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A 14-a ediție a Universiadei de vară

AZI, PRIMELE STARTURI 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

• ieri, a avui loc deschiderea oficiala a acestei competiții polisportive de deosebita

amploare •Primele recorduri • nuli succes reprezentanților studcnțimii din itomânia!

Programate cu regularitate 
înaintea principalului eveni
ment al sezonului, Campionate
le Mondiale pentru seniori și 
juniori, „Internaționalele" Ro
mâniei |a pentatlon modern, 
care vor debuta miine, de ța 
ora 9, cu prima probă, călăria, 
la Stadionul Olimpia din Capi
tală, se constituie, și de această 
dată, într-o verificare deosebit 
de utilă, fapt pentru care se 
vor afla la start pentatloniști 
care aspiră la podiumul „glo
riei" în această atît de dificilă 
disciplină.

Alături de sportivii țării 
noastre — Marian Gheorghe, 
Dragoș Pătrui, Lucian Țintea, 
Laurențiu Mosor, Bogdan Vla- 
du, Laszlo Horga, Andrei Mi- 
hăescu, Dan Groza, Liviu Pavel 
Ș.'a. — se vor afla țn concurs 
și reprezentanți al unor țări 
cu tradiție și bogate rezultate 
la marile competiții internațio
nale : Italia — campioană mon
dială, U.R.S.S., Ungaria, Fran
ța. Polonia. Bulgaria etc. re
cunoscute pentru valoarea spor
tivilor. Vom aminti dintre cei 
care își vor disputa Intiietateâ 
la această a 29-a ediție a Cam

pionatelor Internaționale ale 
României pe italienii Paolo Ma
sala, Andrea Gîbellini, Rober
to Possazini, Alessandro Bom- 
prezzi, pe sovieticii Serghei 
Kopaccania, Ivan Birukov, Gri
gori Bsemen, Aleksei Okolev, 
pe polonezii David Budziac, 
wiodzimierz Czajka, Arkadiusz 
Skrzypaszek, Miroslav Zazula, 
pe francezii Pau] Four, Pascal 
Choisel, Bruno Genard, Jean 
Pjerre Guyomarch etc., cu toții 
beneficiind de frumoase cârti 
de vizită.

Evident, în această companie 
valoroasă, tinerii noștri pentat
loniști au o misiune dificilă, 
dar și posibilitatea de a dovedi 
o cit mai bună pregătire, ei 
putindu-se număra, așa cum au 
făcut-o de fiecare dată, printre 
animatorii concursului.

lată programul complet: 
CĂLĂRIE — vineri Și sîmbătă, 
de la ora 9, ia Stadionul Olim
pia ; SCRIMĂ — duminică, de 
la ora 9, la sala Floreasca : 
ÎNOT — luni, de la ora 17, la 
Bazinul „23 August"; TIR — 
marți, de la ora 9, la poligonul 
Tunari ; CROS — miercuri, de 
la ora 11, la Parcul I.O R.

ZAGREB, 8 (prin telefon, de 
la trimisu] nostru). Aprinsă, In 
mod simbolic, marți, la Uni
versiada din Zagreb, Flacăra 
Universiadei '87 arde acum 
la Stadionul Dinamo din ma
rele oraș croat, unde a fost 
adusă de celebrul baschetbalist 
Drazen Petrovicl, [n timpul ce-

țări, cu peste 7000 de partici
pant!. Dintre aceștia, circa 6 000 
sînt competitori, cifrele nemai- 
fiind- întilnite ia nici o altă În
trecere de o asemenea amploa
re, constituind deci adevărate 
recorduri în materie. în nume
le tuturor sportivilor, atleta 
Slobodanka Colovici, deținătoa-

sportivii noștri au și efectuat 
antrenamente asidue — tn or
dinea intrării în concurs : îno
tătorii la piscina Mladost, ca- 
iaciștii și canoiștij ia complexul 
Jarun, gimnastele la Palatul 
Sporturilor. Ei s-au familiarizat, 
se poate spune, cu locurile de

LA GALAȚI, ÎNTRECERI 

PENTRU DESEMNAREA CAMPIONILOR 

LA LUPTE GRECO-ROMANE - SENIORI
remoniei oficiale de deschidere, 
desfășurată miercuri seara. în 
acordurile Imnului studențesc 
„Gaudeamus". pe catarg a fost 
Înălțat drapelul F.I.S.U. Zeci 
și zeci de mii de spectatori au 
aplaudat. călduros. reprizele 
cultural-artistice, spectacolul de 
sunet și lumină, momentele de 
acrobație aeriană, folclor, dans 
— la care și-au dat concursul 
peste 12 000 de tineri veniți din 
întreaga Iugoslavie .»—, precum 
și tradiționala defilare a dele
gațiilor prezente, al căror nu
măr este, după ultimele comu
nicări ale gazdelor, de 128 de

rea celei mai bune performan
țe mondiale la 800 m în 1987, 
a rostit jurămîntul, de aseme
nea tradițional.

Cea mal mare competiție po
lisportivă a anului, desfășurată 
sub deviza „Tineretul lumii, 
pentru o lume a păcii", începe, 
așadar, să-și deruleze din plin 
filmul întrecerilor, la startul 
cărora sînt prezenți perfor
meri de ridicată valoare. în 
rîndui acestora, reprezentanții 
tineretului României socialiste, 
care și-a cîștigat un binemeri
tat prestigiu la edițiile anteri
oare. O dată ajunși la Zagreb,

POLOIȘTII NOȘTRI-LA ORA 
ULTIMELOR VERIFICĂRI INTERNAȚIONALE

ZAGREB, 8 (Agerpres). 
Cu prilejui reuniunii Fe
derației Internaționale a 
Sportului Universitar 
(F.I.S.U), Primo Nebiolo 
a fost reales președinte 
al acestui for sportiv. De 
asemenea, s-a hotărît ca 
Universiada de vară din 
anul 1989 să fie găzduită 
de orașul brazilian Sao 
Paulo. Au fost primite 
ca noi membre ale 
F.I.S.U. organizațiile 
sportive studențești din 
Argentina, Irlanda, Boli
via, Cipru, Nicaragua, 
Peru și San Marino.

La numai două săptămîni 
după turneul final ai Daciadei 
șl Campionatelor Naționale la 
lupte libere, acum este rîndui 
celor mai valoroși sportivi de 
la stilul greco-romane să-și 
desemneze campionii.

începind de mîine, Sala Spor
turilor din Galați găzduiește în
trecerea luptătorilor seniori ca
lificați la faza de zonă, cărora 
li se vor alătura componenții

fotului național. Se estimează 
că la acest concurs vor fi pre
zenți aproape 200 de sportivi 
din mai toate județele țării. Va 
fi interesant de urmărit dispu
ta dintre luptătorii consacrați 
și tinerii remarcați în ultima 
vreme, dornici să ocupe un loc 
în echipa națională ce se pre
gătește pentru Campionatele 
Mondiale.

ÎNAINTEA .EUROPENELOR
Poloiștii din lotul reprezen

tativ au evoluat, zilele trecute, 
peste hotare. A fost vorba. In 
fapt, despre ultimele confrun
tări internaționale ale echipei 
noastre naționale înaintea Cam
pionatelor Europene din august, 
unde, se știe, ea face parte din 
grupa de elită.

La Budapesta, s-au susținut 
jocuri-școală cu selecționatele 
A, universitară și de juniori 
ale puternicei școli de polo un
gare, cu prima formație dispu- 
tîndu-se și două meciuri de 
verificare, cîștigate la același 
scor. 10—9, de gazde. „Cîștigiil 
nostru a constat |n posibilitatea 
de a întilni parteneri de valoa
re — ne spune antrenorul prin
cipal ai lotului, Iuliu Capsa. 
Am putut verifica efectivul a- 
vuț ia dispoziție, principalele 
scheme tehnico-tactico însușite 
și, nu in ultimul rind. impor
tantă a fost creșterea număru
lui de jocuri".

A urmat participarea la Cu
pa Dunării, de la Bratislava, 
unde s-au mai prezentat echi
pele universitare ale Ungariei 
și R.P. Chineze, reprezentati
vele Cehoslovaciei, Poloniei, 
Bulgariei, toate trei viitoare 
componente ale grupelor C.E. 
Rezultatele poloiștllor români : 
9—9 cu formația R.P. Chineze,

12—10 cu Polonia, 9—8 cu „u- 
niversitarii" din Ungaria, 16—9 
cu Bulgaria (una dintre adver
sarele din prima serie a euro
penelor) ș| 8—9 cu Cehoslova
cia. gazdele înscriind golul vic
toriei în ultimul minut ai par
tidei. Astfel, selecționata noas
tră s-a situat pe locul secund, 
după Cehoslovacia, înaintea se
lecționatelor din R.P. Chineză, 
Ungaria, Polonia și Bulgaria. 
Din formația de bază folosită 
la această competiție (au lip
sit experimentații Gordan, ac
cidentat în Ungaria, Simion, 
Cr- Dan) antrenorul îi eviden
țiază pe Diaconu, declarat cel 
mai bun portar ai întrecerii, și 
pe E. Ionescu. amintind apoi 
de Răducanu, Moiceanu, Cos- 
trăș, Ș. Popescu, Hagiu — cu 
fluctuații de la mecj de meci. 
Dintre tineri, a confirmat, a- 
flăm, doar Olaru, „aportul mai 
noilor internaționali fiind incă 
inconsistent".

Să sperăm că, In răstimpul 
plnâ ia competiția de obiectiv 
a anului pentru poloiștii noștri, 
vor fi aduse retușurile necesa
re în joc, cu precădere în mo
mentul de apărare și în prlvin- 

„ța creșterii eficacității în si
tuațiile de superioritate nu
merică.

