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medalii pentru delegația
ce realizase cu foar- 
timo înainte, cla-

TOTUL SE VA DECIDE LA CROS...
O dată cu disputarea probei 

de tir. ieri dimineață in am
bianta deosebită oferită de Po
ligonul Tunari, cea de a 29-a 
ediție a Campionatelor Interna
tionale ale României de pen
tatlon modern a intrat în li
nie dreaptă, participants, in
diferent de poziția în clasa
ment. aruncindu-și în luptă 
toate resursele pentru a ocupa.

pentru a-si putea păstra pozi
ția de lider. De altfel, dintre 
cei trei component ai primei 
noastre formații cea mai bună 
comportare a avut-o Marian 
Gheorghe cu 195 p (49 + 49 + 
49 + 48), dar și el a... clacat 
la ultima serie. Din păcate 
Dragos Pătrui n-a mai fost Ia 
nivelul zilelor precedente, el 
trăgînd doar 188 p. ceea ce s-a

ZAGREB, 14 
de la trimisul 
Am așteptat cu emoție cea de 
a doua zi a întrecerilor atle
tice din cadrul Universiadei 
(după ce în prima Eliaabeta 
Neamțu debutase nefavorabil, 
cu un rezultat, 56.81 m. mult

(prin telefon, 
nostru special).

sub ceea 
te puțin 
sîndu-se a șaptea ; a cîștigat 
bulgăroaica Hiistova. cu 
67,96 m). De fapt, marți a fost 
o zi plină pentru atletism, cu 
nu mai puțin de șase finale, 
reprezentanții 
prezenți 
oestea.
talionul, 
de luni 
în «murg, 
ghidul ‘ 
româncă, 
Năstase, 
dură cu 
sovietica _ . .
Nowak — deținătoarea 
lui de la J.M.U. ’85 — 1 
slovaca Lajbnerova.

noștri fiind 
în trei. Una dintre a- 
proba-probelor. hep- 
ne-a ținut „în priză" 

de la prînz pînă marți 
alături mereu ou 

de inimoasa sportivă 
gălățeanca Liliana 

aflată într-o luptă 
adversare puternice : 

Davidova, poloneza 
i titlu- 
și ceho- 
dar și

argint la 400

noastră

laureată la heptatlon

înot o Pînă acum

Miercuri 15 iulie 1987

Nicoleta Cărufașu

După proba de tir, antrenorul Gheorghe Tomiuc și elevii săi, 
Marian Gheorghe, Lucian Țintea și Dragoș Pătrui, pun la punct 
planul pentru ultima probă, crosul... Foto: Aurel D. NEAGU

cu propriile sale 
condițiile unei 
focante. Eleva

în final, un loc cît mai bun 
pentru ierarhia competiției

Desigur, ținind seama de di
ferentele minime care-î sepa
rau pe fruntașii concursului, 
disputa pentru „decari" a fost 
abordată cu multe emoții, fie
care ezitare, oricît de infimă, 
putînd însemna... culoar liber 
pentru adversari. Liderul, re
prezentantul nostru Lucian Țin
tea, s-a menținut între cei din
„față", el realizînd 194 p. deși, 
cu mai multă atenție la pri
mele două serii (48 — 48 — 49 
— 49) ar fi putut acumula un 
punctai superior. Cu doar 28 p 
avans față de sovieticul I. Oko- 
lev. care a făcut un frumos 
salt în clasament, el trebuie să 
se întrebuințeze serios la cros

limite, 
călduri 
antrenorului

POLIVALENJĂ Șl, MAI ALES, VALOARE
O salbă de cinci medalii de aur în probe individuale ale îno

tului la o marc competiție .polisportivă constituie, indubitabil, o 
performanță aflată doar la îndemâna marilor campioni, intre 
care, s-a convins o lume întreagă, și Noemi LUng, din Baia Mare 
— România. Facem precizarea de rigoare amintind că tinăra 
mar amur eșeancă a reușit la J.M.U. un total mai bun decît cel 
obținut, în curse individuale, la J.O., de două nume de legendă 
ale bazinelor, Mark Spitz și Kornelia Ender.

Dincolo de un asemenea bilanț întru totul de excepție, comple
tat cu două medalii de bronz, Noemi e socotită, pe 
bună dreptate, o eroină a întrecerilor de la Zagreb, băimăreanca 
ridicind nivelul valoric al unui concurs in care, ple&nd de la ea, 
n-au lipsit și alte rezultate de top mondial. Pentru că înotul 
operează nu cu impresii, ci cu datele atît de concrete ale ci
frelor reținute de cronometra, merită să zăbovim, spre a vedea 
ce înseamnă, în contextul internațional, înregistrările de la 
Zagreb ale elevei lui Gheorghe Dimeca. Nu înainte de a recurge 
la o paranteză: pentru Anca Pătrășooiu, 2:13,06 reprezintă al 
doilea rezultat mondial al sezonului la 200 spate, cu mențiunea 
ci și primul îi aparține tot dinamovistei.

