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UN BILANȚ PRESTIGIOS IN ÎNTRECERILE DE SIMBĂTĂ Șl DUMINICĂ:
8 MEDALII DE AUR, 5 DE ARGINT Șl 4 DE BRONZ!
0 Noemi Lung — alte două medalii de aur I Aurel Macarencu — dublu campion mondial universitar O Aur ți pentru Anca Pătrășcoiu, 

caiacele de dublu masculin, dublu și patru feminin • O performanță de excepție : caiacul și canoea pe podium la toate cele 13 probe |

Noemi Lung

ZAGREB. 12 (prin telefon, de la tri
misul nostru special). Reprezentanții 
sportivi ai tineretului nostru studios 
au. in continuare, o comportare remar
cabilă la cea de a 14-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare, de la Za
greb. Membrii delegației române, a- 
nimati de același fiind al unei com
portări demne si valoroase, ioacă un 
rol de orim-plan la marea competiție 
polisportivă a anului. In cele patru, zile 
de întreceri la care au luat startul, ei

Aurel, Macarencu

au reușit un bilanț de deosebit presti
giu : 23 de medalii, dintre care 11 de 
aur, 7 de argint si 5 de bronz ! Sîm- 
bătă si duminică numai la caiac-canoe 
și înot sportivii din România socialistă 
au cucerit un număr impresionant de 
medalii, 17 în total. Cite două medalii 
de aur au obținut canoistul Aurel Ma
carencu — la simplu. 500 și 1000 m. 
înotătoarea Noemi Lung — la 400 m 
mixt si 200 m liber, pe cea mai înaltă

Anca Pătrășcoiu Marina Ciucur, Tecla Borcănea, Mihaela Nedejd-e, Luminița Munteanu

treaptă a podiumului de premiere nr- 
cînd. de asemenea. Luminița Munteanu 
și Marina Ciucur — la caiac dublu 500 
m. înotătoarea Anca Pătrășcoiu — 200 
m spate. Daniel Stoian si Angelin Ve- 
lca — caiac dublu 500 m. Tecla Borcă
nea, Marina Ciucur, Luminița Munteanu, 
Mihaela Nedejde — caiac 4. Medaliatii 
cu argint de simbătă si duminică sînt 
Anca Pătrășcoiu — 400 m mixt. Tecla 
Borcănea — caiac simplu 500 m Da

niel Stoian si Angelin Velea — caiac 
dublu 1000 m, Ionel Lețcae — caiac 500 
m. Vasile Lehaci si Gheorghe Andriev 
— canoe dublu 500 m. „Bronzul" a fost 
cucerit de Ionel Letcae — caiac 1000 m, 
Vasile Lehaci si Gheorghe Andriev — 
canoe dublu 1000 m. Ionel Letcae. Ale
xandru Popa. Ionel Constantin. Nicolae 
Feoilosei — caiac 4. 1000 m si Lețcae, 
Feodosei. Popa. Viorel Polocoser — 
caiac 4. 500 m.

Sîmbătă, ne-am mutat „car
tierul general" la Complexul 
nautic Jarun, unde dimineață 
s-au desfășurat semifinalele și 
după-amiază finalele la cinci 
probe masculine (pe distanța a 
1000 m) și două feminine (500 
m) ia caiac-canoe. Dar în tim
pul finalelor ne-am găsit vreme 
— cit de scurtă, căci Noemj a 
mai doborît un record mondial 
universitar I — să alergăm la 
Centrul de presă pentru a ur
mări la televiziune cursa de 
400 m mixt de la piscina Mla- 
dost, unde multipla campioană 
și recordmană a Universiadei 
'87, No-emi Lung, mrea favo

Angelin Velea Daniel Stoian

rită, culegea, fără o replică 
prea solicitantă, un nou suc
ces...

Șapte finale la oaiac-canoe 
simbătă, toate cu speranțe de 
medalii pentru delegația uni
versitară română, speranțe ma
terializate in tot atîtea me
dalii. Nu o să păstrăm în re
latarea noastră cronologia din 
program a curselor, ci o să în
cepem cu obținerea medaliei de 
aur de către caiacul de dublu 
feminin. Aceasta, nu dintr-un 
simplu gest' de curtoazie pen
tru LUMINIȚA MUNTEANU si 
MARINA CIUCUR, cit pentru 
faptul că ea a fost obținută în- 

tr-un moment cind, psihologic 
vorbind, se resimțea deziluzia 
ratării primului loc de către 
echipajul masculin omolog, 
campion mondial, Stoian — Ve
lea. Cursa aceasta feminină de 
500 metri. încheiată cu o vic

„Internaționalele14 României la pentatlon modern

LUCIAN țlNTEA CONDUCE DUPĂ
Cea de a 29-a ediție a Cam

pionatelor Internaționale ale 
României la pentatlon modern 
a continuat, sîmbătă si dumini
că. sub semnul acelorași dispu
te echilibrate, reprezentanții 
celor opt tari — Bulgaria, 
Franța. Italia. Mexic. Polonia. 
Ungaria. U.R.S.S. si România 
— depunînd frumoase eforturi 
pentru a demonstra o formă cit 
mai bună.

începută vineri, proba de că
lărie, cea care deschide întot
deauna concursurile de penta
tlon. a continuat sîmbătă. în 
același cadru deosebit oferit de 
Stadionul Olimpia în concurs 
aflîndu-se sportivii din ultime

torie clară a fetelor noastre — 
mai mult de o barcă pe o dis
tanță de sprint pur! — în
fața unui puternic echipaj so
vietic, a însemnat foarte mult, 
legînd totodată prezentul (asa 
cum au și spus, de altfel, în 

le două serii. Evident, ținînd 
seama de faptul că în prima 
zj nici unul dintre participanți 
nu realizase punctajul maxim, 
evoluțiile ultimilor 15 sportivi 
au fost urmărite cu si mai mt It 
Interes, în așteptarea celor... 
1100 p. Si. cind se părea că nu 
va fi atinsă această limită, ia
tă. mexicanul Edel Hernandez, 
aflat pe poziție de „outsider", 
reușește. în aplauzele numero
șilor spectatori, să treacă fără 
greșeală peste cele 15 obstaco
le ale parcursului. încadrîndu- 
se. totodată, si în timpul acor- (Continuare în pag. 2-3)

interviul de după finală, cele 
două campioane — ambele de 
la Dinamo București, ambele în

Paul SLAVESCU

(Continuare in oag a 4-a)

DOUĂ PROBE
dat, ceea ce i-a adus maximumul 
de puncte acordate de regula
ment. El va rămîne. însă, pu
tină vreme la conducere de
oarece. în fruntea clasamentu
lui va urca sovieticul Igor Oko- 
lev, la rîndu-i. cu o prestație 
foarte bună si un timp superior 
cu 2,6 secunde. 1:36,8 față de 
1:39,4 al mexicanului. Aceasta 
în ceea ce privește disputa in-

Emanuel FÂNTÂNEANU

Concluzii în urma unei ample analize a sezonului internațional

IN RUGBYUL NOSTRU ESTE NEVOIE, MAI INTII, 
DE O NOUĂ ATITUDINE IN PROCESUL DE INSTRUIRE
• Slăbiciunile manifestate la Cupa Mondială, cauzele ți, mai ales, căile de eliminare a lor • 

Revitalizarea acestui sport este necesara ți posibilă

Imediat după ultimele partide de campionat, 
federația de rugby a procedat, într-un cadru 
larg, reprezentativ, la analiza comportării selec
ționatelor de seniori și juniori în Cupa Mondială 
și, respectiv. Turneul F.I.R.A. O dezbatere am
plă, care a avut ca bază de discuție nu numai 
rapoartele prezentate de colectivele tei nice ale 
loturilor, dar și înregistrările jacurilor susținute 
de „tricolori" la Antipozi. Totul, așadar, cu ade
vărat „la obiect", critic și autocritic, pentru că 
ultimele rezultate internaționale ale rugbystilor 
au nemulțumit.

Vizionarea înregistrărilor a demonstrat tuturor 
celor prezenți la plenara lărgită a Comitetului 
federal — din rîndurile cărora nu au lipsit înșiși 
jucătorii — că sportul nostru ou balonu] oval 
traversează un moment dificil, deși chiar la 
Cupa Mondială, inclusiv în partidele pierdute la 

diferențe de neadmis, au existat și momente 
bune : finalul victorios al jocului cu Zimbabwe, 
cu trej eseuri aplaudate (Paraschiv a pătruns 
impetuos în but după o grămadă, Dumitraș l-a 
lansat într-o lungă cursă pe L. Constantin și 
Toader a marcat, un frumos șir de pase și o 
pătrundere spectaculoasă a lui Hodorcă) ; minute 
bune de presiune în prima parte a meciuluj cu 
Franța, această puternică echipă scăpînd și»da
torită șansei dintr-un asemenea presing ; apoi 
acțiunile incisive în întîlnirea cu Scoția, căreia 
Murariu și Toader i-au înscris alte eseuri de 
efect — primul dintre ei detașîndu-se prin

Geo RAEȚCHI 

Reprezentantul nostru, Lucian Țintea (stingă), fandează și ob
ține o nouă nc,oiie Foto : Aurel D. NEAGU

Divizionarele A ne totnai ia canerea cornnei ț 
peste ediția 1986/1987 j

PUNCTUL FORTE, LINIA DE MIJLOC j
(în pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei 1

„U“ Cluj-Napoca) ț

(Continuare In pag. 2-3)



Finalele Daciadei și ale Campionalului

Republican ia iir cu arcul
> ■- —. mm --- ni urr--------r?-------- ------- -----------

DISPUTE ATRACTIVE, REZULTATE,

ÎN GENERAL, SCONTA TE
SATU MARE. 12 (prin telefon). 

După patru zile de întreceri, fi
nalele Daciadei și ale Campiona
tului Republican la tir cu arcul, 
pentru seniori și senioare, s-au 
încheiat azi (n.r. ieri) in loca
litate. Pe Poligonul Voința, a- 
oroape 60 de arcași si arcașe din 
12 cluburi si asociații sportive au 
realizat. în sistem dublu F.I.T.A. 
dispute pasionante, cu rezultate, 
în general, scontate, avînd în ve
dere atît 
tent, cît 
cursurile 
la băieți, 
locul 1.