Geo RAETCHI

întrecere, moment inedit jnsă 
doar pentru gimnaste, pentru 
că majoritatea celorlalți parti
cipant! amintiți au participat, 
în primăvară, la concursurile 
ce au inaugurat bazele sporti
ve ale Universiadei. Și, ne re
amintim cu plăcere, înotătorii, 
caiaciștii și canoiștii noștri 
s-au numărat atunci printre

Paul SLÂVESCU

(Continuare In pap. a 4-a)

• CUPA ROMÂNIEI ȘI-A 
DESEMNAT PARTICIPANTE
LE LA FAZA FINALA. Ele 
sint : din zona Sud. — Steaua 
(11—10 cu Rapid, 9—8 cu CSU- 
TMUCB , 8—9 cu Dinamo), Ra
pid (10—9 cu CSU, 12—6 cu 
Dinamo) și CSU-TMUCB (8—7 
cu Dinamo) ; din zona Nord — 
Crisui Oradea (15—11 cu I.L.

Timișoara, 14—T cu Vagonul 
Arad, 13—6 cu Progresul Oradea, 
13—5 cu Voința Cluj-Napoca). 
Voința (7—7 cu Progresul, 10—5 
CU ILT, 10—8 cu Vagonul), Va
gonul (10—7 cu Progresul, 14—7 
cu ILT). Turneul final are loc 
la Oradea, între 6 șl 9 august 
(GH. NISTOR, coresp.).

Aglomerare de motociclete în vira). Secvență din cursa clasei
250 cmc sport din programul „Cupei Prietenia", desfășurată pe 

traseul de la Reșița (Citiți comentariul in pag. a 4-a) 
Foto: P. FUCHS — Reșița

24 de ore la Clubul Sportiv Unirea din Alba lulia

REZULTATE SPECTACULOASE ALE UNEI „PEPINIERE MICI"
CELE 24 DE ORE la Clubul 

Sportiv Unirea, din Alba lulia, 
au început, pentru reporter, 
cu o surpriză : aflăm, de la 
președintele loan Smadea (la 
conducere, cu o întrerupere de 
trei ani, din 1974) că „Unirea" 
și-a semnat actul de naștere în 
anul 1923, prin echipa de fot
bal cu acest nume. O ECHI
PA „printre cele mai vechi din 
țară, cu 65 de anj de existen

ță", ne spune loan Smadea, 
concurînd, pe terenul-., vîrstel, 
cu echipe similare din Bucu
rești, Arad, Timișoara, Cluj- 
Napoca. Pină în 1939, „Unirea" 
a activat în „B“, iar din 1947 
a mai coborît cîteodată pentru 
scurte... reprize și în „C“. 
DAR CUVINTE DE LAUDA a 
adus clubului nu fotbalul, ci 
un sport necunoscut acum 
10—15 ani In orașul clădit pe

Divizionarele A de fotbal la căderea cortinei
peste ediția 1986/1987

LA UN PAS DE 0 MARE PERFORMANȚĂ, DAR...
(în pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei 

F. C. Olt)

vatra vechiului Apulum: hal
terele. Aici a crescut șl s-a 
format Andrei Socaci. cunoscu
tul campion mondial de ju
niori. „EL N-A RĂMAS SIN
GURA FLOARE, In cîmpul fer
til al halterelor noastre", ne 
spune antrenorul fon Frățilă. 
De la noi a plecat, la Gloria 
Bistrița, Liviu Muntcanu, și îl 
avem, la lotul olimpic din a- 
eest oraș, pe Emil Simu. 
Dar pentru haltere sînt mulți 
tineri talentați la Alba lu
lia, care s-au afirmat, deși 
unii abia au depășit... 15 ani: 
Florin Hîșu, medaliat cu bronz 
la republicanele de copii. Va- 
sile Șilinca — tot bronz ia cel» 
de Juniori, Șandor Simon, me
dalie la juniori mici, ca și Bar
bu Nemoianu, care mai este 
Încă pionier 1 Viorei Avram,

Sever NORAN

(Continuare In pag. 2-3)



Prin practicarea gimnasticii de întreținere

SĂNĂTATE, VIGOARE Șl FRUMUSEȚE...
în urmă cu cîțiva ani, in di

verse orașe ale țării, au înce
put să apară primele centre de 
gimnastică (de întreținere, nu
mite pe atunci) pentru sănătate: 
frecventate, în 
mei — tinere

Era, de fapt, 
rilor permanente ale C.N.E.F.S., 
ale organelor și organizațiilor 
cu atribuții, de a găsi — în 
spiritul indicațiilor ți hotăriri- 
lor de partid — forme atrac
tive și eficiente de cuprindere 
a unui număr cît mal mare de 
femei în practicarea organizată 
a educației fizice, a sportului 
și turismului, a mișcării in aer 
liber în general.

In centrele de gimnastică, ce 
funcționează sub directa condu
cere și supraveghere a unor 
cadre specializate, sînt create 
condiții pentru practicarea di
verselor exerciții (inclusiv gim
nastică aerobică) în scopul sti
mulării tonusului muscular, 
creșterii gradului de sănătate 
și menținerii unei linii armo
nioase a corpului. „Buna cola
borare dintre Comisia centra
lă pentru educație fizică și 
sport în rîndu! femeilor din 
cadrul C.N.E.F.S. — și comi
siile județene a dat rezultatele 
așteptate ș, astăzi avem, ne 

-spunea tovarășa prof. Aurelia 
Suciu, activistă a C.N.E F.S., un 
număr de 269 de asemenea cen
tre de gimnastică. Ele au luat 
naștere în întreprinderi, insti
tuții, 
rești si sînt frecventate 
peste 41000 
Am adăuga 
sînt în județele Timiș, Neamț, 
Brașov, Cluj, Hunedoara, Pra
hova, Constanța și municipiul 
București .

Dezvoltarea în continuare a 
centrelor existente, înființarea 
de altele noi, sînt obiective de 
bază ale comisiei centrale, mo-

general, de fe
ți adulte.
rodul preocupă*

cooperative meșteșugă- 
de 

de practicante", 
că centrele bune

tiv pentru care au fost luate 
numeroase măsuri : elaborarea 
unor teme de cercetare („Stu
diul privind influența gim
nasticii aerobice asupra întă
ririi și menținerii sănătății** — 
prof. Ștefania Ilieșu, de pil
dă) ; s-au organizat schimburi 
de experiență și mese rotun
de în județele cir activitate bu
nă în această direcție : muni
cipiul București, Dîmbovița, 
Constanța, Brașov, Cluj, Sucea
va, Olt șa. ; s-au organizat 
simpozioane ș a.

Dacă în '
s-au obținut "rezultate 
prin înființarea unuj 
sporit de centre de gimnasti
că, jn Bihor, Vrancea, Bistrița- 
Năsăud, Dolj și altele, din pă
cate, se constată superficiali
tate în tratarea acestei pro
bleme, fapt de neînțeles am 
spune, dat fiind faptul că a- 
cestea și-au dovedit din plin 
eficiența atît din punct de ve
dere social, cît și financiar. 
Acolo unde, la centre bine do
tate, sint profesori buni — am 
da doar două exemple : Ștefa
nia Ilieșu și George Preda, am
bii din București — numărul 
de solicitante este mare. Prin
tre măsurile concrete și opera
tive pentru realizarea de noi 
centre de gimnastică de între
ținere sînt de amintit : cursuri 
de formare șj perfecționare a 
instructorilor ; îmbunătățirea 
bazej materiale ; controluj ri
guros medical al cursantelor 
înainte de înscriere ; o mai 
bună popularizare a efectelor 
practicării gimnasticii etc.

Așteptăm ca măsurile preco
nizate să dea noi dimensiuni 
acestei activități puse în slujba 
întăririi sănătății, puterii de 
muncă, de creație și — bine
înțeles — a realizării unui plus 
de armonie și frumusețe...

județele amintite 
bune, 

număr

Modesto FERRARINI

ÎN
CLASAMENTE FINALE

HANDBALDIVIZIA B DE

O REUȘITA ll IA CICLISM
Ciștigători — Cristian Neagoe (Steaua) la

seniori și Costel Crăciun (C.S. Brăila} la juniori
Deosebita inspirație a organiza

torilor în alegerea traseului (3 
vîrfuri de cat. A) celei de a 21-a 
ediții a „Cupei CIBO" la ciclism 
a făcut din ea, avînd în vedere 
și participarea, un veritabil cam
pionat național.

La Rîșnov-, la startul etapei I 
au răspuns prezent la apelul ar
bitrilor 71 de cicliști. Sprintul la 
ducere din Tohan a revenit lui 
M. Grancea, după .care, pe lungile 
serpentine spre Fundata, pluto
nul s-a înșiruit, iar cățărarea din 
vîrf a revenit lui M. Orosz. După 
întoarcerea din acest punct, ru
tierii au plonjat cu aproape 
7o km/h, în față formîndu-se un 
grup de 4 *
Ol. Celea, 
Schneider, 
tul de la 
rit treptat 
un avans de 2 min. Pe serpenti
nele spre Pîrîul Rece, Celea 
„sparge" și este prins de pluton. 
Cățărarea de la Cerbu a revenit 
lui V. Apostol, după care, sufo
cați, la întoarcerea din Predeal, 
cei trei au fost prinși. Pînă la 
Rîșnov, nimic de semnalat, dar, 
la prima serpentină a drumului 
spre Poiana Brașov, Cr. Neagoe a 
atacat sec, s-a desprins de cole
gii de întrecere și a sosit solitar 
pe stadionul Poiana. Clasament 
etapă: 1. Cr. Neagoe, 111 km. 
3.11:12, m.o. 35,100 km, 2. Val. 
Buduroi la 1:17, 3. Gh. Kleinpeter 
la 1:39, 4. M.'Orosz la 1:48/5. Șt. 
Anton la 3:06, 6. V. Apostol la 3 :47.