Timpul de la 400 mixt, 4:42,95, e superior celui al campioanei 
mondiale de la Madrid, de acum 11 luni, și doar ea 'însăși, 
Noemi, a înotat mai repede decît 4:12 In '87. Cam la fel stau lu
crurile și pe distanța „scurtă" a procedeului-procedeelor. La cel 
mai înalt nivel se situează și înregistrările celelalte, mai cit 
seamă la 400 și 800 m liber, unde Noemi e a patra sau a ctncea 
în topurile sezonului (devansată, între altele, de o colegă a ei, 
Stela Pura).

Polivalență și, cu adevărat, înaltă valoare. Rămlne ca ele să 
fi<e etalate și la apropiatele Campionate Europene, dar semne 
că va fi 9șa, firește, există. Cum arătam, chiar mai multe.

Geo RAEȚCHI

Paul SLÂVESCU

(Continuare In pag a 4-a)

repercutat si asupra punctaju
lui general al echipei.

Referindu-ne la proba de tir. 
trebuie să mai subliniem că o 
bună precizie au demonstrat-O. 
de asemenea, sovieticul I. O- 
kolev și polonezul M. Zazula, 
ambii cu 197 p. ca și juniorul 
nostru Bogdan Vladu. care, 
după Cîstigarea înotului, s-a a- 
flat pe „podium" si în această 
penultimă încercare, el trăgînd 
195 o. Să-i mal adăugăm și pe 
S. Biriukov (U R S.S.), N. Bre
men (U.R.S.S.) și N. Arghirov 
(Bulgaria), care au arătat fru-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

La Campionatele Mondiale de box juniori de la Havana

T» SPORTIVII ROMÂNI AU LĂSAT 0 IMPRESIE EXCELENTĂ44

- interviu cu arbitrul international DIMIIPL BĂNCII!
La recentele Campionate Mon

diale de box pentru juniori de 
la Havana, sportivii români 
au obținut, după cum se știe, 
două titluri de campioni mon
diali prin Mihai Leu (ușoară) 
și Francisc Vaștag (semimijlo- 
cie). Cel de al treilea repre
zentant al nostru. Nicolae A- 
liută (semimuscă) a fost la un 
pas de medalie, dar. în „sfer
turi". a fost întrecut Ia punc
te, cu o decizie de 3—2. de so
vieticul Tusupov. Am solicitat 
amănunte despre marea com
petiție a pugilismului tînăr de 
la apreciatul arbitru interna-

CLUBURILE SPORTIVI ȘCOLARE
— privire sintetiede-------------

Azi: C.S.S. VIITORUL PITEȘTI
oi W

C.S.S. Viitorul Pitești se nu
mără printre unitățile fruntașe 
în clasamentul anual al clu
burilor sportive școlare. Acest 
lucru a fost realizat prin pro
movarea. constanta, la loturile 
naționale, a cîtorva reale „pro
misiuni". cum sint : voleibalis
tele Felicia Popescu, Corina 
Holban si Dana Marinescu (pri
ma. la senioare, celelalte două 
— la tineret) : handbalistele 
Cabrlela Nițu (joacă acum la 
TEROM Iași). Nadina Nedclcu 
și Mihacla Ghcbosu ; baschet

balistul Cornel I.ungoci (proas
păt cooptat la lotul de juniori); 
judoka Stanică Olteanu (maes
tru al sportului. în prezent le
gitimat la Dinamo, locul 2 la 
C.E. de tineret din 1986. locul 
1 Ia J.E. de tineret în 1986), 
Stelică Pătrașcu (acum la Steaua, 
locul 1 la Concursul Prietenia — 
1986, locul 6 la C.E. de tineret 
’85). și juniorii Florin Comă- 
ncscu si Eugen Turigel ; luptă
torii Cătălin Tudose (vicecam- 
pion european în 1985. campion 
balcanic de juniori în 1984. a-

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

ACEEAȘI FORMAȚIE DE MIJLOC
(in pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei 

S.C. Bacău)

j
I

cum legitimat la secția de ni
vel olimpic a Clubului Dacia 
Pitești). Ion Cristache si Emi- 
lian Chivoc; tenismana Kuxan- 
dra Dragomir, prima partici
pantă din județ la turnee in
ternaționale. si. nu în ultimul 
rfnd. șahistp Mălina Nicoară. 
medaliată cu aur la C.M. de 
cadete in 1985. Si să nu uităm 
că de aici au plecat în lumea 
performantei atleții Carol Corbu 
și Doina Spînu Anton.

Oricine află că această uni
tate sportivă a județului Argeș 
deși nu beneficiază de bază 
materială proprie (în 1984, s-a 
clasat prima pe tară între clu
burile sportive școlare) își dă 
seama totuși că aici există o con
cepție sănătoasă despre activi
tatea cu juniorii. Afirmația di
rectorului Constantin Rizon 
vine, firesc, să întărească spu
sele de mai înainte : „Nu mai 
sintem de mult interesați în 
primul rînd să obținem un loc 
fruntaș în clasamentele Inter
ne . Menirea pentru care am

Doina STĂNESCU

L- (Continuare in pag. 2-3)

țional Dumitru Banciu, care a 
fost si conducătorul delegației 
noastre.

— Ce ne puteti spune despre 
nivelul general al acestei a 
IV-a ediții a inlrecerii ?

