jimmv),
7— 6. 6—2, ' ' - -
6 meciuri 
lucru rar 
asemenea
pierdut ! E ’impede că. la 20

, a icuunvacui juuinyj,
7—5 cu Lendl. Așadar, 
(și ce meciuri !) 
într-o competiție 
rang, un singur

Și. 
de 
set 
de

„REGATA INTERNAȚIONALA A ROMÂNIEI" LA CANOEAJ
(Urmare din pag. I)

Grilnau !). Sigur, timpul înre
gistrat are o bună doză de re
lativitate in canotai. în func
ție de densitatea si temperatu
ra apei, de condițiile atmosfe
rice. dar un punct de referință 
tot îl oferă si prin această prismă meritorie, ne apare și 
evoluția echipajului cîștigătcr 
în cursa feminină de „4+“, cît. 
mai ales replica 
de cea de-a doua 
barcațiune. Puțin __ _____
fetelor, echipajele masculine au 
avut, totuși, prestații promiță
toare in cursa de ,.4+“ Si 
..2—“. deci. îmbucurător exact 
acele probe in care vom fi r<-- 
prezentați la Jocurile Mondiale 
Universitare.

Rezultate tehnice (reamintim, 
probele de vîsle vor fi nota‘e 
cu X, iar cele de rame cu + 
sau —, deci cu sau fără cîr- 
macî, notație adoptată recent 
de către federația internațio
nală) :

Feminin. 4+ : 1. România I 
(Diaconescu. Trașcă. Bălan. 
Toader + Nedelcu) 6:45,4 ; 2. 
România II 6:46,1 ; 3. U.R.S.S. 
7:16,1.

2 X • 1. România I (Iapă, Ge
nes) 6:58,9 ; 2. România II
7:23,4; 3. România III 7:47,4.

2 — : 1. România I (Homeghi,

Arba) 7:12,7 ; 2. România II 
7:15,5; 3. România IV 7:30,3.

1 X (cat. ușoară) : 1. Maria 
Sava (România I) 7:52.6 ; 2. A. 
Macoviciuc (România II) 8:05,7; 
3. A. ~ ‘ ’ - -
8:12,0.

1 X
pescu
M. Filip (Polonia) 7:55,0 : 3. I. 
Basarab (România II) 8:02,5.

Dzierkowska (Polonia)

(open) : 1. Marioara Po- 
(România I) : 7:31,3 ; 2.

Z

VICTORII PESTE HOTARE
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

BERLIN, 6 (Agerpres). în con
cursul de lupte libere din cadrul 
competiției internaționale de la 
Suhl (R.D. Germană), au fost 
înregistrate două victorii româ
nești: Claudiu Tămăduianu la 
categ. 75 kg și Gheorghe Mițu la 
categ. 82 kg. Pușcașu (100 kg), 
Păcurarii (48 kg) și Bîrcu (52 kg) 
s-au clasat pe locul 3 la cate
goriile respective. In concursul 
de lupte greco-romane, sportivul 
român Vasile Andrei (categ. 100 
kg) s-a situat pe locul I, urmat 
de Bozula (U.R.S.S.) ...........
(R.D .G.). Grigoraș 
Cărare (68 kg) au 
doi, iar ' 
(62 kg) 
treilea.

SOFIA 
turneului 
de volei 
ta orașului București a întrecut 
cu scorul de 3—1 (13—15, 15—7, 
15—9, 15—9) echipa orașului Ca
iro. Alte rezultate: Moscova — 
Varșovia 3—0 (15—10, 15—12, 15—8); 
Sofia — Belgrad 3—0 (15—10,
15—4, 15- 4).

Matei (82 
s-au clasat

și Wittmann 
(130 kg) și 

ocupat locul 
kg) șl Savu 

pe locul al

în cadrul 
masculin

(Agerpres). 
internațional 
de la Sofia, selecțlona-

clubului Steaua • Record republican la 10 km marș

Momentul sau mai bine zis mo
mentele adevărului se apropie cu 
pași de uriaș pentru atletismul 
nostru. Talentul, cit mal ales 
pregătirea din lungile luni de iar
nă și continuată pînă acum, se 
cer a fi valorificate în marile 
competiții ale actualului sezon de 
concursuri, la care vor lua parte 
șl atleți români. Avem în vedere 
Universiada, apoi „europenele" de 
juniori, campionatele mondiale 
de seniori, diferitele reuniuni din 
cadrul Marelui Premiu IAAF-Mo- 
bii, acestea după ce, cu puțină 
vreme în urmă, atletele noastre 
au absolvit cu deplin succes pri
mul examen dificil din această 
vară. „Cupa Europei — Bruno 
Zauli", de la Gateborg, pe care 
au cîștlgat-o, am zice, confortabil.