Fată de întrecerea similară a 
naționalelor de anul trecut, de la 
Iași, unde sătmărenii se impuse
seră în ccmpetitia masculină, 
iar reprezentantele clubului Voin
ța Rădăuți în cea feminină titlu
rile revenindu-le atunci șl la in
dividual și pe echipe, de această 
dată ocupantii primului loo au 
rămas aceiași doar ia echipe : 
Voința Satu Mare (m) cu 7120 p 
Si Voința Rădăuți (f) cu 6549 p. 
La individual feminin, fosta cam
pioană. rădăuteanca Gabriela 
Cosbvan. a ccupat doar locul 3 
cu 2327 p. ea fiind întrecută clar 
de două bucureștence : Diana 
Nicolaescu (Olimpia) — o auten
tică speranță a acestei discipline 
— care, cu 2436 p. a ocupat 
treapta a doua a podiumului, si 
Aurora Chin-Matei (Steaua), mul
tipla noastră recordmană, care, 
cu 2460 p. și-a adjudecat titlul. 
La băieți. Victor Weszelovski 
(Voința Satu Mare), clas it anul 
trecut pe locul 1. a fost acum de
pășit de ...alți 5 ^trăgători. cîști- 
gătorul — 
tatea Tg. 
du-1 cu 70

Evident, 
teres s-a bucurat 
dividual. La fete 
mai sus menționată a fost stabi
lită chiar după simplu FITA (cî- 
te 36 de săgeți ne distantele de 
70. 60. 50 si 30 m) : 1. Aurora 
Chin-Matei 1225 p 2. Diana Ni-

raportul de forte exis- 
Si prestațiile din con- 
prccedcnte. chiar dacă, 
un outsider . a ocupat

Ioslf SzatmarI (Sănă-
Mures) 
P.
de cel

devansîn-

mai mare in- 
con cursul in- 
însă. ordinea

colaescu 1206 P. 3. Gabriela Co- 
sovan 1167 p, următoarele avînd 
un punctaj mult mai slab si 
deci fără pretenții la podium. 
In cealaltă serie FITA, diferen
tele s-au mărit, astfel că în 01a- 
sam'entul final nu s-au mai pro-» 
dus modificări. La băieți. între
cerile au fost mult mai atractive, 
mai spectaculoase. învingătorul 
fiincț previzibil abia după seriile 
scurte din cea de-a doua FITA. 
Pînă atunci, la conducere s-au 
aflat pe rînd doi sătmăreni, 
Mircea Fîrdea si loan Călin, și 
tîrg- mureșeanul Iosif Szatmari. 
Ultimul s-a instalat în fruntea 
clasamentului după prima serie 
de la 50 m : 2074 p față de 2068 
p. Călin si 2052 D. Fîrdea. în 
continuare, el a punctat sigur, 
astfel că seria de 36 de săgeți de 
la 30 m nu a mai putut schimba 
ordinea primilor clasați. Szat- 
mari obtinînd pentru prima dală 
titlul de campion. în întrecerile 
pe echipe, cum era de așteptat, 
situația în clasament a rămas 
cea stabilită după simplu FITA.

REZULTATE TEHNICE. Femi
nin. individual : 1. AURORA
CHIN-MATEI 2460 P (1225+1235), 
2. Diana Nicolaescu 2436 p (1206+ 
1230). 3. Gabriela Cosovan 2327 p 
(11167 ’1160). 4. Daniela Robu (O- 
limpia) 2242 p. 5. Iuliana Fodor 
(C.S.M. Iași) 2232 p. 6. Elena Cîrs- 
tean (Minerul Aninoasa) 2217 p : 
echipe : 1. VOINȚA RĂDĂUȚI 
(Gabriela Coșovan. Angela Bu- 
cevschi, Mihaela Galan) 6549) p, 
2. Voința Satu Mare 6362 p, 3. 
Minerul Aninoasa 6327 p. Mascu
lin. individual : 1. IOSIF SZAT
MARI 2414 p (1201+1213). 2. loan 
Călin 2395 p (1189+1206). 3. Mir
cea Fîrdea 2381 J) (1198! 1183). 4. 
Victor Stănespu ’ (Petrolul Plo
iești) 2375 p. 5. Sandor Laszlo 
(Voința Tg. Mureș) 2345 p, 6. Vic
tor Weszelovski 2344 p : echipe : 
1. VOINȚA SATU MARE (Călin, 
Fîrdea, Weszelovski) 7120 p. Vo
ința Tg. Mures 6713 p. 3. C.S.M. 
Iași 6651 p.

1.

loan NOVAC

sa

IN RUGBYUL NOSTRU ESTE NEVOIE DE
(Urmare din pag. 1)

omniprezență, celălalt punctînd 
la o acțiune energică dusă de 
„veteranul” Dumitru. Dar șirul 
greșelilor individuale, al slăbi- 
ciunior la nivelul compartimen
telor a fost incomparabil mai 
mare ! Ratări de placaje — e- 
fectuate incorect, scăpări de 
batoane „înainte" in mod re
petat, pierderea mingii în con
tact cu adversarul, jntîrziere în 
transmiterea paselor, 

repliaj 
nu în ultimul 

(ara 
ba-

St/7-.’S(iră imagine — surprinsă pe peliculă de Drago? A. Neagu — 
privind frumusețea întrecerilor pe circuit. Primul din dreapta, Costel 

Popa — câștigătorul cițrsei.

„Cupa I.M.G.B.44 la ciclism

„MOMENTUL ADEVĂRULUI",

CONTRATIMPUL, A DECIS
î osiei Popa (steaua) - tlșligălorul ediției inaugurale

La startul etap-si a 3-a, contra- 
crono metru individual, 20 km.
s-au prezentat mai mulți cicliști 
care erau acreditați cu același 
timp. Această probă dură, dispu
tată pe un vînt 
avea să ’ ‘
clasați, 
situația 
Plecat al
Oprescu „_______ ,, . . ___ _
prote de contratimp din tot atâ
tea disputate în țară, a înregis
trat la sosire 28:05, timp care a 
rămas pînă spre finalul întrecerii 
cel mai bun, fiind întrecut numai 
de cel realizat de Costel Popa 
(Steaua) ' ■'
mătoare
- 28:47, 
Răcășan , ,
Cr. Neag-oe (Steaua) 29:12, P.Mitu 
(I.M.G.B.) 29:17.

Se anticipa că, în ultima etapă 
-• circuit 60 km (24 ture, cu 
sprint la fiecare două), se va da 
o luptă strinsă pentru ocuparea 
locului îiitîi între C. Popa și S. 
Oprescu, departajați in clasa
mentul general de 36 secunde. A-

foarte puternic, 
decidă ordinea primilor 
modificînd substanțial 
existentă pînă atunci, 
treilea în cursă. Sergiu 

(I.M.G.B.), cîștigător a 3

— 28:01 ; pe locurile ur- 
s-au clasat V. Mifcrache 
C. Paraschiv — 20:02, D.
— 29:07 (toți Dinamo).

O NOUA ATITUDINE

APROAPE TOȚI CAÂ
ȘI-AU PĂSTRAT TI

LA FINALELE
GALAȚI, 12 (prin

DE LUPTE GR
Categor 

nul Petre 
rești) a 
a susține 
brăileanu 
oarece .?■ 
c.prit d- 
concureze 
Constanți 
rești) b.r 
miniu SI;

Catcgoi 
Ștefan R 
rești) a 
la catego 
consecuti 
un risc, 
nard G< 
un tînăr 
calități, i 
tida fina 
avut cur 

mai i

GALAȚI, 12 (prin telefon). 
Cei 207 concurenți, prezenți la 
finalele Daciadei și ale Cam
pionatelor Republicane de lupte 
greco-romane, și-au încheiat du
minică întrecerile. Cîștig de 
cauză au avut luptătorii con- 
sacrați. „Noul val", așteptat 
cam de multă vreme, a întîrziat 
și de astă dată să apară la 
„rampă”. Dar, iată, succint fil
mul celor 10 finale.

Categoria 48 kg. Pentru cen
tura de campion au luptat Da
niel Grosu (CSM Suceava) și 
Angelo Chelaru (Construcția 
București). Deși ceț mai mulți 
anticipau victoria suceveanului, 
Chelaru a agonisit rapid un a- 
vantaj apreciabil (5—0), in ur
ma unei centurări laterale și a 
unui supleu, reușite impecabile. 
Cînd se părea ca, totuși, Grosu 
va reface terenul pierdut (2—5), 
Chelaru a mai reușit un tur de 
cap și a cîștigat, in final, cu 
8—2. Pentru locui trei, M. Ior- 
dache (Construcția București) 
b.s.p. I. Voicu (Di amo Bucu
rești).

Categoria 52 kg. Meci de ma
re concentrare de forțe intre 
Mihai CișmaȘ (Steaua) și Ni- 
colae Onica (Dinamo Bucu
rești). Primul avertisment pen
tru luptă pasivă l-a primit Ciș- 
maș, dar din „parter" Onica 
n-a reușit să-și valorifice pri
lejul favorabil, rezultatul ră- 
mînînd ,,a:b'. Schimbîndu-se 
rolurile, Cișmaș n-a stat pe 
gînduri și a finalizat o centu- 
rare laterală luînd un avantaj 
de două puncte. Cu o nouă fi
xare, Cișmaș și-a mărit avan
tajul la 3—0, păstrindu-1 pînă ]a 
gongul final. Pentru locul 3, 
C. Purghel (Steaua) b.p. C. Chi- 
riță (Dinamo București).

Categoria 57 kg. Deși la vîr- 
sta cînd se pregătește pentru 
retragerea din activitatea com- 
patițională, Nîco.ae Zamfir (Di
namo București) și-a mai adău
gat la impresionantu-i palma
res un nou titlu de campion al 
țării. Cu un supleu și o cen- 
turarp laterală, el l-a învins cu 
5—1 pe Clim Filipov (Metalul 
Rădăuți). Pentru locul 3 : I. 
Cristache (Dacia Pitești) a eîș- 
tigat prin neprezentarea adver
sarului, N. Nițoiu (Aluminiu).

Categoria 62 kg. Un campion 
mai puțin scontat, Doru Spetcu 
(Steagul Roșu Brașov). Fost e- 
lev ăl antrenorului Ion Gabor, 
brașoveanul a reușit o victorie 
clară în fața fostului campion. 
Ghcorghe Savu (Dinamo Bucu
rești). Cu patru fixări succe
sive, Speicu a cîștigat clar la 
puncte. Pentru locul 3 : Memet 
Ender (Steaua) l-a învins prin 
tuș pe Ion Cărare (Dunărea 
Galați).

ce
I. Mavle 
A.
lung).