— Ca martor si la Campio
natele Europene de box pen
tru seniori din Italia, apreciez 
că disputele din capitala Cu
bei au fost de un nivel mult 
mai ridicat. Să nu vă mirați : 
boxerii tineri au făcut pro
grese însemnate si pot să a- 
firm că multi dintre cei pe 
care l-am arbitrat si urmărit 
la C.M. vor ajunge, cu sigu
ranță. pe culmile performan
ței. După ce. nu cu multi ani 
în urmă, se părea că boxul 
este în declin, iată, acum oot

să afirm că sint semne clare 
că pugilismul 
nou avînt.

— Cum s-au 
tivii noștri ?

— Excelent ! 
realitatea. Am 
concurs trei boxeri, iar doi au 
urcat pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului de premiere, 
cel de al treilea aflindu-se la 
un singur pas de el (decizia 
de 3—2 acordată adversarului 
putea reveni la fel de bine si 
lui Aliuță si altele ar fi fost 
datele problemei in semifinale). 
Mi bai Leu a ciștigat titlul de 
campion mondial după o serie

va cunoaște un

comportat spor-

Aceasta este 
prezentat în

Paul IOVAN

(Continuare în pap o 4-a)

După finalele de lupte greco-romane

LIPSA UNOR TINERI TALENTAȚI 
S-A FĂCUT DIN NOU SIMȚITĂ

Timp de trei zile, Sala Spor
turilor din Galați a găzduit 
finalele Campionatelor Națio
nale și ale Daciadei la lupte 
greco-romane pentru seniori. 
La întreceri au fost prezenți 
207 sportivi, calificați în urma 
fazei de zonă, componenții lo
tului național și o serie de in
vitați de către federația de 
specialitate. într-un cuvint, cu 
foarte puține excepții, s-au 
înscris In competiție (toți) cei 
mai valoroși luptători de Ia acest 
stil, specialiștii avînd prilejul 
să treacă în revistă întregul 
potențial al luptelor greco-ro- 
raane în momentul de față.

Ce au arătat întrecerile de 
la Galați? Ce perspective se în
trevăd sportivilor noștri la 
Campionatele Mondiale de la 
sfirșitul lunii august ? — iată 
întrebări la care vom încerca

să răspundem, succint, în cele 
ce urmează.

Trebuie să spunem, de la 
început, câ finalele „naționale
lor" de la Galați n-au adus 
motive de satisfacție celor che
mați să pregătească lotul na
țional în vederea participării 
la viitoarele mari competiții 
internaționale. Tinerele talente, 
de care duce o acută lipsă 
echipa noastră națională în 
acest iromcnt, n-au reușit să-și 
croiască drum spre vîrful pi
ramidelor valorice ale celor 
zece categorii de greutate. Așa 
se și explică faptul că luptă
tori care au ajuns ap oape la 
vîrsta de 30 de ani (unii au și 
depășit-o), cum sint Nicolae

Mihai TRANCA

(Continuare in pag 2-3)



Învingători merituoși
In campionatele de motociclism SPC

ULTIMA LUCRARE DE CONTROL
Astăzi iau startul în vacan

ța de vară și liceenii din cla
sele IX—XI. Am zis „startul", 
in sens de plecare către tabe
rele de la munte și mare, 
gențile de sport, rucsacurile 
— demult pregătite ■— fiind 
luate din zbor ! Ieri, insă, ore 
obișnuite de cursuri : să fii 
in 14 iulie, să știi că mîine 
pofi face plajă sus. in Bucegi 
ori pe Litoral, și să dai lucra
re de control! Și la ce ? La 
ora de educație fizică. Și cu 
cine? Cu prof. Gheorghe Rîn- 
dașu de la Liceul economic și 
de drept administrativ nr. 3 
din Capitală, omul care, dacă 
nu te „aleargă" 40 de minute 
pe terenul de sport din curtea 
școlii, nu poate dormi noaptea 
liniștit ! Ieri, bunăoară, a dat 
„lucrare de control" cu elevii 
din clasa a IX-a C. unde e 
diriginte. După primele 15 mi
nute de sprinturi și sărituri 
de tot felul. încercam să mă

gindesc la ceva vesel, dar nu 
reușeam deloc. Culmea e că 
băieții și fetele — toți înăltuți 
și frumoși — păreau a se plic
tisi, tempoul obișnuit al ore
lor de educație fizică fiind 
mult mai alert. Adevărata „lu
crare de control" a urmat, în
să, după aceea :

— Așadar, intrăm în -vacan
tă ! a început prof. Gheorghe 
Rindașu.

— Intrăm, tovarășe profesor, 
ce putem face dacă școala se 
închide pină în septembrie.

— Tu, Rădulescu, unde și 
eu cine pleci im tabără ?

— Eu, cu Georgică Pintea, 
ne-am înscris pentru Dihafn.

— Cu rucsacurile cum sta ți?
— Am pus totul în... spina

rea colegului. Băiatul, știți, fa
ce haltere. Eu duc chitara, plus 
revista Rebus...

— Rău, Rădulescu, rău ! 
Pentru răspuns aș putea să-ți 
scad nota cu un punct. Dacă

ora ae sport la Liceul economic șl drept administrativ 
nr. 3 din Capitală : se exersează pasa de volei, vacanța școlară 
Jocuri așteaptă!....

vrei, totuși, să nu fac operația 
asta, să treci pe la magazie și 
să-ți iei un rucsac.