Nici nu se dăduse bine startul 
în cadrul etapei a 2-a, cînd V. 
Pavel (Steaua) și G. Gheorghiu 
(Voința Buc.) au evadat din plu
ton. Rulînd constant, ei s-au de
tașat treptat, Pavel cîștigînd

alergători, V. Apostol, 
Gh. Kleinpeter și I. 

ultimul cîștigînd sprin- 
Tohan. Cei 4 au mă- 
ritmul, la Cheia avînd

sprintul din Tohan (ducere) și 
cățărarea de la Moeciu; după în
toarcerea de aici, Gheorghiu a ră
mas, dar V. Pavel și-a continuat 
cursa, adjudeeîndu-și și al doilea 
sprint de ia Tohan (întoarcere), 
avînd 5 minute avans la Cerbul. 
Pe coborîrea de aici, avînd o de
fecțiune, și neavînd cine să-l a- 
jute, a fost ajuns. Păcat I Pe ser
pentinele spre Poiana Brașov plu
tonul s-a răsfirat, în față a ră
mas singur Val. Constantin eseu 
(Dinamo) care a cîștigat etapa. 
Clasament etapa a 2-a: 1. Val. 
Constantinescu, îOi km, 2.17:10, 
m.o. 44,000 km, 2. M. Aldulea, 3. 
N. Aldulea, 4. Adr. Florea (toți 
Met. Plopeni), 5. V. Buduroi, 6. 
M. Orosz, toți la 7 secunde. Cla
sament general: 1. Cristian Nea
goe 5.29:28, 2. V. Buduroi (ambii 
Steaua) la 18 sec., 3. Gh. Klein
peter (Voința Arad) la 37 sec.. 
4. M. Orosz (Electromureș Tg. 
Mureș) la 44 sec., 5. Șt. Anton la 
2:41, 6. C. Popa (ambii Steaua) 
la 4:01; juniori: 1. Costel Crăciun 
(CS Brăila) 5.34:05 (excelentă 
comportarea acestui junior, care 
a sosit pe locul 7 în clasamentul 
general, devansînd mulți sportivi 
seniori), 2. D. Catană (Voința P. 
Neamț) la 8:01, 3. M. Grancea 
(CIBO Bv.) la 14:25.

Această ediție a „Cupei CIBO" 
a fost — părere unanim împărtă
șită în caravană — deosebit de 
reușită, rutierii noștri avînd ne
voie. pentru a reintra în pluto
nul fruntaș al ciclismului inter
național, de cît mai multe curse 
de acest gen, în care tacticile de 
club sau „plimbările" pe șosea 
sînt excluse.

Horațiu SIMA

Timp de 3 zile, la București

„Ring Voința ’8

MECIURI FRUMOASE, SPECTATI
La Arena „Timpuri Noi“ din 

Capitală a început cea de a VI-a 
ediție a competiției „Ring Voin
ța ’87“. Intr-o ambianță plăcută 
și o organizare fără cusur, cei 
aproape 80 de pugiliști prezenți 
și-au început disputele pentru 
cucerirea trofeelor puse în joc. 
Așa după cum ne-au spus orga
nizatorii, sînt destule secții de 
box care nu au răspuns invitației 
de participare și, ceea ce este 
mai neplăcut, multe dintre ele 
chiar din București. Cu toate a- 
ceșțea, competiția- oferă multe 
meciuri interesante, de bună va
loare.

Chiar de la reuniunea inaugu
rală un numeros public a urmă
rit evoluțiile pugiliștilor înscriși 
în întrecere, aplaudîndu-le efor
turile depuse. Și, spre satisfacția 
celor ce asistă la gale, surpri
zele au și început să apară. Ast
fel, în cadrul categoriei cocoș, 
tînărul dinamovist Radu Petrie 
n-a... ținut cont de „cartea de vi
zită" a adversarului său Ion Bo
boc (Semănătoarea) — cu puțin 
timp în urmă un redutabil spor
tiv la „semimuscă" și „muscă", 
cu numeroase meciuri interna
ționale în palmares — și i-a ad
ministrat o corecție ~ ~
bligîndu-1 pe rutinatul său adver
sar să abandoneze în rundul se
cund.

Cu interes a fost așteptată e- 
voluția „semiușorului" Ion Con
stantin (Vagonul Caracal), care 
la „zonele" campionatelor națio
nale a obținut o răsunătoare vic
torie asupra campionului mon
dial de juniori Daniel Măeran. 
Olteanul și-a confirmat Calitățile
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@ Tragerea la sorți 
a jocurilor din noua ediție 

a „Cupei României"

FEMININ
Seria I

MASCULIN
Seria I

1. Relon Săv. 22 14 1 7 480-416 51
2. Tract. Bv. 22 13 1 8 512-474 49
3. Hidro C-ța 22 12 0 10 471-482 46
4. Teleajen 22 11 1 10 536-501 45
5. ASA Buzău 22 10 2 10 435-432 44
6. IMU Bacău 22 10 1 11 435-434 43
7. Moldosin 22 10 1 11 517-534 43
8. Calculatorul 22 9 2 11 488-482 42
9. IMP Sf. Gh. 22 9 2 11 500-531 42

10. Arctic 22 9 2 11 463-522 42
11. Celuloza Br. 22 9 1 12 453-443 41
12. Mecon Iași 22 8 2 12 477-516 40

Seria a II-a

1. Univ. Cj.-N. 22 15 2 5 529-412 54
2. Constr. Ar. 22 13 3 6, 559-486 51
3. Auto. Tim. 22 11 1 10 540-513 45
4. Comerț 22 10 2 10 525-493 44
5. Utnio 22 11 0 11 505-494 44
6. Mlnaur n 22 10 2 10 521-518 44
7. Mec. Or. 22 10 2 10 473-514 44
8. Utilaj Ptrș. 2i2 11 0 11 493-565 44
9. IURT Lugoj 22 9 3 10 496-549 43

10. Metalul Hd. 22 9 2 11 512-521 42
1’1. CSM Reșița 22 9 0 13 464-463 40
12. Copșa Mică 22 5 1 1« 459-548 32

1. Oțelul
2. Textila
3. CFR
4. Relon Săv.
5. Precizia Vs.
6. Filat. Focș.
7. Mec. Fină
8. I.T. BUC.
9. Argetex Pit.

10. Vulturul PI.
11. Rapid II
12. Olimpia SI.

Gl. 
Bil.

Seria a

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 8 IULIE 1987

EXTRAGEREA I
39 25 8

EXTRAGEREA a
5 14 45 10

FOND TOTAL
GURI : 744.771 lei
104 288 lei report la

43 3 19

Il-a : 28 17

DE CIȘTI- 
din care 

categoria 1.

CÎ.ȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 5 IULIE 

1987

Categoria 1 (13 rezultate): 4 
variante 100% a 3-865 lei și 216 
variante 25% a 966 lei ;

rezultate) :Categoria 2 (12
168 variante 100% a 501 jeț și 
3500 variante 25% a 125 lei.

întrucât valoarea unitară 
ciștigurilor de categoria

a
. _ ______  3

(11 rezultate) a fost sub pla
fonul minim, fondul acestei 
categorii a fost atribuit, con
form regulamentului, celorlalte 
două categorii-

2
3
0
2
1
3
3
4
0
1
1
0

II-a

480-403
484- 394
485- 425 
437-372 
510-436 
447-442 
445-410 
403-433 
470-477 
421-479 
445-518 
414-622

54
53
52
52
49
47
43
42
33
37
35
26

EDIȚIA INAUGURALĂ
In organizarea Asociației Spor

tive a întreprinderii de Mașini 
Grele din București, începând de 
astăzi se desfășoară întrecerile 
prilejuite de ediția inaugurală a 
Cupel I.M.G.B. la ciclism. Iată 
programul: etapa 1, București — 
Oltenița și retur, 100 km, start 
ora 15.30 de la poarta principală a 
I.M.G.B.; etapa a 2-a, 10 iulie, 
București — Oltenița — Ghirnogi 
și retur. 120 km, start ora 1S.30 
din același loc etapa a 3-a, 
11 iulie, contratimp individual — 
20 km, start ora 9 la km 13,500

A CUPEI I.M.G.B
al șoselei spre Oltenița; etapa a 
4-a, iii iulie, semlfond, circuit în 
prelungirea Bd. Metalurgiei, 70 
km (25 ture cu sprint la fiecare 
două ture), start ora 17.

Se vor alinia la start rutieri 
seniori și juniori de la cluburile 
Dinamo, Steaua, Voința, Olimpia. 
C.Ș.Ș. 1, I.M.G.B., Voința din 
Cluj-Napoca, Arad, Ploiești, Pia
tra Neamț, iași, precum și de la 
Metalul Ploperil, Muscelul C. 
Lung, C.S. Brăila, A.S. Constan
ta. CIBO Brașov, Torpedo Zăr- 
nețti și Electromureș. Tg. Mureș.

Timp de două zile, în Sala Giu- 
lești din Capitală s-a desfășurat 
„Cupa Rapid" la culturism.

Cîștigătorii: juniori mici, 60 kg
— C. Moțoc (Exploatare Metrou 
București), 65 kg — R. Uliteai 
(Electromotor Timișoara), 70 kg
— A. Mateescu (Petrochimistul 
Pitești;. peste 70 kg — M. Popa 
(Liceul Spiru Haret București); 
juniori mari — 65 kg — R. Ulitzai 
(Electromotor Timișoara), 70 kg
— M. Trifan (Rapid București), 
75 kg — M. Popa (Liceul Spiru 
Haret București), 80 kg — M. Cre- 
can (Armătura Zalău), peste" 80 
kg — N. Mihuț (Armătura Za
lău) ; seniori — 70 kg — M. Albu 
(Vagonul Arad). 76 kg — A. cos- 
tache (Rapid București), 82 kg — 
C-tin Fronoiu (Farul Constanța), 
88 kg — E. Kantor (Vagonul A- 
rad), peste 88 kg ~ N. Giurgi 
(CUPROM Băla Mare).