Categoi 
(Dinamo 
titlul de 
sa în . 
Costin (1 
situat 
Cu o 
supleu, e 
(—0 și a 
păstreze 
cui 3 : A 
b. dese, 
mecanice

Catego 
(Rulment 
o nouă 
mită, in 
(SIMARI 
ce ii dr 
locul 
(Steaua) 
namo. Bl

Catego 
drei (Sti 
continua 
eategoris 
deocamd 
său fina 
luminiu) 
malitt, 
reușit, t 
pe adve: 
C. Pana 
Cornea 
reș).

Catego 
raș (Dii 
Foarte u 
Crîșmari 
care l-a 
mul mii 
Savin ' | 
V. Corn

Argh

flat în vervă deosebită, Cr. Nea- 
goe a bătut numeroase sprinturi, 
făcînd imposibilă, datorită vi
tezei de rulaj ridicate a pluto
nului, orice evadare. Cu 9 ture 
înainte de final, pro.fitind de un 
moment de respiro al masivului 
grup de cicliști, 6 alergători s-au 
detașat, mărindu-și treptat a- 
vansul (printre ei și purtătorul 
tricoului galben — C. Popa), ne- 

' maipullnd fi ajunși pînă la sosi
re. Aflat în grupul secund, mar
cat de efortul depus în proba de 
contratimp, Opres'cu nu a putut 
riposta și a pierdut în. final două 
locuri. Clasamentul etapei a 
patra: Cr. Neagoe 1.25:51. m.o. 
42,200 km, 2. Val. Constantinescu 
(Dinamo) la 5 sec., 3. St. Bulă- 
reanu (Met. Plopeni) la 10 sec.,
4. Val. Buduroi (Steaua) 5. C. 
Popa. 6. C. Căruțașiu (Dinamo) 
toți ia 16 sec.

Clasament general : 1. C. POPA 
(Steaua — antrenor I. Stoica) 
7.41:36 ; 2. Cr. Neagoe la 39 sec. ; 
3. Val. Constantinescu la 1:51 ; 4.
5. Oprescu la : 
reanu ia 2:12 : i
2:49.

Pornită din 
inimoși oameni 
Stamate și Nicolae Grigore, . 
mul președinte, iar al doilea, 
antrenorul secției de ciclism a 
întreprinderii de Mașini Grele, 
cu sprijinul nemijlocit al condu
cerii întreprinderii, această e- 
diție inaugurală a fost exemplar 
organizată, iar toți cei ce au 
fetat parte la ea și-au dat întîl- 
niire, de 
viitoare.

— A l'ct .,ul , *2>

2:09 ; 5. St. Bulă- 
6. C. Paraschiv lac.

inițiativa a 
de sport,

doi 
Titi 
pri-

P<-

la 
ce

federal, practic un amplu pro- 
gram de acțiune pentru viitor, 
pe multiple laturi ale activi
tății rugbysțice, vizind în e- 
sență îmbunătățirea, moderni
zarea procesului de instruire cu 
începere, se înțelege, de la... 
bază- „E imperios necesară o 
altfel de atitudine față de mun
că — sublinia, pe bună drep
tate ing. Marin Cristea, pre
ședintele FR.lt. La toate nive
lurile ! Pentru că dacă intr-a
devăr, masa de jucători nu 
este impresionantă, nici instrui
rea ei nu se ridică la înălți
mea pretențiilor".

Măsurile preconizate sînt din
tre cele mai diverse, vizind 
atît desfășurarea unei pregătiri 
la cote noi, ridicate, în cluburi 
și asociații, cît și selecția (in
troducerea obligativității de a 
avea jucători de un anumit ga
barit în echipă, de pildă), creș
terea ritmului de joc — arbitrii 
vor opri cronometrele la în
treruperile pentru accidentare, 
vor exista două mingi de re
zervă pe margine etc. — și în 
special îmbunătățirea procesu
lui educativ. Una dintre mă
suri — extinderea interdicției 
de a trimite batonul direct în 
margine prin orice gen de lo
vituri de picior și din oricare 
punct ai terenului de joc si.

• 
cele mai multe dia- 

i tehnicienii amintiți, 
cu care am stat de 
Moraru, P. Cosmă- 
Naca, I. Vasilică, F. 
M. Ortelecan ele), 

serioase rezerve.

pe care le însușim, deoarece e- 
xistă un real risc — al efectu
lui de „bumerang" — in locul 
preconizatei preocupări pentru 
jocul deschis. Și, în plus, a- 
tenție la uzanțele internaționa
le... (In paranteză fie spus, su
gestia lui V. Moraru, de a a- 
plica această modificare a re
gulilor de joc cu titlul experi
mental la seria a doua, ni s-a 
părut mai realistă).

Au fost anunțate șl sancțiu
nile pentru componenții selec
ționatelor și colectivele lor teh
nice. Astfel, jucătorii Pașcu, 
Opriș, Leonte, Șt. Constantin, 
Necu’.a, Bezușcu, PUotschi, Ho- 
dorcă au primit, un an suspen
dare din activitatea internațio
nală, iar Toader și David cite 
3 luni ; ceilalți rugbyști din lo
tul de seniori, precum și an
trenorul principal Mihail Naca, 
medicul P. Bendiu, jucătorii- 
antrc.nori Gh. Dumitru șl Mir
cea Paraschiv — un ultim a- 
vertisment ; toți componenții 
lotului de juniori, antrenorul 
Gh. Ni,-a, dr. W. Wagner, prof. 
N. Pădtireanu — avertismente 
individuale, iar antrenorul V. 
Constantin — atenționare.

★
Să nădăjduim că toți oamenii 

ruglîyului românesc au tras 
concluziile necesare din cele în- 
tîmplate la ultimele evoluții in
ternaționale, că vor ști să-și 
unească rindurile și, urmând 
căi noi, vor contribui la mult 
dorita revitalizare a sportului 
nostru cu balonul oval. Care 
este, fără jndoia'ă, necesară și 
posibilă !

pe acum, pentru ediția

Horoțiu SIMA
organizarea Asociației 

Metalul Plopeni se
• In 

sportive .
desfășura o nouă competiție 
ciclism pe șosea rezervată

" “ Iată programul : 21 iulie
Plopeni — Cheia și re- 
km ; 22 iulie — fond.

— Cislău și retur, 1,15 
iulie — circuit 60 km (30

va 
de 
se- CLASj

Bucii i 
! P, 3.
Mureș

niorilor.
— fond, 
tur, 110 
Plopeni 
km ; 23 
ture cu sprint la fiecare două).

1.
23 
5.așezare

aproapedefectuoasă, 
inexistent 
rînd, 
văzut
Ion ajuns la linia a doua 
la noi a ieșit de partea 
francezilor I). Dacă adăugăm, 
pentru că trebuie să adăugăm, 
unele decizii de arbitraj ne- 
conforme cu realitatea din te
ren sau faptul că unul dintre 
eseurile franceze a fost înscris 
după ce echipa română urcase 
spectaculos în ,.22“-ul advers 
(...), vom avea cam întregul 
lanț al explicațiilor unor atît 
de categorice înfringeri.

Sigur, oamenii rugbyului nos
tru au căutat, în deplină cu
noștință de cauză, să „pună 
degetul pe rană", arătînd cau
zele care au generat contrapcr- 
formanțele, la seniori sau ju
niori (să nu uităm că aceștia 
din urmă promiteau o medalie, 
pentru a se clasa pe poziția 
a șasea la campionatul organi
zat de F.I.R.A.). în luările de 
cuvînl, D. Ionescu, M. Cojo- 
caru, N. Ureche, H. Făgără- 
șanu, T. George, Th. Radulescu, 
R. Demian, I. Țuțuianu, O. 
Udriște sau D. Dumitrescu au 
reliefat slăbiciunile procesului 
de instruire, înccpind de la ni
velul schimbului de mîine, scă
derile din campionatele divizio
nare, lipsa angajării totale .în 
fiecare confruntare — mai cu 
seamă la nivel internațional 
T-, masa mică și neomogen pre
gătită a tehnicienilor, neglijarea 
în ultima vreme a importanței 
factorului fizic, neurmârirea 
modului de antrenament ia clu
buri, defecțiuni Ia diferite ni
veluri ale selecției, numărul 
redus a] contactelor, deficien
țele arbitrajelor, necesitatea 
lucrului specific și așa mai 
departe.

Gîndurile s-au îndreptat, tot
odată, spre ceee ce e de făcut, 
eu convingerea generală că re
sursele acestuj atît de frumos 
joc, care a adus satisfacții deo
sebite iubitorilor sportului ro
mânesc, nu s-au epuizat. S-au 
emis destule idei demne de luat 
In seamă. Mai mult, a fost pre
zentată o hotărire a Biroului

Ș‘.
reculul grămezii 
chiar cum un

tuat între liniile de țintă 
suscitat cele mai multe 
cuții, toți 
ca și alții 
vorbă (V. 
nescu, M.
Popovici, 
manifestând

șij să-și

*

„Ring Voința ’87“ 0 COMPETIȚIE
CU învingători aplaudați

A

Cei care au urmărit întrecerile 
din cadrul competiției „Ring Vo
ința" de la începuturile ei. au 
fost unanimi în aprecieri : aceas
tă a Vl-a ediție, încheiată sîm- 
bătă după-amiază la Arena Tim
puri Noi. a fost cea mai reușită. 
Si trebuie să le dăm dreptate. 
Organizarea foarte bună, un pu
blic numeros și entuziast meciuri 
dîrze. de bună valoare tehnico- 
tactică — lată cîteva din atribu
tele care au făcut din „Ring Vo
ința ’87“ o competiție pe de-lin 
reușită.

Partidele finale au fost aștep
tate cu deosebit interes. Ele pre
vedeau cîteva confruntări aprige, 
între sportivi bine pregătit!, dor
nici de afirmare. Așteptările au 
fost confirmate întocmai.

o-Meciul cel mai frumos l-au 
ferit .penele” Octavian Stoica 
(Construcția București) si Dumitru 
Creștin (Steaua). Cei doi spor
tivi —. inalti. cu aloniă si avan
sate cunoștințe tehnice (deși sînt 
încă tineri : 20 de ani) — s-au 
angajat încă de la primul gong 
intr-o dispută aprigă, cu frumoa
se schimburi de lovituri. Stoica 
a început mal bine si. cu cîteva 
..un-doi“-url care si-au atins tin- 
ta, a luat un ușor avantaj. Re- 

. priza secundă a avut același as
pect. dar stelistul nu a rămas 
nici el dator. Ultimele trei mi
nute au fost grele pentru amili 
pueilisti. Creștin a manifestat o 
scădere a resurselor fizice, a pri
mit și un avertisment pentru ti
neri. iar Stoica, cu un final mai

„INTERNAȚIONALELE44 DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. 1)

dividuală. pe care Lucian Țin
tea a încheiat-o pe locul 3, 
pentru că Pe ansamblu cea 
mai omogenă echipă s-a dovedit 
a fi garnitura secundă a tării 
noastre, care cu 3132 p s-a si
tuat pe prima poziție a clasa
mentului.