— Și doi saci de dormit, to
varășe profesor, mai ne odih
nim, colo și colo, ne antre
năm, in toamnă avem „Cupa 
Munților", ediția a Vl-a, jubi
liară...

— Rău, Rădulescu, din ce în 
ce mai rău ! Și tovarășul re
porter, prezent aici, observ că 
notează...

— Am spus „jubiliară”, în 
sensul că, in toamnă, „Cupa 
Munților" va cuprinde zece 
mari acțiuni turistice, adică o 
cifră rotundă.

— Și ce înseamnă, la noi, o 
acțiune turistică ?

— Răspund eu, tovarășe di
riginte !

— Răspunde, Manoilă, barem 
aici să răspunzi, că la mate
matică nu treci de nota 9, 
ruptul capului !

— O acțiune 
„Cupa Munților", 
liceu, sprijinită 
directoare Grațiela Babe, 
varășii directori adjuncți Doi
na Buzatu și Luminița Bran, 
înseamnă un tren format din 
{2 vagoane cu fix 960 de elevi 
și cadre didactice.

— Auziți, cu „fix" 7 Cu „e- 
xact", Manoilă 1 Ce medie ți-a 
ieșit la “

— 10 
spus și 
meție : 
re / Adormită, 
Stă aproape de 
poieine tupilată. 
pînditoare / De 
floriți / Ea la sinul ei atrage 
/ Călătorii obosiți". Sigur, da
că n-au antrenament. Pe noi, 
insă, n-are cum să ne atragă 
nimfele cele pinditoare, doar 
ne-am pregătit cu dumnea
voastră !

— Vorbești, 
bești, vorbești 
porter, prezent

în

tn 
la

turistică 
la noi, 

de tovarășa 
to-

limba română ? 
tovarășe profesor ! Am 
poezia aceea de dru- 
„Umbra ta răcoritoa- 

parfumată / 
lumină / Prin 
Ca o nimfă 
sub arbori în-

Manoilă, vor- 
și tovarășul re- 
aici, notează...

Vasile TOFAN

C-

LIPSA UNOR TINERI TALENTAȚI
(Urmare din pag. 1)

Zamfir (57 kg), Ștefan Rusu 
(74 kg), Vasile Andrei (100 kg) 
au reușit din nou să intre In 
posesia tricourilor de campioni, 
în cazul lui Vasile Andrei 
(singurul dintre cei trei care 
mai poate aspira la medalii), 
el n-a avut nici măcar adver
sari cu care să se confrunte, 
care să-i opună o oarecare 
rezistență! Pentru el (și pentru 
alții), Campionatele Naționale 
n-au constituit un moment 
important de verificare a gra
dului de pregătire. In conclu
zie, penuria de elemente tinere, 
dotate, care să-i înlocuiască pe 
sportivii consacrați a căror 
virstă nu Ie mai permite 
să obțină performanțe, este 
resimțită în continuare de lup
tele greco-romane din țara 
noastră.

Categoriile 48 kg, 57 kg, 
62 kg și 74 kg sînt apreciate 
a fi lipsite de elemente valo
roase, capabile să obțină meda
lii în marile confruntări inter
naționale. Au ieșit învingători 
Angelo Chelaru (48 kgl, Nicolao 
Zamfir (57 kg), Doru Spetcu 
(62 kg) și Ștefan Rusu (74 kg). 
Mai tinerii N. Nițoiu (Steaua), 
R. Strubert (Dinamo) — la 
57 kg, E. Memet (Steaua), 
I. Cărare (Dunărea Galați) —- 
la 62 kg, I. Mavlea (Dinamo), 
A. Arghira (Muscelul Cîmpu- 
lung), C. Trofin (Steaua) — ia 
74 kg, n-au reușit să înregis
treze progresele care să le per
mită să aspire la marea per
formanță. La 74 kg s-a remar • 
cat. în schimb, un alt sportiv 
foarte bine dotat. Leonard Ga- 
vriliu (Delta Tulcea), care poa
te realiza creșterea valorică ne
cesară, firește, în condițiile

unei pregătiri corespunzătoare.
Sportivii apreciați că pot face 

față în mod corespunzător ma
rilor întreceri mondiale din 
Franța sînt Mihai Cismaș (52 
kg). Petre Cărare (68 kg), So
rin Herțea (82 kg), Ilie Matei 
(90 kg), Vasile Andrei (100 kg) 
și Ion Grigoraș (130 kg). Desi
gur, nici aceștia n-au evoluat 
toți la adevărata lor valoare 
sau n-au avut adversari care 
să-i solicite în mod corespun
zător.

Mihai Cismaș (Steaua) s-a 
prezentat bine pregătit și, deși 
a avut parteneri de întrecere 
care i-au pus probleme, a reu
șit să le rezolve favorabil. Cu 
condiția ca pregătirea lui să se 
situeze, în continuare, la para
metrii corespunzători, Cismaș 
poate aspira la unul din locuri
le fruntașe ale categoriei res
pective la confruntările de la 
sfîrșitul lunii august.