Pe agenda actualității au fost 
înscrise, în ultimele zile, trei 
concursuri nordice din cadrul 
Marelui Premiu, la Stockholm, 
Helsinki șl Oslo (urmează Buda
pesta, Berlin, Nisa etc.) la care au 
luat parte șl cîteva atlete româ
ne. O evoluție cu_totul deosebită 
a avut băcăuana ' 
care și-a onorat 
ploană mondială 
acest an, de la 
a cîștigat toate

Doina Melinte, 
titlul de cam

tie sală din 
Indianapolis. Ea 

_ t ____ cele trei con
cursuri, realizînd. de fiecare da
tă, rezultate de bună sau chiar 
foarte bună valoare internațio
nală, la 3000 m — 8:43,66 și de 
două ori la 800 m — 1:58,00 și 
1:57,94. Un concurs la Stockholm 
a cîștigat șl Vall Ionescu cu 6,85 
m la săritura în lungime, după

TURUL FRANȚEI A AJUNS ÎN
STRASBOURG. In etapa a V-a. 

de la Pforzheim la Strasbourg, 
Turul Franței a părăsit teritoriul

!

ani după generația monștrilor' 
sacri" care au fost Laver. Rose
wall și Newcombe, tenisul aus
tralian revine in prim-pian 
un jucător, se zice, la fel
complet. Numele lui e Pat Cash.
(Ov. I.)

cu
de

IX: 1. România I (Mînea, 
Cogeanu, 
6:26,8; 2. România II 7:02.0.

8 + ; 1. România I 6:10.3 ; 2. 
România II 6:13,1 : 3. Polonia 
6:18,1.

Masculin. 4 + : 1.
(Robu, Năstase. Popescu 
moioagă + Micu) 
Bulgaria II 6:29,9 ; 
ria I 6:38,5.

2 — : 1. România
Dobre) 6:55,8 : 2. Dinamo Bucu
rești 6:56,2 ; 3. Bulgaria 7:02.9.

Ciucanu. Bălan)
I 6:10,3 ; 2.

România I
To-

6:15,9 : 2.
3. Bulga-

I (Neagu.

FRANȚA !
R.F. Germania și a ajuns, în fapt. 
Ia el acasă, adică pe șoselele 
Franței. La capătul unei etape 
relativ calme, care a măsurat 
112,5 km, belgianul Marc Sergent 
a reușit să se detașeze de micul 
pluton cu care realizase o eva
dare de mai mulți kilometri și 
să treacă primul linia de sosire, 
fiind cronometrat în 2.32:29 (me
die orară de 44,267 km). La 13 
secunde a fost urmat de acest 
pluton, din care au făcut parte 
Bruno Wojtinek (Franța), Sean 
Kelly (Irlanda), Davis Phinney 
(S.U.A.), Roberto Amedio (Ita
lia), Martial Gayant (Franța), 
toți avînd același timp.

Clasamentul general are în 
frunte doi elvețieni: Erich Maeh
ler — 12.55:15 și Jorg Muller — la 
44 s și un italian, Giancarlo Pe- 
rinl, la 55 s-

a doua la Helsinki 
Oslo (6,80 m). Ni-

dîrză opusă 
noastră am- 
..în umbra"

care s-a clasat 
(6,91 m) și la 
coleta Căruțașu, la 400 mg, a ob
ținut 55,51 (II), întreeînd-o pe 
campioana olimpică, marocanca 
El Moutawakil. 56,13 (V) și 56.05 
(IV), dispunînd de 
mondială Marina 
Mitica Junghiata 
1:59,82 (II) la 800 
la 800 m și 4:08,77

recordmana 
Stepanova, iar 

a Înregistrat 
m, 2 :00,24 (HI) 
(VII) la 1500 m.