Duminică decorul concursu
lui s-a schimbat, pentatloniștii 
încrucișîndu-si spadele. timp 
de peste 7 ore. la sala Florean- 
ca. Ca de fiecare dată, proba 
de scrimă îi supune pe concu
rent! la un serios examen 
rezistentă, ea adueînd. de 
menea, si multe schimbări 
Ierarhia competiției. Din 
ca si la călărie, cel mai 
dintre sportivii noștri a
Lucian Țintea. El a stăpînit 
bine mijloacele de exprimare

de 
ase- 

în 
nou.

realizînd 
adversari bine

frumoase
pre-

pe planșă, 
victorii la 
gătiți. Alături de el. o compor
tare la fel de bună a avut-o si 
francezul J. P. Guyomarch, în 
cele din urmă cei doi încjieind 
proba cu același număr de 
torii : 24 ceea ce le-a adus 
p. Totuși, pentru stabilirea 
samentului s-a apelat la 
rai. francezul obtinînd ___
victoriei. Dintre ceilalți concu. 
renți. bune prestații au mai a- 
vut E. Hernandez (Mexic) 23 v. 
P. Four (Franța) si I. Okolev 
(U.R.S.S.) 22 v. D. Pătrui
(România) si M. Zazula (Polo
nia! 21 v. Din păcate, eforturile 
depuse de Lucian Țintea —
care, datorită comportării de
la scrimă a trecut in fruntea 
clasamentului individual dună 
două probe — si Dragos Pătrui. 
n-au fost susținute, nici de a-

vic- 
1000 
cla- 
ba- 

tusa

ceasta dată, de Marian Gheor- 
ghe. care s-a comportat din 
nou slab, el realizînd doar 14 v, 
cum o cădere vertiginoasă au a- 
vut-o si components echipei 
secunde, care au pierdut tot 
avantajul acumulat la călărie.

în continuare. însă, lupta se 
anunță la fel de pasionantă, 
diferentele minime dintre con- 
curenții din prima parte a cla
samentului constituind o .in
vitație" la sporirea eforturilor 
in probele următoare.

Franța 3048 p. 3. România j. 3042 
n. 4. Bulgaria 3028 p. 5. Polonia 
2898 p, 6. România I 2874 p : 
scrimă — individual : 1. J. P.
Guyomarch (Franța) 1000 p (24 v),
2. L. Țintea 1000 p (24 v) — d.b.,
3. E. Hernandez 968 p (23 v),
4—5. P. Four (Franța) si I. oko
lev 936 p (22 v). 6. D. Pătrui 
(România I) 904 p (21 v). echipe 
— 1. Franța 2712 p. 2. România 
I 2548 p. 3. U.R.S.S. 2456 p. 
Polonia si Ungaria 2424 p.
Italia și Bulgaria 2392 p ; 

individual 1.
2. E. Hernandez 

2050 
Okolev 2036 p. 5. D. Pă-

probe

4—5. 
6—7. 

după 
' L.

călă-
Okolcv 
2. E. 

(1:39,4), 
1096 p, 

1070 p 
(România 

D. Groza

REZULTATE TEHNICE : 
rie-individual — 1. I.
(U.R.S.S.) 11.00 p (1:36,8), 
Hernandez (Mexic) lilOO n
3. L. Țintea (Remania I)
4. B. Gen a rd (Franța) 1 
(1:37,0). 5. L. Mosor 
.1.) 1070 © (1:39.0), 6.
(România — ind.) 1070 p (1,:41.4). 
echipe — 1. România II 3132 p, 2.

două 
Țintea 2096 p.
2068 p. 3. J. P. Guyomarch 
P. 4. I. ' - _ _
trui 1928 p. 6. A. Gibellinl (Italia) 
1914 p. 7. M. Zazula- (Polonia)) 
1914 p : echipe — 1. Franța 5760

România I 5458 p. 3. Bul- 
5420 p. 4. Polonia 5402 p 5. 
5190 p. 6. România .1. 5124 
România II 5044 p. 8.

p. 2. 
garia 
Italia
n. 7.
U.R.S.S. 4484 p. 9. Mexic 
10. Ungaria 4194 p.

Azi, de la ora 17. la 
.23 August* are loo înot.
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I PUNCTUL FORTE, LINIA DE MIJLOC
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echipă de frumoasă tradiție in 
fotbalul românesc, reprezentan
tă a unuia din cele mai, vechi 
cluburi sportive de la noi (în
ființat în 1919), primită cu sim
patie pe toate stadioanele din 
țară •— a început bine ediția 
recent pichciata a campionatu
lui. învingînd la București pe 
Rapid, în etapa a IlI-a, „alb- 
negrii" s-au menținut timp de 
opt etape „la plus" in clasa
mentul adevărului ; dar, după 
o serie de meciuri bune — a- 
casă, ca și în deplasare — jn 
evoluția studenților a interve
nit (etapele 9—11) o scădere de 
randament, materializată în cele 
două jocuri pierdute consecutiv 
acasă, cu Craiova și Victoria. 
Pe bună dreptate alarmați, clu
jenii au strîns rlndurile, sem
nalul revenirii lor dîndu-i me
ciul cu Steaua în care (fără 
cinci titulari) ay jucat bine, 
chiar dacă jocul respectiv (1—1) 
" ‘"""mnat î—ă_ un punct jn 

„la adevăr". Antrenorii
. . 1 său

Uifăleanu găsiseră însă 
revenirii" ; echipa a

a însemnat încă 
minus,
Remus Vlad și secundul 
Alcxe
„cheia , ___ _
prins din nou aripi, a cîștigat 
totul acasă, sporindu-șî efica- 
citatea (4 goluri cu Corvinul și 
6 cu Flacăra Moroni) si a pier
dut abia în njin. 90 lâ Ploiești 
și în ultimuj sfert de eră ia 
Pitești, pentru ca, in penultima

(55) ! Și poate că „U*‘ ar fi 
marcat și mai mult, dacă gol- 
geterul său, Cîmpeanu II, n-ar 
ii lipsit din formație timp de 
nouă etape din retur, din cau
za unei serioase accidentări. 
In jocul echipei am remarcat 
unele desene tactice bine puse 
la punct, grație cărora s-a a- 
juns în bune situații de finali
zare. Antrenorul Remus Vlad 
ne spunea însă că echipa simte 
lipsa unui „vîrf-pivot", care să 
finalizeze din poziție centrală, 
pentru că atît Cîmpeanu H cît 
și Biro sînt mai mult vîrfuri 
de combinație, ambii preferind 
atacarea porțiț pe flancuri. Se 
încearcă soluția cu Boeru (care 
a avut în primăvară cel mai 
bun sezon al său), dar acesta 
mai are de. lucru în privința 
tehnicii individuale. După pă
rerea noastră, punctu] forte ai 
echipei (prin valoarea jucători
lor care-1 compun) este corn 
partimentul mijlocașilor cu 
Mujnai, Sabău și Bucur în per
manență, cel de-aț patrulea om 
fiind — după necesitățile tac
tice ale jocului — L. Moldovan, 
Feșnic sau, uneori, Biro. După 
cum se vede, jucători tehnici, 
cu un sensibil cîștig de expe
riență, buni constructori, 
care nu apar la finalizare 
momentele-cheie, nu au
lu ă aplicație pentru pătrunde-

conducerea tehnică și-l propune 
pentru campionatul viitor, nu 
se poate realiza însă făr.ă plu
sul pe care sînt datori să-] în
scrie pe fișa lor personală uni; 
jucători ca Fîșic .sau Stoica 
(cu un randament sub așteptări 
pină acum), portarul Iașko (da
tor să urmeze exemplul de 
muncă și perseverență al „vete
ranului- Ca vai) sau Popicu.

Poate juca Universitatea Cluj. 
Napoca un rol mai important 
în ediția următoare ? Noi cre
dem că da ! Are Iot bun, cam
pionatul trecut a contribuit la 
maturizarea multor jucători. Ia 
omogenizarea echipei, se bucu
ră de o conducere activă și 
competentă, de un fidel cerc 
de foști jucători care sprijină 
clubul și echipa, de marca sim
patie a tineretului din al doilea 
centru universitar al țării, de 
sprijinul 
locale.

„Trofeu! fair-play Sportul**

STAREA DISCIPLINARĂ ÎN DIVIZIA A
A FOST DIN NOU IN SUFERINȚĂ!

PÎNĂ CÎND?

to. ,,U“CLUJ-NAPOCA 34 14 4 16 54-47 32
• Puncte realizate pe teren propriu : 27 (a pierdut cite două 

puncte cu Universitatea Craiova și Victoria, cile unul cu Di
namo, steaua și Sportul Studențesc) ; a obținut 5 puncte în de
plasare (cile două cu Rapid și Oțelul, unul cu S. C. Bacău).
• Cel mai bun loc ocupat : 2 (etapia a 4-a) ; cel mai slab loc : 

13 (.prima etapă).
• Golgcterii echipei : Cîmpeanu II 12 goluri, Biro I 11, Bucur 

10, Mujnai 4, Dobrotă, Sabău, Boeru și Meszaros — cîte 3, Feș- 
nic, Popicu, L. Moldovan, Malel și Ciocan — cîte 1.

• Jucători folosiți : 22 — Mujnai 34 de meciuri. Ciocan 32, Do- 
brotă 31, Bucur 29, Meszaros 27, Popicu și Neamțu — cîte 26, 
Cîmpeanu n 25, Feșnic 24, Biro i 23, Boeru 22, Sabău îl, Cavai 
19, L. Moldovan, Fîșic și Iașko — cite 17, Stoica și I. Mureșan 
—^a^e„s-’ Po-i-ar 7> Maici 6. I. Moldovan 2, Blaga 1.

remarcări. 2.• Podiumul evidențjaților : 1. Mujnai 22 de 
Ciocan 1(7, 3. Sabău 15.
• Cartonașe galbene : 28—1® jucători ; cele mai

I și Meszaros — cile 4.
• Cartonașe roșii : Ciocan (etapa a 12-a).
• A beneficiat de 8 lovituri de la Hm: 6

(Bucur 4, Cîmpeanu n, Ciocan) 2 ratate (ambele Bucur) ; a 
fost sancționată cu un penalty, ratat.
• A expediat 381 șuturi (275 acasă — 106 în deplasare), dintre 

care 181 pe poartă (13® acasă —

multe : Biro

transformate

.ȘAV.W.W.'A

etapă, să învingă clar, 3—1, la 
Galați.