Petre Cărare (Dinamo) s-a 
prezentat în progres față de 
competițiile trecute, reușind 
să-1 depășească pe C. Uță, fos
tul campion al categoriei. In
tr-o formă corespunzătoare, P. 
Cărare poate avea prestații bu
ne la Campionatele Mondiale.

Sorin Herțea (Dinamo) a do
minat întrecerile categoriei sa
le, dar el a dus o luptă mai mult 
tactică, fără riscuri, care să-i 
asigure victoria finală. Herțea, 
ca șl Vasile Andrei (despre a 
cărui evoluție nu putem spune 
nimic, deoarece adversarii nu 
l-au solicitat) rămîn princi
palii candidați la medalii din 
formația noastră.

Ilie Matei (CSM Suceava) ni 
s-a părut într-o mai bună dis
poziție de luptă decît la alte 
concursuri, mai decis în acți
unile ofensive, așa cum am do-

rit să-1 vedem și la marile 
competiții.

Ion Grigoraș (Dinamo), șl el 
un potențial candidat la un loc 
pe podiumul de premiere, n-a 
acumulat cunoștințe suplimen
tare și nici plusul de greutate 
de care are nevoie la această 
categorie, resimțind diferența 
de greutate în disputele cu ad
versari mai grei.

Firește, acestea sînt o sene 
de constatări desprinse .într-o 
competiție internă, cu peste 40 
de zile înaintea startului la 
C.M. din Franța. Nutrim spe
ranța că noul colectiv de tehni
cieni care se ocupă de pregă
tirea lotului, compus din Gheor
ghe Șuteu (coordonator), Virgil 
Gherasim și Cornel Petrescu, 
va trage concluziile care se 
impun și va asigura sportivilor 
o pregătire care să le permită 
comportări cit mai bune.

de 
au 
Sf. 
pe

Campionatele Republicane 
motociclism viteză pe șosea 
continuat in Municipiul 
Gheorghe cu etapa a 2-a. 
un traseu ales în centrul o.a-

Carmen Dumitrașcu (Calcula
torul Buc.). Niculița Frîncu (E- 
nergia Cîmpina) și Mihaela 
Flilău (IMG București). Clasa 
50 cmc — sport (7 ture) a 
avut ca învingător scontat pe 
M. Mezincescu, care s-a deta-

TEC

0 ASTAzi are loc în București, 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. începind de la ora 15.50. 
TRAGEREA OBIȘNUITA PRONO- 
EXPRES. Aspecte de la desfășu
rarea tragerii vor fi transmise 
la radio pe programul I, la ora 
16,15. Tragerea fiind publică, ac
cesul în sală este liber, pentru 
toți cei interesați.

0 Peste DOUA ZILE, mai pre
cis vineri. 17 iulie, va avea loc 
și tragerea obișnuită săptămînală 
LOTO, ceea ce înseamnă că 
MtINE este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor cu nume
rele favorite.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
G Reamintim participanților 

că, după încheierea sezonului 
fotbalistic intern, avînd în ve
dere că pînă la reluarea campio
natului diviziei naționale A nu 
se desfășoară nici o competiție 
oficială, internă sau internațio
nală, cu caracter de regularitate, 
Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport este pusă în situația de 
a nu mai putea organiza con
cursuri Pronosport cu programe 
atractive, la nivelul cerințelor 
masei de participant!. Pînă la 
începerea campionatului național, 
ediția 1987/1088. c.înd se vor re
lua și concursurile Pronosport,

șului (lung de 2 200 m), destul 
de pretențios, cu multe viraje

Principalii animatori ai clasei 50 
în linie dreaptă

pe ambele sensuri, 
licitat la maximum 
tori. Cursele s-au 
într-o atmosferă 
creată de miile de 
transformînd dimineața de du
minică într-o serbare a spor
tului cu motor.

lată. în continuare, 
trecere în revistă a 
lor de la cele 6 clase 
gram.

125 cmc (18 ture).
montatul pilot D. Arșin s-a 
detașat din start în merituos 
invingător. L-au urmat : O. 
Vrăjitoru (IMG Buc.). J. Ne
meș (IRA Tg. Mureș) și A. Iri- 
mia (I. T. București). 50 cmc 
— națională (6 ture). C. Băjan 
(I. T. București) a condus in 
permanență, fiind secondat de 
F. Tică (Progresul Timișoara). 
Pe celelalte locuri s-au clasat, 
în ordine Șt. Ghiță (Calculato
rul Buc.) și M. Lamping 
lectromureș Tg. Mureș). 250 
(20 ture). Clasa 
ternice motoare 
lejuit o dispută 
dintre alergători 
nenți ai lotului 
tigător I. Viktor
dea), urmat de B. Gabor (Elec- 
tromureș). T. Troia (IMG Bucu
rești) si R. Frantz (Progresul 
Timișoara). 500 cmc — motoci
clete cu ataș (18 ture). Asa 
cum se anticipa frații Iuliu si 
Attila Toth (IRA Tg. Mures) 
parcă au... zburat pe sosea cu 
mașina lor prototip, nelăsînd 
nici o speranță principalilor 
adversari : 2. C. Gviurka — A. 
Pall (1MASA). 3. M. Benksik — 
Gh. Tinei (Vagonul Arad) 4. 
M. Calboreanu — E. Keul 
(Voința Sibiu). 50 cmc — fete 
(6 ture). Susținută de numeroși 
suporteri. Elena Rauca (IMASA 
Sf. Gheorghe) a forțat irezisti
bil în ultimul tur. Au urmat-o

care a so- 
pe alergă- 
desfășurat 
entuziastă, 
spectatori.