IN

REZULTATE SPECTACULOASE ALE UNEI „PEPINIERE MICI
(Urmare din pag 1)
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— 60, 3.
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s-a format și afirmat Mihaela 
Dăogăroiu (locul 8 la „mon
dialele" de juniori de la Ate
na, 1986, locui 3 la Cupa Pri
etenia, campioană balcanică, în 
1986, la juniori, 5 km marș, 
probă la care deține și titlul 
de campioană republicană). O 
„talonează" Ildiko Szilagy, vi- 
cecampioanâ. tot la junioare 
„De-a lunguț anilor, ne spune 
Laurențiu Popescu, antrenorul 
coordonator al secției, Alba a 
mai dat și pe Liliana Drăgan. 
campioană republicană și re
cordmană |a 5 și 10 km, pe 
Lucia Cioancă, 
recordmană în
Ilie Neamțu, la 20 km marș 
Dar a crescut și viteziști (Ion 
Țăranu, la suta de metri) și să
ritori (Sorin Rizea, ia lungime 
și la triplu salt)". PENTRU VI
ITOR clubul își propune să 
dezvolte o secție de semifond 
și fond, și de alte probe atle
tice, cum spuneau antrenorii 
Mariana Stanciu și Gabriel 
Avram, „deoarece de tineri ta- 
lentați nu ducem lipsă". AN
TRENORII Robert Cosmoc și 
Nico'.ae Lupu conduc o echipă 
de fotbal hotărîtă să rămînă 
mereu în „B“. „Clubui nostru, 
deși mic, ne spunea lean Sma- 
dea, a dat și fotbaliști renu- 
miți. L-aș cita pe Cornel Țăl- 
nar, de ia Dinamo. I-aș adăuga 
pe Iulian Nicimiș, care a ju
cat ia Jiu; (acum e ia Minerul 
Paroșeni), pe Romeo Rus. Ia

mai mare decît ei, a plecat ja 
Dinamo București- Dotarea e 
bună, cu sală sub tribuna sta
dionului municipal. Trei grupe 
de începători și două de avan
sați". „Vom culege, mereu, rod 
bogat", ne asigura cel de al 
doilea antrenc-r, prof. Levente 
Kimbaș. ÎN CADRUL CLUBU
LUI există și o secție de cul
turism. Și una de gimnastică 
de întreținere. „Ambele con
stituie o sursă de venituri ; a- 
proape 10 000 de iei pe lună 
iarna și 5—6000 vara (cînd ne 
face... concurență ștrandul), ne 
spune antrenoarea Ana-Maria 
Kimbaș, adăugind : „Cursul de 
gimnastică îl absolvă anual 
sute de femei de diferite virste. 
Toate au pierdut din greutate 
și au cîstigat... jn frumusețe". 
„VIOARĂ A DOUA" a clubu
lui este atletismul. Mai precis 
— grupa de marș. La Unirea

3 506-3 9
3 596-411
7 51S-494

11 363-372
11 433-479

60
58
52
44
42
41

19
17
15
11

9
9

1. Constr. Tim. 22
2. Text. Zalău 22
3. „U“ Farmec 22
4. Ind. Ușoară 22
5. CSM Bistrița 22
6. AEM Tim.
7. Text. Sebeș
8. Electromot,
9. Voința Sig.

10. Constr. Hd.
11. Nitramonia
12. Voința Rm.V 22
• Federația Română de Hand

bal face cunoscut că în ziua de 
14 iulie a.c., ora 12, la sediul 
C.N.E.F.S. — etaj 8 (str. V. Con
ta nr. 16), va avea loc tragerea 
la sorți a jocurilor din „Cupa 
României" ediția 1987/1988. Sînt 
invitați conducătorii cluburilor și 
asociațiilor sportive, precum și 
antrenorii echipelor divizionare 
A și B (masculin și feminin).

22
22
22
2222-
22

12
13
13
14
16

419-149 40 
407-517 40 
414-474 39 
407-458 37 
359-418 34 campioană

1982—1984,
Ș« 

pe

Florin Hîșu (15 ani), cel mai tî~ 
năr medaliat al secției de hal

tere a Clubului „Unirea"

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎST1GURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO DIN 
28 IUNIE 1987

FAZA I : categoria 1 : 2 va
riante 25% a 45 000 lei; cat. 2: 
3 variante '
din care o exc-ursie de 2 locuri 
în R S. Cehoslovacă și dife
rența în numerar și 6 variante

5 000 lei ; cat. 3: 5 va-

100% a 20 000 lei,

FAZA a Il-a : categoria A : 
2 variante 25% a 26 035 lei; 
cat. B : 4,25 variante 25% a
13 017 lei ; cat. C : 11,25 varian
te a 4.628 lei ; cat. D : 51,25 a 
1016 lei ; cat. E : 681,50 a
100 lei.

E :

Jiul... Avem jn echipa actuală 
tineri de viitor, ca loan Olie, 
un libero de excepție, pe Ma
rian Gec-rgescu, Dumitru 
Gheorghe, loan Popa Fără a-i 
cita și pe cei din echipa de ju
niori, antrenată de Ion Păcu- 
raru“... O MINA DE OAMENI, 
o unitate sportivă mică, a reu
șit să ofere sportului nostru și 
performeri cu rezultate bune la 
mondiale, europene sau între
ceri balcanice, și campioni na
ționali.

)

25% a V

1 
l

100% a 7 826 lei, din care
de 1 loc în R.S.

riante 
o excursie
Cehoslovacă șl diferența în nu- 

*■".1 a 
69,50 a l'-295 
652 

lei ; 
cat.

merar și 26 variante 25% 
1957 lei ; cat. 4 :-----
lei ; cat. 5 : 
6: 262,50 a 
430,75 a 200 
a 100 lei.

138 a 
343 
lei;

lei ; cat
cat. 7 : 

8 : 2 543

TURUL DELTEI ÎN 4 ZILE
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM 

ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, în 
cu Centrala Dunării Tulcea, organizează Turul 
Deltei în patru zile pe pontoane-dormitor con
struite în acest an.

TRASEUL EXCURSIEI :
• ziua I : plecare la ora 14 din Tulcea pe tra

seul : Tulcea — Brațul Sf. Gheorghe — Km. 54 
(Dunavăț).
• ziua a H-a : plecare ia ora 5 pe traseul : Km 

54 (Dunavăț) — Brațul Sf» Gheorghe — canalul 
Ivancea — Lacul Roșu — Gîrla Busurca — Mila 
2 — Sulina — Sulina oraș. Popas o oră pe Lacul 
Roșu. Se poate face plajă la mare cînd se ajunge 
la Sulina.
• ziua a III-a ; plecare la ora 7 pe traseul .* 

Sulina oraș — Brațul Sulina — Crișan — Dunărea 
Veche — stația de pompare Obretin — Mila 23 
sat — canalul Sontea — canalul Olguța. Popas o

HOTELURI 
colaborare la ora 3 pe traseul : 

Sontea — canalul 
Sulina — Tulcea.

Si- <oră ta Mila 23 sat
0 ziua a IV-a : plecare

Canalul Olguța y canalul 
reasa — Mila 35 - Brațul

NOTA :
Trasettl din ziua a rv-a se va modifica, in 

funcție de nivelul apelor, astfel : canalul Olguța 
— canalul Sontea — Mila 23 sat — Crișan — Bra
țul Sulina — Maliuc — Tulcea. Traseele Inițiale 
vor putea fi modificate parțial în funcție de 
nivelul apelor.

Date de plecare : 13, 17, 21, 25 șl 29 iulie ; 2, 6, 
10, 14, 18. 22, 20 șl 30 august ; 3, 7, 11 și 15 sep
tembrie.

Pentru înscrieri in 
dresați-vă agențiilor 
București.

In aceste excursii 
din alte localități din

excursii sau informații, a- 
de turism ale I.T.H.R.

se pot tnscrle turiști șl 
țară.

i.

q
Al

s



^Divizionarele A la căderea cortinei peste edifia 1986/1987

EROSI
rma unor 
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Osman 

limijlocie: 
) b.p. Gh.

(Rapid) 
; mijlocie 

5) b.p. D. 
Lihăceanu
Dăscălete 
(Timpuri 

tGB). 
nif in aleile, 
galele în-

Ila un pas de o mare performantă, dar
IACUM, LA ORA BILANȚU

LUI, sigur, cei ce s-au aflat 
în apropierea acestei echipe — 

conducători, antrenori, supor- 
teri și, probabil (veți vedea de 
ce spunem probabil), unii din
tre jucători — au toate moti
vele să fie nemulțumiți de cla
sarea finală a echipei. Candi
dată serioasă . (mai ales după 
excelentul loc trei ocupat la 
sfîrșituj turului) la un loc în 
Cupa UE.F.A., F-C. Olt a ratat' 
totuj atunci, în etapa a 33-a, 
cînd a pierdut meciul, pe teren 
propriu, cu Sportul Studențesc. 
Dar vom ajunge si acolo...

EDIȚIA DE CAMPIONAT 
1986—1987 se părea că va fi de

' ! pentru F.C. Olt. Exce- 
__ ___ condiții de pregătire, 
grija permanentă a organelor
|i»oo—iac 

excepție 
lentele

I locale și a conducerii clubului, 
cîteva completări inspirate ale

IOVAN

lotului de jucători și venirea 
“ la conducerea tehnica a antre- 

j Constantin, 
- toate la un ioc, se părea că vor I propulsa această formație între 

primele cinci echipe. Oricum, 
trebuie spus din capul locului 
că pentru F-C. Olt acest cam
pionat a însemnat un progres 
pe toate planurile, de organi
zare și joc, de rezultate și 
locuri ocupate în clasament pe

Ila conducerea teh 
norului Gheorghe 
toate In lin lor* sn

I locuri ocupate în clasament 
parcursul celor 34 de etape.