Ca urmare a unei atente pre
gătiri de iarnă, returul Univer
sității a fost superior evoluțiilor 
din toamnă, in special sub as
pectul constanței. In primăvară, 
clujenii au pierdut acasă doar 
un punct (cu Sportul Studen
țesc), recuperat însă la Bacău, 
astfel că team-ul de pe Someș 
a terminat campionatul cu 
punctaj care l-a scutit 
emoții.

în ansamblu, „U" a fost
acest an competițior.al o echipă 
de nivel mediu, fără aspirații 
la locurile fruntașe dar și fără 
temeri reale de retrogradare- 
Ceea ce se poate sublinia ca 
element pozitiv în evoluția sa 
este în primul rind preocuparea 
pentru 
acasă, 
medie 
altfel, 
scrise, 
în ierarhia 
Steaua (87), Dinamo (84), Cor
vinul (64) și Sportul Studențesc

un 
de

in

jocul ofensiv, mai ales 
unde s-a înregistrat o 

de 3 goluri pe meci. De 
cu cele 54 de goluri în- 
elujenii sînt pe locui 5 

eficacității, după

45 In deplasare)

Nu 
cînd 
înseamnă a fi , ____........ ........ __
că să respecți disciplina tactică, 
ideile de joc preconizate — pe 
de o parte, precum și disciplina 
din teren, să dai dovadă de spor
tivitate, de corectitudine in dis-

Ciocan (tricou in dungi) unul 
din cei mai buni apărători ai 
echipei clujene, remarcabil prin 
plasament și detentă.

Foto : Aurel D. NEAGU

frontale, atît de utile pen- 
mijlocași în jocul modern.

rile
tru . . .
în care adesea vîrfurile creează 
culoare pentru oamenii din li
nia a doua. Vorbind și despre 
apărători, să relevăm constanța 
luj Dobrotă și a lui Ciocan, 
precum și creșterea valorică a 
luj Meszăroș, un jucător care 
se apropie de gradul de utili
tate pentru echipă pe care l-au 
atins alți tineri ca Mujnai, Sa- 
bău, ca să nu-i mai 
pe mai experimentații 
Ciocan, Cîmpeanu, 
Bucur etc.

Pentru rezultate mai 
viitorul campionat, echipa sim
te nevoia îmbunătățirii vitezei 
de joe, mai ales în preajma 
careului. De asemenea este ne
voie de un p!us de maturizare, 
de eliminarea unor 
de labilitate 
nu numai pe 
meci dar și în 
ale competiției, 
de la mijlocul 
ne-am referit. Creșiterea valori
că a luj „U“, obiectiv pe care

Ii trebuie însă.. mai multă 
îndrăzneală, mai multă încre
dere, ma puține complexe. Pen
tru că doar prin asemenea 
complexe de tim ditaie, s-ar 
putea explica un fapt pe care 
ni-1 relevă caseta ce însoțește 
aceste rînduri : „U" a pierdut 
puncte, acasă, numai în com
pania celor cinci echipe care ne 
reprezintă în cupele europene!

Radu URZICEANU

spunem 
afirmăm

o 
că 
Și

noutate alunei 
a fi competitiv 

disciplinat. Adi-

tivitate, _ __ ,___
pută cu partenerul de întrecere 
— pe de altă parte. Este o core
lație d,e netăgăduit, aceea dintre 
performanță și disciplină. Altfel 
nu se poate vorbi de progres, de 
rezultate competitive, atît pe plan 
intern, cit, mai ales, pe plan in
ternațional. De la acest mare a- 
devăr, care din păcate nu o dată 
a fost omis din „calcule", vom 
porni prezența relrospectlvă. 
pentru a vedea care a fost „cota" 
disciplinară în ediția de campio
nat 1985—87 pe prima - - • - 
scenă fotbalistică. ___ ___
simplu dacă apelăm la configu
rația clasamentului „"7 
fair-play Sportul", aflat la a pa
tra ediție (precedentele au fost 
cîștigate, de Dinamo, F. C. Olt și 
A.S.A. Tg. Mureș — la egalitate 
și F. c. Bihor). Un clasament 
In a cărui alcătuire au operat 
următoarele criterii : din zestrea 
de 300 de puncte, pentru un car
tonaș galben s-au scăzut 5 punc
te, pentru unul roșu 10 puncte, 
iar pentru o suspendare de la 
două etape în sus cite 5 puncte 
pentru fiecare etapă. Iată cum se 
prezintă acest clasament :

noastră 
Nimic mai

„Trofeului

suspendare ; P — punctaj.

G R S P*)
1—2. CORVINUL 22 — — 190

F.C.M. BRAȘOV 20 1 2 190
3. S. C. Bacău 23 — — 185
4. Victoria 24 — — 180
5. Flacăra 13 1 16 175
6. Rapid 26 1 2 165
7. Petrolul 26 1 1 160

8—9. „U“ Cluj-Napoca 28 1 1 150
Steaua 26 2 1 150

10. Univ. Craiova 24 2 6 145
11. Sportul Stud. 35 — — 125
12. F. C. Olt 27 3 10 110
13. Dinamo 34 1 5 105
14. F. C. Argeș 42 1 2 80
15. Gloria 37 2 10 65
16. Oțelul 45 — 10 45
17. Jiul 46 5 20 —35
18. Chimia 45 6 26 —65
•) G — cartonașe galbene : R

cartonașe roșii ; S — etape de

Deci, șl actuala ediție a avut 
două învingătoare — CorvtniM ți 
F. C. M. Brașov, aflate la egalita
te de puncte (190). Dar să privim 
mai atent acest cAasameat. Nu se 
poate să nu sară în ochi „minu
sul" înregistrat de două echipe : 
Jiul (—25) și Chimia (-65). „Re-

corduri" în premieră, peîroșene- 
nii și vîlcenii risipind printre de
gete Împreună nu mai puți > ,ie 
700 de puncte, exact cit au pier
dut — tot împreună — primele 
șase clasate. Aspect care spune 
foarte mult, dacă nu chiar totul 
despre modul eum au privit cele 
două formații problema discipl - 
nei. Și cum nu o dată dezintere
sul, detașarea de un fapt dro
tul de important in fizionomia de 
ansamblu a unei competiții, cum 
este sportivitatea, plătește tri
but. iată că nici in cazul celor 
două echipe el nu a întîrziat, ele 
părăsind prima scenă, lutad dru
mul Diviziei B. Cine este de 
vină 7 Numai și numai cei în 
cauză, adică jucătorii pet.roțeneni 
și vîleeni. Dar și antrenorii, pre
cum și conducătorii cluburilor 
respective, care nu au găsit mij
loacele eficiente de redresare 
in momentul cînd „corăbiile" e- 
rau la un pas de naufragiu și ța 
capitolul disciplinar.

Să vedem și dteva cifre glo
bale... S-au arătat 542 de carto
nașe galbene (.extreme" — Jiul 
46, Flacăra 13), 27 de cartonașe
roșii (Chimia 6 ; Corvinul, s. C. 
Bacău. Victoria, Sportul Studen
țesc și Oțelul nici unul) și s-au 
dictat 112 etape de suspendare 
(Chimia 26 ; Corvinul, S. C. Ba
cău, Victoria șl Sportul Studen
țesc nici una). Rezultă următoa
rea linie de clasament : 542 — 27 
— 112. O linie care creionează 
foarte mult concluzia generală, și 
anume că starea disciplinară in 
recent Încheiata ediție de cam
pionat a fost iarăși in sufermță, 
continuind o nedorită tradiție. 
Și asta pentru că nu s-a pus încă 
degetul pe rană, deși 
zeci de angajamente, 
ba. Efectele întârzie... 
efecte, credem că 
ve sînt și cele cîteva 
personale : petroșeneanul 
keli a colecționat nu mai puțin 
de 10 cartonașe galbene, Iar co’e- 
gul său Neagu șl buoureșteanul 
Lăcătuș au In cont cîte două car
tonașe roșii.

Tragem încă o dată un serios 
semnal de alarmă, acum în zilele 
de vacanță, am făcut-o deseori și 
în timpul întrecerii. Viitoarea 
perioadă de pregătiri trebuie fo
losită și pentru o grabnică îm
bunătățire a stărH disciplinare. 
Iar cînd vor reîncepe pregătirile, 
în prim-ptan să fie și disciplina. 
Fără ea nu se poate. Au simțit-o 
pe propria piele destui...

s-au luat 
dar degea- 
Ap-ropo de . 

semnlficati- 
,, recorduri" 

Sze-

Adrian VASILESCU

amintim 
Ca vai, 

Dobrotă,

bune în

fenomene 
psihică, apărute 
parcursul unui 
unele perioade 
cum a fost cea 
turului, la care

Incepînd de mîine, la București

„TURNEUL CAPITALELOR TARILOR

SOCIALISTE", LA JUNIORI

Reflector Divizia B

SERIA I VĂZUTĂ DE ANTRENORUL Em. HAȘOTI
despre seria 
că este o se-

In organizarea C.M.E.F.S. Bucu
rești și F.R.F., mîine ia startul 
o tradițională competiție rezerva
tă juniorilor, „Turneul capitale
lor țărilor socialiste", la între
ceri participînd selecționatele 0- 
rașelor Fraga. Sofia și Buc irești 
I — în grupa A. Budapesta, Var
șovia și București n — îin grupa 
B. Programul de desfășurare este

ANUNȚ
întreprinderea eco

nomica DE ADMINIS
TRARE A BAZELOR SPOR
TIVE. Bd. Muncii 37 — 39, 
sectorul 2. tel. ÎO.‘79.40/10. 
încadrează :
• magaziner pentru Po

ligonul de tir Tunari
• merceolog
• paznici
• personal sezonier ne

calificat pentru Ștrandul 
Tineretului
• electrician auto

laurmătorul (în fiecare zrl de 
ora 18) — 14 iulie : Sofia — Pra- 
ga (teren I.C.S.I.M.) și Varșovia 
— București n (teren Voința) ; 
15 iulie : Sofia — București I 
(teren I.M.G.B.) si Budapesta — 
Varșovia (teren Mecanică Fină) : 
1® iulie : Praga — București I 
(teren I.C.S.I.M.) șl Budapesta — 
București II (teren Voința). Vi
neri 17 iulie se vor disputa parti
dele finale pentru locurile 1—2. 
3—4 (ambele după-amiază) 
respectiv. 5—6 (dimineața).