o scurtă 
întreceri- 
din pro-

Experi-

(E- 
cmc 
pu- 
pri-

celor mai 
„solo“ a 
interesantă. 8 
fiind comno- 
național. Cîș- 
(Voința Ora-

A 8-a EDIȚIE A „RALIULUI HARGHITEI"
In zilele de 17 si 18 iulie, 

o nouă etapă în Campionatul 
Național de automobilism: „Ra
liul Harghitei", aflat la cea de 
a opta ediție. Această între
cere. de fapt a patra etapă a 
campionatului, se va desfășura 
pe șoselele județului Harghita 
cu plecarea în ziua de vineri, 
17 iulie, ora 13,01 (primul e- 
ehipaj) si sosirea sîmbătă 18 
iulie, ora 0,25 (primul echipaj), 
din același loc : Patinoarul ar
tificial din M. Ciuc.

Raliul, are o lungime de 561 
km, 14 probe de clasament si 
16 controale orare, concurenții 
avînd de trecut prin localită
țile : Miercurea Ciuc — Sin- 
martin — Casinul Nou — Ciuc 
Singeorgiu — Nicolcști — Fa
gul Celătii — Zona agrement

(km 4 — Gheorgheni) ș.a. So
licitând telefonic amănunte din 
partea organizatorilor. I. Szasz, 
președinte al C.J.A.K. Harghi
ta. ne-a comunicat : „Concu- 
renții au sosit, unii fac recu
noașterea traseului, alții ulti
mele retușuri. Vom avea la 
start peste 60 de echipaje din 
rîndul cărora nu vor lipsi cam
pionii

cmc — națională se regrupează 
Foto : MIHAI ROBU

șat de S. Szoverfi (Electromu- 
reș Tg. Mureș).
(Voința Oradea) si L Corneanu 
(Energia Cîmpina). sosiți în 
ordine pe celelalte locuri.

V. Stanca

Ion PANA, coresp.

Pentru te 
tradiție ori 
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Se cuvin 
țări Consil 
tru educaț 
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țămînt loc: 
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Telemai

INTERNAȚIONALELE' DE PENT1
(Urmare din pag. 1)

moase calități si o bună pre
gătire in această probă.

în condițiile unei omogeni
tăți mai bune a formației so
vietice. aceasta a ocupat locul 
I la tir cu 2 978 p. ea fiind se
condată de România I cu 2 890 
p. Aceasta, pe fondul unei 
comportări mai slabe din par
tea pentatloniștilor francezi 
(care conduceau în clasamentul 
general) 
permis 
urce ne 
se afle 
fată de 
ferentă care la 
în anroximativ_ ____________
trebuie recuperate de pentatlo- 
niștli noștri pentru a încheia 
victorioși competiția. Rămîne. 
deci, ca ei să se concentreze 
la maximum pe cei 4 000 m 
ai ultimei probe, crosul.

si a celor polonezi a 
sportivilor noștri 
treapta a doua si să 
acum

Franța.

să

doar la 131 p 
Evident, o di- 

cros se traduce
50 secunde ce

REZULTATE TEHNICE : tir — 
individual : 1. I. Okolev (U.R.S.S. 
ind.) 1 066 p (197). 2. M. Zazula 
(Polonia) 1 066 p (197). 
Vladu (România j.) 1 022 p (195), 
4. S. Biriukov (U.R.S.S.) 1 022 p 
(195), 5. M. Gheorghe (România 
I) 1 022 p (195). 6. N. Arghirov

2.
3. B.

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA ECO

NOMICA DE ADMINIS
TRARE A BAZELOR SPOR
TIVE. Bd. Muncii 37 — 39, 
sectorul 2, tel. 20.79.40/10. 
încadrează :
0 magaziner centru Po

ligonul de tir Tunari .
0 merceolog
0 paznici
0 personal sezonier ne

calificat pentru Ștrandul 
Tineretului
0 electrician auto

emisiune ipecfalâ limftafâ I

. ...

se atnouie
AUTOTURISME DACIA «v.

S» CtSTlGURl Of 50 00010 10 00010 5 00018 ETC.

participanții sînt invitați să-și în
cerce șansele, cu aceeași încre
dere, la celelalte sisteme de joc. 
De pildă, chiar in această săptă- 
mînă, o acțiune de cel mai mare 
interes se anunță a fi TRAGE
REA LOTO 2 oare va avea loc 
duminică. 19 iulie. în ceea ce 
privește cîștfgu"ile. și acest gen 
de tragere s-a dovedit în ultimul 
timp la înălțimea așteptărilor, 
distribuind numeroase cîștlguri 
constlnd în bani și autoturisme 
Dacia 1360. Un amănunt de larg 
interes penfru cîștigători este și 
acela că. de regulă, omologarea 
cîștiguri’or la LOTO 2 se face în 
a cincea zi de Ia data efectuă-li 
tragerii, adică, de obicei, în ziua 
de vineri.