Iată, de altfel, bilanțul ulti- 
Imelor trei ediții de campionat : 

1984—85 : 34 13 4 17 34—52 
30 de puncte, locul 13. 

1985—86 : 34 11 7 16 42—57 
29 de puncte, locui 13. 
1986—87 : 34 15 5 1T 33—43 
35 de puncte, locul 7.

După două consecutive cla
sări pe locul 13, însoțite per
manent de teama de a nu re
trograda (de care a scăpat abia 
în finalul întrecerii), iată, F.C. 
Olt și-a depășit condiția și a 
început să cocheteze cu pozițiilemt în ac

um eu in- 
ClI-a edi- 
argum-ent, 
open, a- 
urv altul.
n care 
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mijloc cu doi jucători aproape 
compleți, tehnici, harnici și ra
finați, adică Eftimie și M’ Po
pescu, lîngă care s-a aflat me
reu harnicul Ad. Georgescu, 
deloc zgîrcit la efort. în față, 
însă, au fost, și aveau să fie 
și în retur,_ destule neimpliniri. 
adică ineficacitatea lui Turcu 
și Pena și a noilor veniți, Oti- 
man, Plăvițiu sau 
Dar, de pe locul 3, 
vedea... roz !

Argeșeanu. 
totul se

7. F. C. OLT
• Puncte realizate 

cu steaua, Gloria și

pierdea în serie în deplasare 
(0—8 cu Steaua și 0—5 cu Cor- 
vinui aveau să ducă la un go
laveraj în retur de 16—31, 
după ce in tur fusese 1.7—12). 
S-au pierdut două meciuri în 
mod neașteptat, acasă, care 
aveau să coste scump (0—2 cu 
Gloria, 0—1 cu Sportul), s-a 
ciștigat în ultima etapă, ia Pe
troșani, dar asta n-a mai aju
tat aproape la nimic, pentru că 
locui in Cupa U.E-F.A. n-a mai

SPRE COTA 500
sau recordul seriozității totale

34 15 5 14 33-43 35
pe teren propriu: 25 (a pierdut’ cîte două 
Sportul Studențesc, cîte unul cu Dinamo, 

Corvinul și Rapid); a obținut 10 puncte în deplasare (cîte două 
cu Gloria, Chimia, Sportul Studențesc și Jiul, cîte unul 
trolul șl F.C. Argeș).
• Cel mai bun loc ocupat: 3 (etapele a 3-a, a 5-a și 

cel mai slab loc: 11—15 (prima etapă).
• Golgeterii echipei: Eftimie și M. Popescu — cîte 7 

S. Răducanu 4, A. Georgescu, Laurențiu și Pena — cîte 
2, Minea, Dudan, Otiman și Argeșeanu — cîte 1.
• Jucători folosiți: 23 — Laurențiu 33 meciuri, A. Georgescu

32, Mihali și Minea — cîte 31, Pena și Eftimie — cîte 30, M. Po
pescu și Dudan — cîte 29, Ciurea și Leța — cîte 25, D. Petrescu 
24, M. Zamfir 21, Turcu 13, S. Răducanu și Costin cîte 11, 
Otiman și Anghel — cîte 9, Răduleșcu, Crișan și Argeșeanu — 
cîte .......... -
•nea

cu pe-
il—19) ;
goluri,

3, Leța

7, Plăvițiu 6, Sorohan 2, Mateescu 1.
Podiumul evidențiaților: 1. Eftimie 20 remarcărl, 2—3. Ml- 

și M. Popescu — cite 17.
Cartonașe galbene: 27 — 11 jucători; cele mal multe: Ml- 
6.
Cartonașe roșii: M. Popescu (etapa a 11-a), Minea (etapa 

a 29-a) și M. Zamfir (etapa a 28-a).
9 A beneficiat de 4 lovituri de ia 11 m: 2 transformate (M. 

Popescu și Eftimie), 2 ratate (ambele Eftimie); a fost sancțio
nată cu 5 penalty-uri, toate transformate.

9 A expediat 390 de șuturi (262 acasă — 128 in deplasare) 
dintre care 168 pe poartă (116 acasă — 52. în J '

hali

deplasare).

UN SEMNAL DE ALARMA 
NERECEPȚIONAT. Pentru F.C. 
Olt, sezonul de primăvară a 
început cu meciul de la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, din Cupa 
României, cînd a fost învinsă 
de o divizionară C. Credeam că 
amărăciunea de atunci văzută 
pe fețele jucătorilor le va da

Fază din meciul F.C. Olt — Gloria Buzău. Careul oaspeților a 
fost deseori supraaglomerat, dar

> ocaziile

putut fi păstrat. Și de aici, 
marea amărăciune, chiar dacă 
F.C. Olt s-a situat peste con
diția din edițiile precedente. 
Căderea nu a fost întîmplătoa- 
re. Jocul nu mai mergea, dis
ciplina în teren suferea (vezi 
cartonașele roșii și galbene), 
jucătorii nu se mai’ ajutau re
ciproc, ba îșl reproșau greșe
lile, echipa primea goluri, iar 
de marcat, marca o dată la zece 
ocazii.

CE SPUNE ANTRENORUL 
CONSTANTIN? „Cînd am ve
nit din pregătiri, i-am avertizat 
pe jucători că e mai ușor să 
ajungi sus decît să te menții. 
Marea majoritate a jucătorilor 
nu au avut performanțe mari 
și nu au dorit-o pe aceasta 
intervenind delăsarea, văicărea
la că antrenamentele sînt gre
le, iar la unii, un vedetism ief
tin, că „atîta pot". Dacă jucă
torii își vedeau de treabă și 
rămîncau harnici și modești, 
sigur intrau în primele patru. 
Fotbalul se face cu pasiune, dar 
n-au înțeles. îmi pare rău că 
nu am luat măsuri 
spun acest lucru în 
critic".

Așadar, F-C. Olt

Există
xemple __ _______ _....... .
in fotbal. Sir Stanley Mathews 
a jucat pînă la aproape 50 de 
ani, uimind lumea printr-o vi
talitate cu totul ieșită din co
mun. Și ia noi au existat, de-a 
lungul anilor, jucători care s-au 
despărțit de ghetele lor de fot- 
bai după decenii petrecute pe 
gazonul stadioanelor. Gheorghe 
Constantin este unui dintre ei. 
Iar mai aproape de noi, în con
dițiile în care fotbalul a de
venit tot maj pretențios prin 
asprimea disputelor lui, rămîn 
demne de laudă strădaniile u- 
nor mari talente ca Iordănes- 
cu (să nu uităm Sevilla), Du
mitru sau Lucescu, cei care și 
acum — dacă vor — pot evo- 
lui alături de jucători cu 20 de 
ani mai tineri decît ei ! Ei 
bine, toate aceste exemple — 
și, repetăm, numărul lor este 
mult mai mare — față de care 
trebuie nutrit un sentiment de 
pură admirație, s-au înscris 
sub un singur dar important 
numitor comun, format din trei 
termeni fără de care nu se mai 
poate juca ia nivelul marii per
formanțe : talent — seriozitate 
— profesionalism.

In nr- 114 al „Suplimentului 
fotbal" a fost publicat clasa
mentul celor mai „bătrîni" ju
cători din Divizia A. Nu bă
trîni ca vîrstă, ci ca număr de 
prezențe pe prima noastră sce
nă fotbalistică. Statisticianui i-a 
inclus pe toți, inclusiv pe cei 
care nu mai joacă de foarte 
multă vreme. Care este ordi
nea

suficient de multe e- 
de longevitate sportivă

Jspn

Ștefănescu

celor activi 7

severe si 
mod auto-

IJUUl I
tifice

gazdele nu au reușit să fruc- 
Foto: Aurel D. NEAGU

I fruntașe. Turui de campionat 
avea să fie, realmente, un per
manent 
cietate

urcuș spre... înalta so- 
a primei divizii. O a- 

1 de victoriile 
, __ Rm- Vilcea și

București (cu Sportul Studen- 
Ițesc), de egalurile de la Plo

iești și Pitești. A suportat mai 
greu vizitele' iui Dinamo (0—0), I Steaua (0—3)
dar F.C. Olt 
cu un +4 la

Ifirmare susținută 
de la Buzău, R:

și Corvinul (0—0), 
a terminat turul 

_ „adevăr", care a 
făcut, probabil, o iarnă prea 

i liniștită în 
jucătorilor. Jocul 

său era destui de ordonat- O 
apărare cu doi fundași laterali 
mereu prezenți în faza de atac 
(Laurențiu și D. Petrescu), cu

de gindit- Dar returul de cam
pionat avea să confirme o evi
dentă coborîre. Au început să 
se coroboreze instabilitatea por
tarului Ciurea cu scăderile li
niei de fundași și slabul ran
dament (cu puține excepții) al 
lui Eftimie și M. Popescu (ei, 
liderii echipei), cu ratarea unor 
mari situații de gol. Și așa, e- 
chipa cîstiga greu acasă și

Așadar, F-C. Olt putea mai 
mult, dar jucătorii s-au mulțu
mit cu puțin, un loc în zona 
liniștită a clasamentului, iar 
ratarea locului jn Cupa U.E-F.A. 
— o mare performanță pentru 
ei ar fi însemnat calificarea — 
trebuie să le dea 
începînd cu Eftimie, 
cu, Mihali, Minea, 
Turcu. Doar tînărul 
trescu a 
abnegație 
mult.

de gindit, 
M- Popes-
Pena și
Dan Pe-

fost un exemplu de 
și ei promite foarte

Constantin ALEXE

I frumoasă și prea 
subconștientul juc

I doi fundași centrali tineri și
• dotați (Minea și Mihali), iar la

<nc speciala limitați I

ȚEI

IAC IA 1300
100 ifl 5.0001(1 fie,

MARILE 
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SURPRIZE 
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Și 
OPERATIV I

10• Cu numai 
lei, la toate agen
țiile și vinzătorii 
volanti din rețeauo 
Loto-Pronosport :

9 Singura 
ditie : 
RENTA !

con- 
PERSEVE-

© Nu 
misiunea 
tata !

uitați : E 
este limi-

I

1.
2.
3.
4.