★
La Warendorf, în R.F. Germa

nia, a avut loc campionatul mili
tar internațional al C.I.S.M., edi
ția 33-a, la care au luat parte și 
atleți de la Clubul Sportiv al Ar
matei, Steaua. Cu acest prilej, au 
obținut spectaculoase victorii a- 
runcătorul de disc Marcel Ține, 
cu 59,34 m, șl săritorul de triplu 
Vasile Dlma, cu 15,80 m. La înăl
țime, Eugen Popescu a fost al 
treilea, cu 2,13 m, hurdlerul 
George Borol s-a clasat pe locul 
secund la 110 mg, cu 14,00, iar 
tondiștli. deși clasați pe locuri 
mai... periferice, au obținut to
tuși citeva rezultate promițătoare. 
Astfel: Ilie Elena a fost al 7-lea 
la 5000 m — 13:59,55, 
Tomoioagă al 9-lea la 10 000 m 
29:15,60, Iar Augustin Barbu 
9-lea la 3000 m obst. — 8:58,72.

Gheorghe

al

★
Pe Stadionul „23 August" din 

Capitală, ttnăra Victoria Oprea, 
de la Voința Tg. Jiu, a luat par
te la o cursă de 10 km marș pe 
pistă. Cu timpul de 48:17,00 ea a 
înregistrat un nou record repu
blican, de o bună valoare. Ste- 
listul Petru Tobias, în primul Iul 
an de seniorat. a încheiat proba 
de 800 m în timpul de 1:47,7 !

★
în perspectiva Universiadei, pe 

Stadionul „23 August", au mal 
realizat și Elisabeta Neamțu 64.40 
m la disc (Florența Crăciunescu 
a aruncat 63,77 m), iar Sorin Matei 
a sărit 2,30 
de puțin ia

m la Înălțime, ratlnd 
2,37 m.

★
de 25 șl 26 iulie, pe 

,1 Mai" din Pitești va
în zilele 

Stadionul „1 
avea loc cea de a XVHl-a ediție a 
Jocurilor Balcanice de juniori. La 
întreceri vor participa tineri 
atleți din Albania, Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia.

Romeo VILARA

• PE SCURT © PE SCURT © PE SCURT ©
ATLETISM • în concursul in

ternațional desfășurat la Rhede 
(R.F. Germania), americanul Lar
ry Myricks a cîștigat proba de 
săritură în lungime cu 8.38 m. 
coechipierul său Wallace Spear- 
mon s-a situat pe locul întîi la 
100 m, cu timpul de 10,21, iar 
vest-germanul Dietmar Mogen- 
burg a terminat învingător la să
ritura in înălțime, cu 2.33 m. 
Alte rezultate: masculin: 800 m: 
Van Helden (Olanda) — 1:46,61: 
aruncarea discului: Rolf Danne
berg (R.F. Germania) — 65,68 m; 
feminin: 200 m: Alice Jackson 
(S.U.A.) — 22,95 ; 800 m: Margret 
Klinger (R.F. Germania) — ■’:0O.6!i.

AUTOMOBILISM • „Marele 
Premiu" al Franței la automobi
lism. probă contind pentru cam
pionatul mondial rezervat piloților 
de formula 1. 
englezul Nigel 
liams-Honda"), 
de 188,320 km. 
zlllanul Nelson 
liams-Honda") șl francezul Alaln 
Prost (..McLaren-Porsche").

Ia clasamentul general se men
ține lider brazilianul Ayrton 
Senna, cu 27 puncte, urmat de 
Alaln Prost —26 puncte și Nelson

a fost cîștigat de 
Mansell („Wil- 

cu o medie orară 
L-au urmat bra- 

Piquet (..Wil-

P'quet — 24 puncte.
HALTERE © In ultima zi a 

campionatelor de haltere ale 
U.R.S.S., desfășurate la Arhan- 
ghelsk, Leonid Taranenko a sta
bilit două noi recorduri mondiale 
la categoria peste 110 kg, re- 
alizînd 472,500 kg la totalul celor 
două stiluri și 265.500 kg la sti
lul aruncat.

ÎNOT • In cadrul campionate
lor vest-germane, de la Sindel
fingen, Rainer Henkel a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială a sezonului în proba mas
culină de 400 m liber, cu timpul 
de 3:49,16.

SCRIMA • Concursul interna
țional de scrimă disputat la Ciu
dad de Guatemala a fost dominat 
de sportivii cubanezi. învingători 
In 7 din cele 10 probe disputate. 
In ultima probă a competiției, 
cea de sabie pe echipe, selecțio
nata Cubei a învins cu 9—6 for
mația Venezuele'.