LOZUL 
VACANTEI

MARILE 
BUCURII 

Ș' 
SURPRIZE 

ale 
VERII I

SIMPLU

OPERATIV I

0 Cu numai 10 
lei, la toate agen
țiile și vinzătorii 
volanți din rețeaua 
Loto-Pronosport ;

0 Singura con
diție : PERSEVE
RENȚA !

0 Nu uitați : E- 
misiunea este limi
tată !

(Bulgaria) 
1. U.R.S.S.
2 890 n. ; 
România II 
p. 6. Ungai 
după patru 
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4 253 ;
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| Divizionarele A la căderea cortinei pente ediția 1986/1987

SERIA A lll-a VĂZUTĂ 
DE ANTRENORUL ION VOICA

felici
ți pen- 

sport, 
învă- 

profe- 
Rodi- 

•aru și 
pentru 
liza în 
sărbă- 
străve-

coresp.

lehipe : 
lânia I
p. 4. 

ța 2 670 
sament 
. scri-

'aceeași formație de mijloc
Sport Club Bacău a încheiat 

campionatul 1986—1987 cu un 
I bilanț asemănător celui din e- 

diția precedentă. Ciudat oare
cum- e doar faptul că, deși a 
acumulat cu două puncte mai 

| mult decît anul trecut (32 a- 
cum față de 30 în vara Iui 

11986), ocupă un loc ceva mai 
slab în clasamentul final (12 
față de 10 în competiția ante- 

I rioară). Ce-i drept, dacă ar fi 
avut un golaveraj mai bun 

I (măcar pozitiv), cu același nu- 
! măr de puncte (32) echipa bă- 
I căuană ar fi putut sălta cu cel 
r puțin un loc în clasament. Dar 
aceasta n-ar fi schimbat sub
stanțial datele 
în campionatul 
zionara A din 
covia a rămas 
combatantă în __ _______
a clasamentului, deși — la un 
moment dat — a trecut (ase
menea. multor altor colege de 
competiție) prin serioase emo
ții și s-a văzut nevoită să de
pună mari eforturi pentru a 
înlătura pericolul retrogradării. 
Să reamintim, în acest sens, că 
S.C. Bacău ocupa la jumătatea 
întrecerii locul 9, cu 17 puncte 
"ar —1 la „adevăr"), însă în 
prima etapă a returului a pier-, 
dut două puncte acasă, în fața 
Jiului, apoi încă unul, cu „U“ 

-Cluj-Napoca. și numai reveni
rea cu adevărat remarcabilă din 
ultima parte a campionatului 
(cu puncte prețioase cîștigate la

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I mtn 

(doa 
nrin

I
I

12. S. C. BACĂU 34 12 8 14 45-52 32

problemei. Ca și 
precedent, divi- 
orașul lui Ba
in general o 
zona de mijloc

• Puncte realizate pe teren propriu: 27 (a pierdut două 
puncte cu Jiul, cite unul cu Petrolul, Oțelul, „U“ Cluj-Napoca, 
Steaua și Flacăra); a obținut 5 puncte în deplasare (două 
puncte eu Chimia, cite unul cu Jiul, Petrolul șl F.C. Argeș).
• Cel mai bun loc ocupat: 3 (etapele a 2-a, a 7-a și a 9-a) ; 

cel mai slab loc: 13 (etapele a 24-a și a 25-a).
• Golgeterii echipei: Tismănaru 8 goluri, Burleanu 6, Andrieș 

5, C. Solomon, Șoiman și Viscreanu — cite 4, Andronic și Scin- 
teie — cite 3, Fulga 2, Pachițeanu, Arteni și Manase — cite 1, 
Butufei (Petrolul), ștefănescu: (F.C.M. Brașov) și Lazăr (Chi
mia) — cite un autogol.
• Jucători folosiți: 21 — Viscreanu și Tismănaru — cite 34

de meciuri, Arteni, C. Solomon șl Șoiman — cite 33, Fulga 32, 
Burleanu 30, Andrieș 29, Andronic 28, Arvinte 27, Borcea și 
Penoff — oițe 26, Elisei 16. Ivanov 13. Pachițeanu 12. Scînteie 
10, Barba 7, Manase 4, Condurache 2, Florea ' "
cite 1.
• Podiumul evidențiaților: 1. C. Solomon 23 

Șoiman 10, 3. Viscreanu 18.
• Cartonașe galbene : 23 — 10 jucători; cele 

leanu 6.
• Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m: 5 transformate (toate 

Andrieș), una ratată (Andronic); a fost sancționată cu 6 pe- 
naltyurl, transformate.
• A expediat 371 de șuturi (243 acasă — 128 în deplasare), din

tre care 180 pe poartă (118 acasă — 62 în deplasare).