Ispir — 481
Ștefănescu — 478
Boloni — 470
Cazan — 460

de
6.

Și, in continuare, sub 400 
meciuri : 5. Moraru — 356, 
Stancu — 353, 7. M. Zamfir 
350, 8. Bărbulescu — 348, 
Augustin — 343, 10—12. Caval, 
Radu II, Bălăci — 341, Negrilă 
(336), Cămătaru (332), T. Stoica 
(319), I. Marin (316), Iorgulescu 
(309), Crișan (304). Cristian I 
(301). .

Ce anume se poate constata 
din simpla citire a acestui atît 
de interesant clasament ? Mai 
întîi de toate faptul că recor
dul lui Ispir se află, într-ade- 
văr, în mare pericol. (Mureșa- 
nul. iată, repromovînd cu e- 
chipa A.S.A., e posibil să-și 
reia și firul jocurilor în prima 
divizie). Doi jucători din cate
goria celor cu care am început 
aceste rînduri, jucători de pri
mă mărime în fotbalul nostru, 
care au îmbrăcat, mulți ani la 
rînd, și tricoul echipei națio
nale, Ștefănescu și Boloni, „ur
că" sigur spre mult visata gra
niță a celor 500 de meciuri î-n 
Divizia A. Lui Ispir il mai tre
buie 19 jocuri, lui Costică 
Ștefănescu îi mai sînt necesare 
22 de partide, lui Ladislau 
Boloni — 30. Toți trei, deși 
trecuți bine de 30 de ani, pot 
realiza această deosebită per
formanță chiar în campionatul

9-

Boloni

viitor- Cu atît mai mult, cu cit 
toată lumea le cunoaște marea 
seriozitate în pregătire și în 
viață. Aproape două campio
nate i-ar fi necesare și lui Paul 
Cazan, al treilea divizionar A 
care amenință recordul țui Flo- 
rea Ispir.

Apoi vine grupul masiv al ce
lor cu peste 300 de meciuri. Cu 
trei portari (cel mai vîrstnic — 
Cavai), cu șase fundași (cel 
mai bine plasat — Stancu). trei 
mijlocași și trei 
mai tîn'ăr ’ dintre 
tul golgeteri ai 
mătaru. Desigur, 
ei poate „sări" 
400 de . meciuri, 
de acel numitor

atacanți. Cel 
toți e recen- 

Europei, Că- 
oricare dintre 
granița celor 

Totul depinde 
_ _____ ____ ... comun sub 
care se înscrie viața de jucător 
a lui Boloni sau Costică Ștefă
nescu. Sub care s-a înscris și 
cariera predecesorilor lor. Con
stantin, Iordănescu. Lucescu...

Laurențiu DUMITRESCU

In ziua tragerii la sorți a primului tur din ediția 1987-’88

PARTICIPAREA ECHIPELOR NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE

106 36 16 51 146-173 94
65

Azi, la ora prinzului. la Ge
neva va avea loc tragerea la 
sorți a meciurilor din cadrul 
competițiilor europene interclu- 
buri, eci;a 1987—88, competiții 
atît de temeinic integrate nu 
numai soccerului continental, 
ci . și celui mondial. Fotbalul 
românesc ocupă o poziție ono
rantă. Nu numai că de data 
asta va fi reprezentat de cinci 
echipe (Steaua în Cupa Cam
pionilor Europeni, Dinamo în 
Cupa Cupelor, Victoria, Sportul 
Studențesc și Universitatea Cra
iova jn Cupa U-E.F.A), dar trei 
dintre ele (Steaua, Dinamo, U- 
niversitatea) vor fi incluse în 
„urna favoritelor", datorită bu
nelor rezultate anterioare ; 
Steaua — cîștigătoare a C.CE. 
1985—83, a Supercupei Europei 
1987, finalistă a Cupei Inter
continentale in 1986 ; Dinamo 
— semifinalistă a C.C-E. în e- 
diția 1983—84 ; Universitatea — 
semifinalistă a Cupei U.E.F.A. 
în sezonul 1982—83. Așadar, un 
buchet de performanțe dintre 
cele mai frumoase, pe care re
prezentantele noastre ii pot în
tregi în această toamnă (și jn 
primăvara viitoare) cu rezultate

de aceeași anvergură.
, Prima participare româneas
că o notăm jn toamna lui 1956, 
cînd Dinamo București a întîl- 
nit în cadrul ediției a Il-a a 
C.C.E. pe Galatasaray Istanbul, 
campioana Turciei, și s-a ca
lificat in turui al doilea. De 
altfel, Dinamo București rămîne 
echipa cu cele maj muite pre
zențe (dintre cele 19 formații 
românești înscrise de-a lungul 
anilor), 20 : de 12 ori în C.C-E., 
de două ori în Cupa Cupelor, 
de cinci ori în Cupa U.E.F.A.. 
o. dată n fosta-Cupă Europea
nă a Țîrgurilor. Steaua a luat 
parte Ia 18 ediții (CC-E. — 7, 
Cupa Cupelor — 9, Cupa
UE.F.A. — 2) dar, cum spu
neam, a reușit printr-o corn-, 
portare de excepție (îi dorim 
ca except a să devină .. regulă) 
să urce pe treapta cea mai de 
sus a podiumului principalei 
întreceri continentale, aceea 
care aduce la start pe cele mai 
valoroase echipe din Europa — 
campioanele. Cu 14 prezențe — 
Universitatea Craiova.

Dar credem că este intere
sant să prezentăm, în preajma 
atît de așteptatei trageri la

sorți a cupelor europene, bilan- 
țu] participărilor echipelor 
noastre- Mai întîi un' bilanț pe 
competițiile disputate în aceas
tă perioadă (C.O-T. = Cupa

C.C E
C. Cuinelor 74 25 15 34 85-116
C.O.T. 13 8 0 5 14- 11 16
C.E.T. 37 14 8 15 53- 64 36
C. UEFA 118 43 23 52 149-171 109
TOTAL 348 129 62 157 447-535 320

Iar acum un clasament în 
ordinea punctelor realizate de 
cele 19 echipe românești care 
s-au aliniat pînă actim la 
startul cupelor europene. în
tre paranteze, numărul partici-

Orașelor Tirguri, organizată pârilor.
1. Dinamo Buc- (20) 74 29 11 34 120-111 69
2. Univ. Craiova (14) 56 25 10 21 70— 68 60
3- Steaua (19) 56 20 13 23 67— 80 53
4- F. C. Argeș (9) 32 12 8 12 47— 49 32
5. Petrolul (7) 23 12 1 10 24— 30 25
6. Rapid (6) 22 7 2 13 24— 38 16
7. Dinamo Bacău (1) 8 4 2 2 13— 10 10
8- „Poli" Tim. (3) 10 5 0 5 10— 17 10
9. Sp. Stud. (5) 14 3 4 7 13— 23 10

10. U.T.A. (4) 16 3 4 9 16— 31 10
11- St, Roșu (3) 11 3 1 7 14— 25 7
12 „U“ Cj.-N. (2) 6 3 0 3 8— 12 6
13. Corvinul (1) 4 1 2 1 8— 9 4
14. A.S.A, Tg. M. (3) 6 1 1 4 4— 13 3
15 Jiul (1) 2 1 0 1 2— 3 2
16. Prog. Buc, (1) 2 0 1 1 1— 2 1
17 Chimia Rm. V. (1) 2 0 1 1 2— 4 1
18. F-C. Baia Mare1 (1) 2 0 1 1 2— 5 1
19. C.SU. Gl. (1) 2 0 0 2 2— 5 0

TOTAL 348 129 62 157 447—535 320
în anii 1962—1965 și C E.T.
Cupa Europeană a Țîrgurilor, 
disputată între 1965 și 1971, a- 
mîndouă precursoare ale Cupei 
U-E.F.A.). Așadar :

Sperînd că noua ediție 
îmbunătăți acest bilanț, 
urăm echipelor noastre succeș 
deplin.

va 
să

Mircea TUDORAN

C.SU


/n „Cupa Prietenia" la motociclism

VITEZIȘTII NOȘTRI AU CIȘTIGAT TEREN!•••

&\\\\\\\\\\^^

VrxTJvTAVATA/'

O Tinerii pilofi — la inălfime • Record de
spectatori • Succes de organizare

Intrind in circuitul organiză
rii „Cupei Prietenia" la moto- 
ciclism viteză pe șosea, fede
rația noastră de resort a pro
gramat duminica trecută etapa 
a 3-a a prestigioasei competiții 
internaționale pe traseul de la 
Reșița. în orașul de pe Bîrzava 
s-au întîlnit ași ai curajului și 
indemînării din Bulgaria, Ceho. 
slovacia, Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria. U.R.S.S. și 
România. Buni cunoscători ai 
tuturor tainelor pilotajului, cei 
peste 50 de motocicliști străini 
s-au străduit (și au reușit) să 
se ridice la înălțimea așteptă
rilor celor aproximativ 50 000 
de spectatori (record de public). 
Specialiștii de peste hotare au 
fost de părere, în unanimitate, 
că întrecerile au avut virtuțile 
unor concursuri de mare atrac
ție, antrenorul cehoslovac An
tonio Molanik afirmind că a 
fost cea mai dură confruntare 
din „Cupa Prietenia" datorită 
si dificilei... geometrii a circu
itului, care i-a obligat pe pro
tagoniști să facă uz de Fntre-