si.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Se spunea cîndva 
I a diviziei secunde 
rie in care nu se întîmplă prea 
multe lucruri spectaculoase, că 
aici drumul spre promovare este 
mult mai linear decît in celelalte. 
Constatarea aceasta nu mai 
este însă valabilă, schimbările 
petrecute fiind elocvente. De e- 
xemplu, de la o „luptă in trei" 
în ediția 1935/1936 (Galați — Iași 
— constanța), soldată, cum se 
știe, cu promovarea pe prima 
scenă a Oțelului, recentul cam
pionat încheiat ne-a furnizat 
o cursă de mare dramatism, în 
„patru" — aici meritul revenind 
și echipei cu nume mic și suflet 
mare a Brăilei — din care a țîș- 
nit spectaculos in fi-nai C.S.M. 
Suceava. Aceasta din urmă, rea- 
lizînd prima performanță de ră
sunet pentru fotbalul din frumo
sul oraș al Țării de Sus. a depă
șit în final pe fostele divizionare 
A Politehnica Iași și F. C. Con
stanța. Dar, despre palpitanta 
cursă a promovării, despre va
loarea de ansamblu a competi
ției seriei I, cîteva considerații 
ne prezintă cunoscutul șl apre
ciatul antrenor Emanoil Hașoti, 
cel care a propulsat-o mai sus de 
zona retrogradării pe Unirea Slo
bozia :

„Se cuvine să subliniez, în pri
mul rind, preocuparea crescîndă 
pentru calitatea fotbalului prac
ticat în această serie, mijloacele 
antijocului împuținîndu-se vizi
bil. In măsura în care am putut 
să constat (din meciurile directe

echipele intilnite), îndrăznesc 
spun că am descoperit și for- 

‘: de fotbal, 
Brăila făcînd

cu
să _ ________ ________ ______
mâții cu idei de fotbal, F.CJVI. 
Progresul Brăila făcînd parte 
din această categorie. Bine pusă 
Ba punct, sub aspectul organiză
rii jocului, cu două individuali
tăți competitive în atac (Drăgoi 
și Petrache), „unsprezecele* brai- 
lean a punctat ca o echipă de pe 
podiumul Diviziei A — 75 de go
luri. Ea n-a mai putut aduce Insă 
decît două puncte de afară, la 
cele 7 pe care le adunase în tur 
și cu care conducea în clasament. 
Oricum, F.C.M.-ul, merită feli
citări pentru îndrăzneală 4 Re- 
ferindu-mă la decizia finală 
cred că echipa din Suceava s-a 
situat peste nivelul rivalei sale 
din Iiași. Ea a prezentat în com
petiție un ansamblu mai omogen, 
mai ambițios, antrenorul Vasile 
Simionaș știind să-ți țină ele
vii la cutie, cum se zice, și apoi 
să atace cu ei ultima turnantă. 
Și aici, doi jucători au avut un 
cuvînt de spus în obținerea per
formanței : este vorba de porta
rul Atexa și de mereu rîvnitul — 
de multe formații de Divizia A — 
Cașuba, un jucător care poate să 
cîștige singur o partidă. Evident, 
această părere mi-am întărit-o și 
după partida pe care Unirea Slo
bozia a cîștigat-o acasă împotri
va' Politehnicii, în care, nu exa
gerez, puteam să realizăm un 
scor fluviu. După această înfrîn- 
gere, ieșenii au cedat șefia suce
venilor și zarurile erau aruncate. 
Deci, și pe plan psihic noua pro-

FAZA I
EXTRAGEREA I : 29 41 4 11 38 26 16 24
EXTRAGEREA A II-a : 9 21 1 27 12 37 20 26
EXTRAGEREA A III-a : 33 38 31 40 15 32 5 20
FAZA A Il-a
EXTRAGEREA A IV-a : 29 10 19 11 45 26
EXTRAGEREA A V-a : 27 12 7 1® 30 33
EXTRAGEREA A Vl-a : 31 8 29 15 35 12

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.078.999 lei.

NUMERELE EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 12 IULIE 1987

inovată a stat mai bine. O alt* 
părere de la... distanță asupra 
Politehnicii. înclin să cred că 
acea campanie de iarnă, pentru 
fortificarea echipei, n-a fost 
destul de fructuoasă. Să transferi 
un jucător de 34 de ani, 
C.F.R. Fașcanl, pe Măciucă, 
care îi știu bine, ~ ” 
avut ca junior pe la F. C. con
stanța, asta spune mult. Fiindcă 
am adus vorba de echipa Lito
ralului, cu riscul că o să ml se 
reproșeze că sînt sentimental, cu 
mina pe Inimă declar că ea a 
fost cea mai bună din serie, ca 
lot și chiar ca joc etalat. Nereu
șita ei o pun pe seama faptului 
că n-a avut acea constanță a re
zultatelor, n-a avut oameni de 
gol la ...meciurile din deplasare. 
După ce „marinarii" au cîștigat 
la Gura Humorului (etapa a 
III-a), ei n-au mai înscris din 
acțiune pină 1a meciul cu FEPA 
Bîrlad ; doar din lovituri de la 
11 m, la Piatra Neamț și Boto
șani ! Așa e dacă nu aduci punc
te și din deplasare... Jucătorul 
care mi-a plăcut cel mai mult de 
la F. C. Constanța a fost tinărul 
Popovici, care, împreună eu 
Petcu și iovănescu, a format, zic 
eu, cea maj bună linie de mijloc 
a seriei. Despre echipa pe care 
am pregătit-o. Unirea Slobozia, 
miracolul salvării ei a venit de 
ta mobilizarea jucătorilor, dis
ciplina lor de joc și in viața par
ticulară, valoarea unora din
tre eomponenți. Mult 
s-a născut, acolo, la 
după ultima etapă, 
urmează se va vedea la toamnă. 
Cu incertitudinea in care se 
aflau cei 7 jucători, împrumutați 
de la F. C. Constanța, și 3 dr la 
Sportul Studențesc, nu știu cum 
se va mai descurca Unirea. In 
sfirsit, Ia jucătorii evidențiați ai 
seriei, i-aș mai adăuga pe por
tarul botoșenean Rotărescu șl 
atacantul Diaconescu de Ia sur
prinzător retrogradata echipă 
Dunărea C.S.U. (păcat, fiindcă in 
serie sînt vreo 2-3 formații mai 
slabe decît cea gălățeană)".

S teii an TRANDAFIRESCU

de la 
i, I»e 

fiindcă l-am

din- 
entuziasm 
Slobozia, 
dar ce



DOINA MELINTE ÎNVINGĂTOARE, PE TERENURILE

LA LONDRA, ÎN CADRUL DE TENIS
SPORTUL surra

„MARELUI PREMIU" LA ATLETISM
LONDRA. — Proba feminină 

de 800 m din cadrul concursu
lui internațional de atletism de 
la Londra, contînd pentru „Ma
rele Premiu — I.A A F.-Mobil“, 
s-a încheiat cu victoria spor
tivei române Doina Melinte, 
înregistrată cu timpul de 1:58,77. 
Este a patra victorie repurtată 
de Doina Melinte, din tot atî- 
tea curse, la actuala ediție a 
acestui „Mare Premiu". In pro
ba de aruncarea suliței, pe pri
mul loc s-a situat concurenta 
engleză Fatima Whitbread — 
72,98 m, iar în cea masculină 
de 400 m garduri primul a tre
cut linia de sosire recordma
nul mondial Edwin Moses 
(S.U.A-) — 47,94.

Alte rezultate : FEMININ . 
100 m: Merlene Ottey (Jamai
ca) — 11,20 ; 100 m garduri :
Ginka Zagorceva (Bulgaria) — 
12,68 ; săritura în lungime : Ga
lina Cistiakova (U.R.S.S.) —
6,94 m ; aruncarea greutății : 
Natalia Lisovskaia (U.R.S.S.) — 
20,53 m ; MASCULIN : 100 m : 
McRae (S-U.A.) — 10,17 : 400 m: 
Butch Reynolds (SUA.) — 
44,15 ; 800 m : Morrel (Anglia) 
— 1:45,58; săritura în lungime:

Myricks (S.U.A) — 8,16 m; 
1500 m: Gonzales (Spania) — 
3:35.40

BERNA. Cu prilejul unui 
concurs internațional, atletul 
vest-german Harald Schmid a 
realizat cea mai bună perfor
manță europeană a sezonului în 
proba de 400 m garduri, cu 
timpul de 48,28. în proba de să
ritură în înălțime, pe primul 
loc s-a situat americanul Jake 
Jacoby — 2,28 m.

CAORLE. In cadrul concursu
lui de atletism desfășurat In 
localitatea italiană Cao.rle, ma
rocanul Said Aouita a cîștigat 
proba de 800 m, cu timpul de 
1:44,34, iar etiopianul Wodajo 
Bulti a trecut primul linia de 
sosire în cursa de 5 000 m. fiind 
cronometrat în 13:24,64.

Alte rezultate : MASCULIN : 
100 m 1 Morimiere (Franța) 
10,20 ; 400 m: Francs (S.U.A.) 
45,49 ; 400 m garduri : Ilarrys 
(S.U.A.) — 49,16 ; FEMININ : 
100 m : Marisa Masullo (Italia) 
—11.94; săritura în înălțime : 
Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
— 2,00 m; 200 m: Lillie Lea
therwood (S-U.A.) — 23,04.

0 In sferturile de finâ’ă ale 
turneului international feminin de 
la Baaslad (Suedia), iucătoarea 
bulgară Katerina Maleeva a în- 
vins-o cu 6—3. 6—2 pe daneza 
Tine Larsen, iar Catarina Lind
quist (Suedia) a dispus cu 7—6, 
6—3 de Adriana Villagran (Argen
tina) ; Judith Wiesner (Austria) 
— Carina Karlsson (Suedia) 
6-3, 7—6.
• în sferturile de finală de la 

Newport (SUA) jucătorul aus
tralian Wally Masur l-a eliminat 
cu 6—4. 6—2 pe compatriotul său 
John Fitzgerald. Iar Dan Goldie 
(SUA) a disput cu 7—5 6—1 de 
Marc Flur (SUA).
• In optimi la Boston (Massa

chusetts), contînd pentru ..Ma
rele premiu", lînărul jucător o- 
tandez Tom Nljsen a reușit să-l 
elimine cu 2—6. 6—0. 7—6 pe 
francezul Thierry Tulasne. In- 
tr-o altă partidă americanul 
Jimmy Arias l-a întrecut cu 7—5. 
2—6, 7—5 pe peruanul Pablo
Arraya.
• în sferturile de finală ale

turneului de la Gstaad (Elveila). 
lucătorul spaniol Emilio Sanchez 
l-a eliminat cu 5—7 6—4. 6—1
pe suedezul Mikael Pernfors el
vețianul Claudio Mezzadrl a 
pus cu 7—6. 6—3 de francezul 
Forget. Eduardo Bengoechoa 
gentina) l-a întrecut cu 7—5 
6—4 p» Angelo Tous (Snania) iar 
Ronald Asenor (Haiti) a cîștigat 
cu 7—5. 6—1 partida cu Mârlan 
Vaida (Cehoslovacia).

dis- 
Guy 
(Ar- 
3-£.