TENIS • Proba de dublu fe
mei din cadrul turneului inter
național de la Wimbledon s-a în
cheiat cu victoria cuplului Clau
dia Kohde (R.F. 
Helena Sukova 
care a dispus în 
7—s de perechea

SIMPLA LECȚIE DE PEDAGOGIE
Se știe ce cote fantastice atinge uneori ten

siunea în timpul unei partide de fotbal. In me
ciurile de cupă îndeobște, în finalurlle nede- 
clse ale întîlnirilor, în cele cu miză de „ori, ori" 
etc. Formula „un singur băț de chibrit și totul 
ar lua foc" e, firește, o metaforă, dar cit ade
văr cuprinde ea I Primele „victime" ale aceste! 
încordări sînt. logic, antrenorii, care Încearcă 
(șl rareori Izbutesc !) să se descarce prin fel 
de fel de metode. Unii se agită, ca niște Iei în 
cușcă, alții beau apă minerală pahar după pa
har, fumează țigară de la țigară (exemplul 
„clasic", Luis Cesar Menotti. cel care a condus 
echipa Argentinei, în 1978. Ia primul titlu mon
dial), mestecă gumă șl așa mai departe. Intre 
toți, o categorie să-l zicem mal exotică, mal ori
ginală. o constituie fumătorii de pipă. în frunte 
cu — nu vă spunem nici o noutate, așa-1 1 — 
italianul Enzo Bearzot. antrenorul care a făcut 
din squadra azzurra lui Paolo Rossi campioana 
lumii tn 1982. tn Spania. S-a mers plnă acolo cu 
admirația față de Bearzot, azi venerabil pen
sionar, îneît unii au propus chiar ca pipa lui 
să fie păstrată în Muzeul fotbalului italian î

Puțini știu însă că șl responsabilul 
tatlvei Danemarcei, foarte cunoscutul 
ciatul sepp piontek, este un pătimaș _ _ 
obiect de care nu se desparte (după mărturi
sirea lui) declt clnd... doarme I „Cînd e să-mi 
fac bagajele, spunea mai deunăzi Piontek, mă 
gindesc la pipă chiar Înainte de a așeza în va
liză periuța de dinți Cu toate astea, nimeni 
nu l-a văzut vreodată pe antrenorul danez fu- 
mînd tn timpul partidelor, el Însuși explicînd 
de ce: „Deși ml-e foarte greu să mă abțin, las 
totdeauna pipa la cabină, căci nu vreau să le 
servesc jucătorilor un exemplu prost. Mai ales 
celor tineri, cărora le cer și le cerem cu toți să 
albă ....................    “■ -------
nosc 
pipa 
dar
Asta _ _________ ___ _  .
n-am voie să-mi trădez obligațiile'1.

Piontek — Bearzot 1—#, nu ?

reprezen- 
și apre- 
al pipei.

grijă de igiena șl de sănătatea lor. Recu- 
că pentru mine, care sînt fumător vechi, 
ar putea fi. în unele momente, izbăvitoare, 
educația fotbaliștilor trebuie să primeze, 
e o chestiune largă, tn care, ca pedagog.

Ovrdiu IOANIȚOAIA

Germania) — 
(Cehoslovacia) 

finală cu 7—5, 
Betsy Nagelsen 

(S.U.A.) — Elizabeth Smyli-e
(Australia). în finala probei de 
dublu mixt cuplul englez Jo 
Durie — Jeremy Bates a învins 
cu 7—8, 6—3 perechea australiană 
Micole Provis — Darren Cahill.

FOTBAL MERIDIANE
FRAGA, 6 (Agerpres). La Praga. 

tn meci pentru competiția inter
națională de fotbal „Cupa de 
vară — Intertoto", echipa locală 
Bohemians a terminat la egali
tate. 1—1 (0—1). cu formația el» 
vețiană Grasshoppers Zurich.

In cadrul aceleiași competiții, 
echipa cehoslovacă Plastika Nl- 
tra a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 2—1 (2—0). formația 
poloneză Lech Poznan.

BEIJING, 6 (Agerpres). Echipa 
de amatori a clubului englez de 
fotbal Manchester și-a înceout 
turneul în R.P. Chineză, jucînd 
In compania formației Guang
zhou. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (1—0).
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