In

G
Turul Franței

ca niște... ceasornice, aceasta 
s-a datorat, recunosc chiar a- 
lergătorii, antrenorilor Aurel 
Ionescu, Traian Mihâilescu, 
mecanicilor Marian Niculescu, 
Ion Constantin și Nicolae Pață 
care, printr-un efort colectiv, 
au pregătit temeinic motocicle
tele pentru concurs. Ba mai 
mult, unele motoare... îmbătri- 
nite au fost revitalizate prin 
iscusința tehnicienilor mențio
nați și mărindu-ll-se numărul 
„cailor putere" au rezistat rit
mului alert impus de animatorii 
curselor-

Așadar, rezultate _____
promițătoare am zice dacă ți
nem seama de faptul că muiți 
dintre sportivii noștri sînt 
tineri. Am vrea ca ascensiunea 
lor pe drumul performanței să 
atingă, cit mai curînd, noi cote. 
De aceea, ei trebuie supuși în 
continuare unei atente pregă
tiri, pentru ca să nu rămînă 
doar apariții meteorice-

Sportivii străini și antrenorii 
lor, cu care am stat de vorbă, 

„ ___ ___ ___ ____ au elogiat organizarea co.n-
gui lor arsenal fizic șl tehnic, '.'cursului asigurată de F.R.M., 

" ■ în colaborare cu C.J.E.F.S. Ca-
raș-Sâverin șl celelalte organe 
locale cu atribuții din Reșița- 
Buna desfășurare a - întrecerilor 
a necesitat eforturi suplimen
tare, cauzate de ploaia toren
țială care a căzut in preziua 
concursului și a întrerupt antre
namentele oficiale. Șuvoaiele 
de apă au deteriorat marcajele 
și materialele montate pentru 
securitatea alergătorilor și, in 
plus, au adus cantități apre
ciabile de mii pe asfaltul tra
seului. Printr-o exemplară mo
bilizare de forțe fn cursul nop
ții, a doua zi totul a fost pus 
la punct pînă la ora reluării 
antrenamentelor oficiale, ceea 
ce l-a determinat pe conducă
torul delegației cubaneze, Ra
fael Rodriguez, secretarul fe
derației de motociclism din 
Cuba, să aprecieze că organi
zarea a fost ia înălțimea presti
gioasei competiții. Iar motocl- 
clistul sovietic Anatoli Galan- 
ski, laureat în cursa de 250 
cmc-sport, ne-a declarat că n-a 
văzut un public mal numeros 
și atit de primitor și discipli
nat ca cel din Reșița.

Troian IOANIȚESCU

Cum s-au comportat in com
pania valoroșilor lor adversari 
viteziștii noștri, care — vorbind 
în general — au stat cam mul
tă vreme tn umbra colegilor 
lor de ia motocros ți dirt-track? 
Spre satisfacția numerosului 
public, de data aceasta repre
zentanții noștri au înregistrat 
cei mat bun bilanț de etapă, ei 
dobtndind, prin talent șl sudoa
re în munca de atelier, puncte 
la toate cele 3 clase din pro
gram, ceea ce a situat echipe
le României tnaintea selecțio
natelor Cehoslovaciei (la clasa 
250 cmc sport), R-D. Germane, 
Bulgariei, Poloniei și Cubei (la 
125 șl 250 cmc specială, cumu
late), țări cu motoclcllsm dez
voltat. La acest salt și-au adus 
contribuția Istvan Viktor — 
14 p, Stelian Sandu - 7 p. 
Marcel Crețu - 1 p (la 250 cmc 
sport) ; Octavian Vrăjitoru —
10 p, Sava Stancovici — 9 p 
(la 125 cmc); Robert Franț —
11 p, Tiberiu Troia — 10 p. 
Petre Chiriță — 6 p (la 250 
cmc specială), care au „apăsat" 
mai mult ca orlcînd pe acce
lerator. Și dacă mașinile au 
răspuns cu promptitudine la 
comenzile plloțllor, funcționlnd

notabile,

CONCURS ATLETIC LA POTSDAM
berlin, s (Agerpres). — In ca

drul concursului de atletism de 
la Potsdam, campioana europea
nă Diana Gansky (R.D. Germa
nă), a ciștlgat proba de arunca
rea discului, cu performanța de 
72.44 m, Iar coechipiera sa Pe
tra Fetke s-a situat pe primul

loc la aruncarea suliței, cu 70,34 m.
Rezultate Înregistrate In con

cursul masculin: 400 m: Schlm- 
mer — 46,67; 110 m garduri: Os- 
chkenat — 13,61; aruncarea greu
tății: Buder — 20,14 m; 100 m: 
Schroeder — 10,34; săritura tn 
înălțime: Grebensteln — 2,27 m; 
800 m: Mogalle 1:4«,67.

A 14-a EDIȚIEa
(Urmări din pag. 1)

protagoniști, cum nădăjduim să 
se tntîmple și acum, tn lupta 
pentru cucerirea strălucitoare
lor medalii ale marii compe
tiții.

Joi dimineață, Noemi Lung — 
la 200 m mixt, Eniko Paienc
sar — la 400 m liber șl cvar
tetul Anca 
Toth, Lung 
4X100 mixt 
lificarea în
respective, unde nutrim speran
ța să fie prezente după-amiază. 
Mai mult, așteptăm de la înotă
toare primele medalii t

Tot dimineață jntră tn com
petiție caiaciștii șl canoiștil. la 
calificările 
1000 metri. 
Macarencu, 
niel Stoian, 
turor, mult

în schimb, gimnastele vor a- 
pare tn arenă pentru prima tn

Pătrășcoiu, Timeea 
și Paiencsar — la 
îșl vor disputa ca- 
finalele probelor

probelor de 500 și 
Printre alții. Aurel 
Ionc| Lcțcaîe. Da- 
Angelin Veloa. Tu- 
succes I

BONTEMPI CÎȘTIGĂ
ETAPA A 7-a
Franței a continuat cu 
a 7-a etapă, desfășurată

Turul 
cea de . .
pe distanța de 211 km, între lo
calitățile Eplnal șl Troyes. A fost 
o rundă animată, decisă abia la 
sprintul final, la care au parti
cipat mal mulți rutieri, de către 
italianul Guido BontempL Timpul 
Învingătorului — 5h(>3:17, toți ur
măritorii săi principali venind In 
Imediată apropiere: 2. Domin
guez (Spania), 3. Van Poppel (O- 
landa), 4. LIeckens (Belgia). 5. 
Kelly (Irlanda), 6. Capiot (Bel
gia) etc., același timp.

Clasamentul general continuă 
să fie dominat de elvețianul Erlch 
Maechler, care totalizează 22hl9:06. 
El este urmat de francezul Le- 
valne, la 36 s, elvețianul Mtlller, 
la 44 s. Italianul Perlni, la 1:18. 
portughezul Da Silva, la 1:35. 
francezul Mottet, la 1:36 ș.a.

TENIS LA BOSTON
NEW YORK, 8 (Agerpres). —în 

primul tur al turneului Interna
țional de tenis de la Boston 
(Massachusetts), jucătorul argen
tinian Guillermo Vilas l-a între
cut cu 6—4, 2—6, 6—4 pe ecuado- 
rianul Râul Viver, spaniolul Fer
nando Luna a dispus cu 6—4, 7—8 
de mexicanul Jorge Lozano, iar 
cehoslovacul Ubor Pîmek l-a e- 
Umlnat cu 6—4, 7—5 pe america
nul Mei Purceii.

Alte rezultate: Peccl (Paraguay) 
— Cassidy (S.U.A.) 6—1, 6—4;
Dickson (S.U.A.) — Wosterholme 
(Canada) 7—6, 6—1; Brown
(S.U.A.) — Lavâlle (Mexic) 6—4, 
8—3.

La zi |

CAMPIONII RAMIN IN PICIOARE
Se părea, prin toamnă, că 

steaua iul se Îndreaptă, ire
mediabil, spre cădere, ca și 
cînd gloria i-ar fi fost o po
vară prea grea. încărcat de 
onoruri, de titluri șl de recor
duri de tot felul (olimpice, 
mondiale etc.), comparat ade
sea (șl justificat) cu legenda
rul Jesse Owens, Carl Lewis 
se retrăgea discret din sfera 
performanței (în care fusese, 
atîta timp, invincibil la sprint 
și la lungime) pentru a co
cheta, la 25 de ani, cu... mu
zica disco I Se pierdea, era 
clar, un mare compion al pis
tei, spre a se clștlga ce ? In 
cel mal fericit caz, un cîntă- 
reț celebru (datorită atletis
mului) care avea sau nu să 
confirme. A făcut vilvă, eu 
ocazia lansării unul disc la 
Paris, declarația sa că se an
trenează pe... balconul hotelu
lui, cuvinte care au avut, tn 
mod logic, darul să așeze vi
itorul sportiv al Iul Carl Lewis 
sub semnul nedumeririi și al 
Îndoielii.