• Cea de-a 10-a etapă a Tu
rului ciclist al Franței, dispu
tată contracronometru indivi
dual, între Samur și Fu- 
turoscope, s-a încheiat cu vic
toria rutierului irlandez Step
hen Roche, cronometrat pe 
87,5 km cu excelentul timp de 
1.58:11. Sosit al doilea, la 34 s 
de învingător, francezul Char
les Mottet a preluat tricoul 
galben, de lider al clasamentu
lui general.
• Etapa a 11-a (Poitiers — 

Mondieres, 255 km) a revenit 
rutierului francez Martial Ga- 
yant în 7.06:55. urmat la 38 s 
de spaniolul Cubino. In clasa
mentul general, pe primul loc 
a trecut Gayant, urmat de 
Mottet la 22 s, Thurau la 1:09, 
Muller la 1:12, Lauritzen la 
9’05. Roche la 3:45.

• Prima etapă a Turului ci
clist feminin al Franței, desfă
șurată pe traseul Sabie sur 
Sarthe — Renaze, a revenit 
sportivei vest-germane Viola 
Paulitz, care le-a întrecut la 
sprint pe Monique Knol (Olan
da) și Laima Zilporite (U.R.S.S.) 
— toate trei fiind cronometrate 
pe distanța de 63,500 km cu 
timpul de 1.40:43.

• Etapa a doua a revenit ia 
sprint sportivei olandeze Mo
nique Knol, înregistrată pe dis
tanța de 85,900 km cu timpul de 
2.11:52. în clasamentul general 
conduce Monique Knol, urmată 
de Jeannie Longo (Franța) — 
la 12 s și Laima Zilporite 
(U.R.S.S.) — la 16 s.
• La apropiatele campionate 

mondiale pentru juniori de la 
Bergamo (Italia) și-au anunțat 
participarea sportivi din 43 de 
țări. Pentru prima dată la com
petiție vor concura și juni
oarele.

PE SCURT

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ ’
(Urmare din pag I)

vîrstă de 21 de ani) de apro
piatele Campionate Mondiale 
de la Duisburg, privite cu op
timism robust.

Primul canoist al lumii, ro
mânul AUREL 
nu a lăsat nici 
sărilor în cursa 
nărui originar 
s-a născut la 8 
gitimat la clubul Steaua, a con
dus pe tot parcursul, întreeîn- 
du-l pe principalul contracan
didat, sovieticul Kalinicenko 
cu mai mult de două bărci. Ca- 
iacista Tecla Borcănea a obți
nut argintul :a simp.u, mv.nga- 
toare fiind o oulsideră, în 
timp ce campioana mondială en 
titre (Gheceva, din Bulgaria) 
s-a clasat abia a patra, deși în 
calificări obținuse cel mai bun 
timp! După finalul .electri- 
zant de la caiac dublu, în care 
echipajul nostru, care condusese 
autoritar pînă la 750 m (la 
500 m trecuse cu un timp de 
cursă de... 500 !) a fost întrecut 
surprinzător de Elwanger — 
Lonker, aflațî la 250 m abia pe 
poziția a patra, aceștia din ur
mă declarînd că sint fericiți 
nu atît de victorie, cît de fap
tul că i-au întrecut pe Stoian 
si Vcîea, campioni mondiali. 
Sperăm că la CM. de la Duis
burg va fi altfel, dozarea efor
tului trebuind bine cîntărită. 
Bronzul caiacistului Ionel Leț
cae (atît la simplu, cît și la 4, 
alături de Popa, Constantin și 
Feodosei) și cel cu care ș;-a în
cheiat participarea la 1000 m 
dublul de 
driev au 
un tablou 
cele șapte
România fiind singura țară par
ticipantă la această regată care 
a obținut un asemenea bilanț.

Și, vorbind de „dublu , să tre
cem ia... înot, la piscina de la 
Mladost, unde un alt tandem, 
Noemj Lung — Anca Pătrășcoiu, 
a urcat din nou pe podium 
sîmbătă, în proba de 400 m 
mixt. Fără să forțeze — le mai 
așteptau, doar, noi starturi —, 
cele două autorizate purtătoa
re de cuvînt ale înotului ro
mânesc de mare porformanță 
au realizat cifre de autentică 
valoare, cea a băimărencei 
NOEMI LUNG (înotătoarea de Ia 
Clubul Sportiv Municipal Șco
lar din municipiul maramure
șean cucerea atunci a treia 
medalie de aur la prima sa U- 
niversiadă) reprezentind un nou 
record mondial universitar — 
4:42,95, vechiul record fiind 
4:42,84. De altfel, în numărul 
de sîmbătă al cotidianului 
Sportske Novostl din Zagreb, 
în cele două pagini de mijloc 
dedicate marilor sportivi pre- 
zenți la actuala ediție a J.M.U., 
sint consemnate interviuri de 
prezentare a celebrului jucător 
iugoslav de baschet, brazen 
Petrovici, campionului euro. 
pean de sală la 200 m, atletul 
francez Bruno Marie-Rose, și 
a multiplei noastre campioane 
de înot Noemj Lung — bineîn
țeles, cu fotografii I

Tot o fotografie, de prim
plan, pe podium, încadrat de 
învinșii săi din proba de 1000 m,

MACARENCL 
o șansă adver
se 1000 m. Ti- 
din Deită, unui 
martie 1963, le-

canoe Lehaci —- An- 
completat meritoriu 
cu medalii în toate 

finale de sîmbătă.

Gheorghe Anâriev Vastle Lertaci

Ionel Lețcae

a canoistului român Aurel Ma- 
earencu, este publicată în edi
ția de duminică a cotidianului 
special al Universiadei, “ 
greb ’87". 
mondial, a 
cartea 
campion mondial universitar, 
acum, cu o lună înaintea C.M.

Și duminică după-amlază, în 
fața unor tribune pline (câte
va mii de spectatori, unii din
tre ei de la tribuna a doua în- 
fruntînd căldura caniculară), 
AUREL MACARENCU și-a de
monstrat încă o dată înalta clasă, 
depășind fără drept de apel pe 
sovieticul Kalinicenko și pe 
bulgarul Kardmadjev. Aceasta, 
după ce a condus clar, ca un 
metronom. întregul parcurs. 
„Ștafeta medaliilor de aur" a 
preluat-o în cursa următoare 
caiacul feminin de 4, format din. 
dublul campion mondial universi
tar (MUNTEANU - CIUCUR), 
„argintul" feminin la simplu 
(BORCĂNEA) și o sportivă la 
debut în această 
deci mai proaspătă, NEDEJDE. 
dintre care primele două sint 
de la Dinamo București, cele
lalte de Ia Steaua. Din start 
s-au desprins echipele Uniunii 
Sovietice șl României, la 400 m 
conducînd cel sovietic, dar cu 
un finiș senzațional fetele

„Za-
Dublul campion 

„ ținut să-și onoreze 
de vizită cu titlul de

competiție.

noastre au refăcut mișcare de 
mișcare, cu o perfectă sincro
nizare și. au smuls „ciocul" da 
barcă necesar la potou, finiș 
care a ridicat în picioare tri
buna. „Am cîștigat cursa cu 
ultimele cinci lovituri de pade- 
lă !“, au declarat ele la confe
rința de Dresă de după victo
rie. Bravo, fetelor ! A urmat 
schimbul de ștafetă STOIAN — 
VELEA, dornici de revanșă. Și 
reputatul nostru caiac (format 
din sportivi de la Steaua, cel 
dinții în vîrstă de 20 ani, Ve- 
lea de 24) și-a luat-o cu brio, 
finisul dublului vest-german • 
neaducîndu-1 de această dată 
decît un argint.

Și așteptind festivitatea de 
premiere a caiacului dublu, 
drapelul României urmînd să 
urce iar, ca după .fiecare 
cursă din aceste două zile de 
finale la Jarun, s-a înscris la 
cuvînt — prin intermediul pa
nierelor de luat vederi de la 
„Mladost" — NOEMI LUNG, 
ea obținînd un nou succes, la 
200 m liber, cu timpul de 
2:00.89, înaintea americancei 
Mitzi Kremer — 2:01,84 și a 
italiencei Silvia Perși 2:03.68 
Deci, a patra medalie de aur 
(pînă acum I) pentru băimă- 
reanca de 19 ani, împliniți in 
mai.

La Jarun, canoea de dublu 
Lehaci — Andriev a mai ur
cat o treaptă a podiumului, 
ca și Ionel Lețcae la caiac 
simplu, transformând bronzul 
de la 1000 m în argint la 500 
m, iar în ultima finală a In- 
trecreilor de caiac-canoe a a- 
cestei ediții, cea de caiac 4, 
Popa, Lețcae, polocoșer 
Feodosei și-au menținut pozi
ția a treia de sîmbătă. Să-i a- 
mintim pe antrenorii lotului : 
I. Patzaichin, 
Eșanu, 
tor —

Dar 
mului 
nala __________ „ _______
PĂTRĂȘCOIU la 200 m spate 
— 2:13,06, înaintea vechii ri
vale a spatistelor noastre, Bu- 
naciu și Pătrășcoiu, olandeza 
Jolanda de Rover — 2:17,08 — 
succes, se observă, extrem de 
clar ! Sportiva de la Dinamo 
(născută la 17 octombrie 1967) 
a cî.știgat, astfel, patru meda
lii pînă acum.

La ora transmisiei se? află 
în plină desfășurarea finalele 
Pe aparate la gimnastică fe
minină, ce ae încheie noaptea 
tîrziu. O ultimă precizare : 
continuă întrecerile la înot, 
încep cele de atletism, le aș
teptăm, foarte curind, pc cele 
de canotaj...