Lunile care au urmat, cu 
puține victorii șl destule e- 
șecurl pentru Lewis, au dat 
apă la moară scepticilor, tot 
mal Înclinați să vorbească 
despre supercamplonul Cari 
(„King Cari") la timpul tre
cut. regretind ușurința cu 
care acesta, dureros de devre
me, a abandonat bătălia pen
tru performanță. înaintea 
campionatelor Statelor Unite, 
desfășurate deunăzi pe sta
dionul Iul San Jose City Col
lege, decisiv prilej de selecție 
Înaintea „mondialelor" de la 
Roma (29 august — 6 septem
brie), puțini mai credeau in

come-back-ul lui Lewis șl, ca 
să zicem așa, al „promoției" 
sale, excelent reprezentată la 
J.O. de la Los Angeles 1934. 
și, cu puține excepții, rezer
vele comentatorilor s-au ade
verit, Evelyn Ashford (elimi
nată din semifinale la 100 m), 
Valerie Brisco (triplă meda
liată cu aur la L.A.), Tonie 
Campbell (campion mondial 
de sală), Dwight Stone (neca- 
llflcat în finală) șl alții pler- 
zînd biletele pentru Roma 1 
Cea mal plăcută surpriză a 
fost furnizată de — ați ghi
cit 1 — Carl Lewis, care a 
alergat 100 m în 10,05, 20o m 
In 20,12 șl a sărit la lungime 
8,65 m, ciștlgind într-o manie
ră entuziasmantă ultimele 
două probe (Ia 100 m, Withers
poon 10,04) șl lmpreslonîn- 
du-i pe specialiști ca tn anii 
săi cel mai buni („Pe 200 m, 
pur și simplu, Lewis s-a plim
bat, arătîndu-se capabil de 
mult mai mult", nota Girard 
Marcout tn „l’Equlpe"). „Abia 
la Roma, a declarat cvadru
plul campion olimpic, veți ve
dea cu adevărat de ce mal 
sînt în stare", superba luj re
venire, dovadă a unei valori 
de excepție, avînd darul, nu-i 
așa. să bucure întreaga lume 
a atletismului.

Asemănător s-a comportat 
un alt „monstru sacru", hurd- 
lerul Edwin Moses care, Între
cut recent la Madrid de Da- 

. ny Harris pe 400 mg. șl-a luat 
o Indiscutabilă revanșă.

„Legendele vil" se predau 
greu 1

Ovidiu IOANIȚOAIA

• P£ SCURT O PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT+PE SCURTĂ

ATLETISM • In cadrul meciu
lui internațional dintre echipele 
de Juniori ale Cubei șl S.U.A., 
desfășurat la Havana, sprinterul 
american Jonathan Drumond a 
ciștlgat proba de 100 m, cu timpul 
de 10,46, coechipierul său William 
Reed a terminat tnvlngător la 
400 m In 45,46, iar cubanezul A- 
mado Ramos s-a situat pe primul 
loc in cursa de 1500 m cu 3:48.10 
• Cu prilejul unul concurs des
fășurat la Stuttgart, vest-germa- 
nul Karsten Stolz a ciștlgat pro
ba de aruncarea greutății, cu re
zultatul de 20.45 m.

AUTOMOBILISM • Cursa des
fășurată pe circuitul de la Hoc
kenheim a revenit pilotului vest- 
german Hans-Joachim Stuck, ur
mat de francezul Bob Wollek, 
ambii conduclnd pe mașini -Por
sche — 962“ • Raliul de la Wro
claw s-a Încheiat cu victoria pi
lotului ungur Attila Feriancz 
(„Audi Quatro"), urmat in cla
samentul general de polonezul 
Andrzej Koper (-Renault — Tur
bo") șl bulgarul Stolan Kolev 
(„Audi Quatro“).

BASCHET • Prima ediție a 
.Cupei Mediteraneene" pentru 
junioare s-a Încheiat In orașul

A UNIVERSIADEI DE VARĂ
trecere — pe echipe, punctajul 
fiecărei sportive contînd pentru 
individual compus — vineri du- 
pă-amiază. Grupele au urmă
toarea componență : grupa I: 
Marea Britanle, Coreea de Sud, 
Brazilia, Canada j grupa a Ii-a: 
România, R.P.D. Coreeană, RP. 
Chineză și o echipă formată 
din gimnaste prezente pentru 
concursul individual; grupa a

Ilî-a : U.R.S.S., Japonia, S.U.A., 
Iugoslavia. Formația noastră 
este alcătuită, în ordinea evo
luției pe aparate, din Mădăiîna 
Tănase, Lenuța Rus, Laura Cu- 
tina, Ecaterina Szabo, In timp 
ce principala contracandidată 
la întiietate, echipa Uniunii 
Sovietice, contează pe Șușuno- 
va, Sllnikova, Kolesnikova, Ze- 
turidze.

REZULTATELE ZILEI
• Proba feminină de flo

retă din cadrul Jocurilor mon
diale universitare de vară de 
la Zagreb a fost cîștigată de 
scrimera italiană Lucia Tra
versa. urmată de coechipiera 
ea Anna Pia GandoUfi și Yan 
Zhu (R. P. Chineză),
• în turul II al 

nariilor turneului 
bai s-au înregistrat

prelimi- 
de fot- 
următoa-

rele rezultate: Japonia — 
Franța 2—0 (0—0) ; R. p. chi
neză — Olanda 1—0 (1—0) ;
Argentina — Nigeria 1—1 
(1—0) ; Uruguay — R. F. Ger
mania 1—1 (0—0) ; R. P. D. 
Coreeană — Marea Britanie 
2—2 (2—1) ; S-U.A. — Algeria 
5—0 (1—0) ; U.R.S.S. — Iugo
slavia 1—0 (1—0) ; coreea de 
Sud — Brazilia 5—0 (3—0).

Iugoslav Dubrovnik cu victoria 
selecționatei țărll-gazdă. In par
tida decisivă, tinerele baschetba
liste Iugoslave au Întrecut cu sco
rul de 84—76 (41—41) formația
Spaniei. • în cadrul turneului 
masculin de la Kuala Lumpur 
(Malayezia), echipa iugoslavă O- 
llmpla Llubllana a învins cu sco
rul de 100—71 (49—37), selecționa
ta orașului Bangkok.

CICLISM • Turul Bulgariei a 
fost ciștlgat, la cea de-a 37-a e- 
dlțle, de rutierul bulgar Petar 
Petrov, urmat In clasamentul fi
nal de sovieticul Zinoviev, la 1:05 
și de Nencio Staikov, la 1:07. Pe 
echipe, locul I a fost ocupat de 
selecționata Bulgariei, urmată de 
U.R.S.S. și R.D. Germană. Ulti
ma etapă, a 9-a, încheiată ta So
fia, după 146 km, a revenit lui 
Petrov. în 4hl0:15.

MOTO • Concursul de moto- 
cros de la rffendic (Franța) a re
venit sportivului belgian Erie Ge- 
boers („Honda"), urmat de fln-

landezul Pekka Vehkonen („Ca- 
glva"). In urma acestei victorii, 
Eric Geboers a trecut pe pri
mul Ioc tn clasamentul general 
al campionatului mondial. Ia cla
sa 250 cmc. totalizind tn prezent, 
250 p.

ȘAH • După 12 runde, în tur
neul interzonal de la Subotlța, In 
fruntea clasamentului se află 
Short, Speelman și Ribly cu cite 
8 puncte, urmați de Tal 7,5 p, Ro- 
driguez 6,5 p, Marianovlcl 6 p (1), 
Zapata 6 p etc. în runda a 12-a, 
Rodriguez a ciștlgat la Popovlcl, 
Ribly la Cernin, Hamad a pier
dut la Marianovlcl, In timp ce 
partidele speelman — Sax. Za
pata — Prassad șl Tal — Short 
s-au Încheiat remiză.

TRIATLON • Concursul femi
nin desfășurat la Beijing a fost 
ciștlgat de Ruth Huny (Anglia), 
cu timpul total de 7h31:46. In 
programul competiției au figurat 
o probă de Înot, o cursă cicllstă 
șl un concurs de maraton.

BASCHETBALIȘTI DIN S.U.A. IN R. P. CHINEZA
BEIJING, | (Agerpres). — In 

primul joe al turneului pe care-1 
Întreprinde In R.P. Chineză, se
lecționata masculină de baschet a

orașului San Francisco a evoluat 
la Hangzhou, in compania tor* 
mațiel locale. Partida s-a Înche
iat cu scorul de 105—74 (55— 41) 
in favoarea oaspeților.

CEALALTĂ FATĂ
A MONEDEI

Fotbal
J-meridioMe

Pe fața el strălucitoare, 
stirîsul lut Țigana, un mallan (naturalizat) etndva sărac, 
tocmai șl-a cumpărat o vie Întinsă, ca urmare a dublului 
ces pe care echipa sa, Bordeaux, l-a înregistrat In sezonul 
Încheiat, adjudeeîndu-și campionatul șl cupa.

Pe cealaltă față fnsă, moneda e mal puțin lustruită, 
titlul „La complalnte des chdmeurs" ziarul „l’Equlpe" dezbă- 
tînd, recent, problema celor 80 de jucători profesioniști, din 
diviziile I și II, care au rămas fără angajament, fiind obligați 
să trăiască dlntr-un derizoriu ajutor de șoma] 1 Nume cunos
cute. precum cele ale Iul Zaremba (fost la Le Havre), Lopez 
(Marseille), Didier (Nancy), Lacuesta (Lille) sau Castagnino 
(Toulouse), figurează pe lista celor fără angajament și, impli
cit, fără viitor, ajunși în trista stare de a fi. după expresia 
unuia dintre el, a iul Maurice Arouh (Bastla), „cerșetori la dru
mul mare". Furnizată de purtătorul de cuvlnt al Uniunii na
ționale (franceze) a fotbaliștilor profesioniști. Renă Charrier, 
o explicație există, „cifra (n.n. șomerilor) e net superioară 
celela de anul trecut datorită faptului că multe cluburi, con- 
statlnd o scădere a posibilităților financiare, transferă mal greu, 
orlentlndu-se către tinerii formați de ele", dar poate fl ea 
satisfăcătoare pentru jucătorii care neavlnd alt mijloc de În
treținere, de subzistență, Îngroașă numărul celor „sans emplol" 1 
Același Arouh, șomer Încă din 1985 mărturisea după cum ur
mează situația jenantă șl disperată în care se găsește; „De 
cite ori primesc plicul (n.n. cu ajutorul de șomaj), simt o ru
șine fără margini. Mă privesc tn oglindă și-m! zic: tu nu ești 
om 1".

Orice alte comentarii prisosesc (Ov. I.).

moneda fotbalului francez afișează 
care 
suc- 
abla

sub
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