Și

I. LIpalit, N.
A. Vernescu, coordona- 
Mihai Țurcaș.
ultima secvență a til
de duminică a fost fi- 
victorioasă a ANCĂI

Pou! SLAVESCU

BASCHET. Masculin : Belgia — Austria 85—54, Turcia — Ja
ponia 107—76, Mexic — Sudan 174—40, Finlanda — Columbia 
104—77, Cehoslovacia — Kuweit 147—149 ; Spania — R.F.G. 85—61, 
Cehoslovacia — Grecia 104—101, U.R.S.S. — Coreea de Sud 
110—87, S.U.A. — Belgia 93—57 ; feminin : Australia — Mexic 
95—40, Canada — Ungaria 73—54, Bulgaria — Cuba 107—103, R. P. 
Chineză — Cehoslovacia 76—69, Bulgaria — Suedia 110—80, R. P. 
Chineză — Japonia 125—70. U.R.S.S. — Australia 90—67.

BOX • Australianul Jeff Fe- 
nech și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria super- 
cocoș (versiunea WBC). invingîn- 
du-1 prin k.o. în repriza a 5-a pe 
americanul Greg Richardson. Me
ciul s-a disputat la Sydney.

FOTBAL 0 La Buenos Aires, 
in meciul pentru locul trei al 
Campionatului Americil de Shd; 
echipa Columbiei a întrecut cu 
scorul de 2—1 (2—0) formația Ar
gentinei. Au marcat Gomaz. Val- 
derama. respectiv Maradona. 0 
Turneul internațional de la Quing- 
dao (R. P. Chineză) s-a încheiat 
cu victoria selecționatei provin
ciei Shandong, cu 4 o. urmată de 
formația olandeză Pec Zwolle — 
4 p (golaveraj inferior). In 
ultimul meci al turneului se
lecționata Shandong si Pec Zwolle 
au terminat la egalitate : 0—0. 0 
în etapa a 17-a a campionatului 
unional, echipa Dnepr Dnepro
petrovsk a întrecut pe teren pro
priu. cu scorul de 1—0. formația 
Dinamo Kiev. Alte rezultate : Di
namo Moscova — Torpedo Mos
cova 2—1 ; Metalist Harkov — 
TSKA Moscova 2—1 ; 
Tbilisi — Dinamo Minsk 
Ararat Erevan — Kairat 
Ata 3—2 ; Neftcl Baku - 
Leningrad 2—1. Spartak Moscova
— Sahtior Donetk 3—0. Lideră a 
clasamentului se menține eci ipa 
Spartak Moscova, cu 26 de punc
te, urmată de formația Dnepr 
Dnepropetrovsk — 20 p (un joc 
mai puțin disputat). 0 In prima 
Zi a turneului de la Paris, echipa 
braziliană Fluminense a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația lo
cală St. Germain, iar Glrondlns 
Bordeaux a întrecut cu 3—0 (1—L) 
echipa Iugoslavă Dinamo Zagreb.

POLO. 0 Echipa R.F. Germa
nia sl-a încheiat turneul In S.U.A. 
evoluind la San Francisco în com- 
panda selecționatei americane, po- 
loislli vest-germanl au obtinut 
victoria cu scorul de 12—7.

ȘAH. 0 Cu o rundă înainte de 
încheierea turneului interzonal de 
la Subotita. in clasament conduce 
englezul Speelman cu 10 puncte, 
urmat de compatriotul său Short

— 9.5 p (2). .. ....................
Sax — 9.5 p. 
runda a 16-a. 
Mariano viei.
la Sax, în timp ce partidele Al
bum — Sneelman. Rodr'-uez — 
Smislov și Zapata — Ernst s-au 
terminat remiză.

Dinamo 
3—1 : 
Alma 

— Zenit

Ribll — 9.5 p (1). 
Tal — 9 p etc. In 
Cernin a cîștigat la 
Hamad a pierdut

4 11 iulie, dată solemnă șl semnificativă pentru cea de a 14-a
r ediție a Jocurilor Mondiale Universitare, desfășurată sub gene- 
? roasa deviză „Tineretul lumii pentru o lume a păcii“ : secretarul 
ț general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, aflat la sflrșltul săp- 

iămlnii la Zagreb, a adresat un mesaj de pace șl prietenie îna
intea concertului festiv care a celebrat aici, in noul Complex 
sportiv de baschet, nașterea locuitorului cu numărul 5 000 000 ooo 
al planetei noastre, Acesta a fost — simbolic ales din orașul Uni
versiadei — Mate} Gaspar. Pentru că,, așa cum nașterea oricărui 
copii din această lume este o sărbătoare, o lume ajunsă la 5 
miliarde de locuitori constituie un moment sărbătoresc. Dar și un

4 prilej de meditație asupra viitorului. Astfel, sub semnul tinere-
5 fii, sportului și studiului a fost afirmată dorința noii generații de 
Z a se întrece numai pe tărîmul creației pașnice, de a se confrun- 
? ta numai tn arena sportivă, cu armele numite metrul și secunda.

3.
3.2.

K 2

U.R.S.S.

Abraham
- VELE A) 1:30,47 ;
1. Polonia 1:28,02 ;

500 m. 
1:55.94 ; 
1:46,03 :

GIMNASTICA. Masculin, finale pe aparate î sol : 1. Lou Yun 
(R. P. Chineză), 19,850 ; cal cu minere : 1. Valentin Moghilnîi 
(U.R.S.S.) 19,800 ; inele : 1. Iuri Korolev (U.R.S.S,) 19,700 ; sări
turi : 1. Lou Yun 19,550 ; paralele : 1. Vladimir Artemov
(U.R.S.S.) 19,800 ; bară fixă : 1. V. Moghilnîi 1(9,800.

FIȘIER
** _ _ . . __ _ nnwv a cfavr/i x TÎJ r, r<m iii -IM *'» o 7 zx rk nv,nnnl./x S nnl .4 V A.a

CAIAC-CANOE. 1 000 m. Canoe simplu : 1. AUREL MACA
RENCU (România) 4:01,21, 2. Al. KaUnicenko (U.R.S.S.) 4:05,11. 
3. I. Sabjan (Iugoslavia) 4:07,64 ; C 2 : 1. U.R.S.S. 3:37,01 ; 2. Ca
nada 3:38.06 ; 3. România 3:40,52 ; caiac 1 : 1. Ivarsen (Norvegia) 
3:36,58 ; 2. Pieri (Italia) 3:39,65 ; 3. Ionel Lețcae (România) 
3:40,45 ; K 2 : 1, R.F.G. 3:18,95 ; 2. România 3 : 19,60 ; 3. Ungaria 
3:20,04 ; K4 : 1. Ungaria 3:03,44 ; 2. Polonia 3:04,22 ; 3. Româ
nia 3:04,30.

C 1 :
3. Kardmadjev

, ; 2. România 1:46,61 ;
(S.U.A.) 1:44,40 ; 2. Lețcae 1:44,89 ; 1
1:45,06 ; K 2 : 1. ROMANIA (STOIAN
R.F.G. 1:37.20 ; 3. Polonia 1:37,63 ; K 4 ! i. rvxvuu» ± .^»,vs , a. 
U.R.S.S. 1:29.20 : 3. România 1:29,54 ; feminin : K 1 : 1. Dylewska 
(Polonia) 1:55,91 ; 2. Tecla Borcănea (România) 1:56,89 ; 3. Hme- 
levskaia (U.R.S.S.) 1:59.02 ; K 2 : 1. ROMANIA (MUNTEANU — 
CIUCUR) 1 :45.46 ; 2. U.R.S.S, 1:47,82, 3. Canada 1:49,4« ; K 4 : 1. 
ROMANIA (BORCÂNEA, CIUCUR MUNTEANU. NEDEJDE) 
1:38,28 U.R.S.S. 1:38,53 ; 3. Polonia 1:40,26.

AUREL MACARENCU 1:54,04 ; 2. Kalinicenko
(Bulgaria) 1:56,#4 ; C 2 : 1. U.R.S.S.

* Ungaria 1:47,23 ; Kl: Kent 
(Ungaria) 
----- 2.

2.

ÎNOT. 400 m mixt f : 1. NOEMI LUNG (România) 4:42,95 ; 
Anca Pătrășcoiu (România) 4:50,75 ; 3, Janelle Bosse (S.U.A.) 
4:52,98 ; 4. Ming Jing (R. P. Chineză) 4:55,98 ; 5. Lisa Meyers 

(S.U.A.) 4:59,03 ; 6. Naomi Sekldo (Japonia) 5:00,27 ; 200 m liber 
m : 1. Frank Drost (Olanda) 1 31,82 ; 2. J. Olsen (S.U.A.) 1:51.95 : 
3. 3. Parker (S.U.A.) 1:52,14 ; 400 m liber m : ' * -------------
(U.R.S.S.) 3:56,13 ; 200 m mixt m : 1. Neh 
2:05,08 ; 4 X 100 m. mixt: 1. S.U.A. 3:45,72.

1. Andrei Patrakov 
Cochran (Anglia)

Canada — TurciaPOLO. Iugoslavia — R. P. Chineză 30—6,
10—5, Cuba — Franța 11—6, U.R.S.S. — Japonia 14—7, Italia — 
Australia 8—7, R. P. Chineză — Canada 11—5, Iugoslavia — Tur
ela 1<8—4, Japonia — Anglia 12—4.

Kuznețov 
BermondSCRIMA. Sabie : 1. Bence Szabo (Ungaria), 2, I. 

(U.R.S.S.), 3 F. Meglio (Italia) ; spadă : 1. Andrea 
(Italia), 2. S. Pentano (Italia). 3. C. Pedroso (Cuba).

VOLEI. Masculin : R.F.G. — Austria 3—0, U.R.S.S. 
3—0, S.U.A. — Turcia 3—1, Brazilia --------"
dan 3—0, Iugoslavia — Austria 3—0, U.R.S.S. -----
dia — sudan 3—0, Turcia -» Mexic 3—0 ; feminin : Italia 
ponia 3 2, Canada —- L—---- — —
ria — R. P. D. Coreeană 3—0, Japonia — Hong Kong 3—0, Bul
garia — Mexic 3—0, U.R.S.S. — Anglia 3—0.

— Mexic 
kuweit 3—0, Egipt — Su- 
-------. — S.U.A. 3—1, Sue- 

Sudan 3—0, Turcia Mexic 3—0 ; feminin ! Italia — Ja- 
Suedia 3—0, S.U.A, — Turcia 3—0, Bulga-
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