și Co stines cu —
de remarcări, 2.

mai multe: Bur-

taculoase, continuînd totuși să 
promoveze — în mod merito
riu — nume mai puțin sau 
chiar deloc cunoscute din eșa
loanele inferioare sau din pro
pria pepinieră, S.C. Bacău s-a 
bazat și fn acest din urmă an 
competițional, după cum ne spu
nea apreciatul antrenor Nicolae 
Vătafu, cam pe același nucleu

seu

vi,
V 4 197

Polo-
11 676

i.R.S.S.

traseu
se va

rasov. 
(crite-

C.M. 
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cîști- 
Sma- 
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Căpitanul echipei băcăuane, C. Solomon (în stingă imaginii) este 
gata să intervină in cazul in care Burchel (tricou de culoare în
chisă) va trece de fundașul Andrieș (Fază din meciul Sportul 
Studențesc — S.C. Bacău, disputat la București)

Foto : Aurel D. NEAGU

Rm. Vîlcea, Ploiești și Pitești) 
a scăpat-o de griji și i-a per
mis ascensiunea spre zona me- 

Idiană a clasamentului.
Fără a avea posibilitatea e- 

fectuării unor transferări spec-

VIITORUL PITEȘTI
I
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, cla- 
duce- 
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1 di- 
ema- 
îgocl, 
spor- 
spri- 
snec* 
'7 ȘÎ 
butii, 
irînd 
■meri 
ceste

profesorii ..anunțînd“ copiii cu 
aptitudini. S-a împămîntenit 
aici obiceiul ca selecția să se 
facă la final de an școlar, ast
fel că, în septembrie, copiii 
sînt deja... gata de lucru.

Metodele de antrenament res
pectă, în general, liniile me
todice ale federațiilor respec
tive. dar toate au fost adap
tate. în timp, la condițiile lo
cale. In vacante, cînd se face 
pregătirea centralizată, numă
rul orelor de antrenament este 
foarte mare. Iar pe timpul șco
lii. antrenorii își 
sportivii la orele de educație 
fizică. „încercăm să aflăm si 
să aplicăm tot ce este nou in 
metodica de antrenament, iar 
aceste preocupări decurg, bine
înțeles, din pasiunea cadrelor 
noastre pentru sport", preciza 
C. ltizon. Iar colaborarea per
fectă cu secțiile de nivel olim
pic sau international din iudet 
si din tară este o dovadă in 
plus că activitatea unității 
sportive din Pitești este pe un 
drum bun. Si poate că. nu în 
ultimul rînd. trebuie semnalat 
faptul că foști sportivi de per
formanță. precum Mihai Botilă 
(Iunie) si Georgel Ziguli (bas
chet). lucrează acum în cadrul 
clubului.

Dincolo de împliniri la CSȘ 
Viitorul Pitești rămfn destule 
lucruri de făcut pentru ca e- 
ficien+a sa să-l situeze mai 
substanțial în rîndul frunta
șilor.

urmăresc

de jucători (C. Solomon, Vis
creanu, Arteni, Șoiman, Tismă
naru, Burleanu, Andrieș), care 
au dus greul disputei, dar care 
— evoluînd de mai mult timp 
împreună — au avut de partea 
lor atu-ul unei omogenități spo
rite. însușin.du-și și aplicînd 
mâi bine ideea de joc stabilită 
de conducerea tehnică. Dintre 
noii veniți, Fulga (adus de la 
Focșani) s-a integrat cel mai 
bine, dînd deplină satisfacție 
în majoritatea celor 32 de me
ciuri jucate. Frumoase perspec- - 
tive se întrevăd, de asemenea, 
pentru Andronic (provenit din 
propria pepinieră) și Ivanov 
(venit de la P. Neamț), care 
n-au dat încă tot ceea ce pot, 
deoarece în unele perioade au 
fost accidentați. Bune aprecieri 
întrunește și tînărul Scînteie, 
provenit de la Buhuși (via Ari
pile Bacău) și promovat în re
turul campionatului.-

Bine pregătită, demonstrînd o 
mare disponibilitate pentru e- 
fort și un angajament fizic 
apreciabil, dovedindu-se — de 
asemenea — destul de discipli
nată în teren (ocupă, de alt-

fel, o poziție onorabilă în cla
samentul „Trofeului sportivită
ții"), echipa băcăuană a făcut 
multe jocuri reușite, chiar în 
compania fruntașelor competi
ției. Punctul ei forte l-a consti
tuit linia de mijloc, al cărei 
randament s-a menținut con
stant la un nivel mulțumitor. 
In schimb, sub posibilități și 
așteptări s-au prezentat, în an
samblu, compartimentul defen
siv și linia de atac. Chiar dacă 
pe planul eficacității S.C. Ba
cău este a 6-a printre divizio
narele A (cu 45 de goluri mar
cate), sub raport ofensiv ea a 
manifestat încă destule caren
țe, nereușind să fructifice co
respunzător dominarea netă e- 
xercitată în unele meciuri asu
pra adversarelor sale, ratînd 
uneori copilărește în situațiile 
de finalizare. Semnificativ pen
tru randamentul mai scăzut al 
componenților liniei sale de a- 
tac este faptul că golgeterul e- 
chipei a devenit un mijlocaș, 
Tismănaru, în timp ce interna
ționalul Șoiman, de pildă, a 
apărut nefiresc de rar printre 
marcatori. Deși, în general, a 
practicat un marcaj mai strîns, 
apărarea echipei băcăuane a 
păcătuit — la rîndul ei — prin- 
tr-o mai slabă concentrare în 
unele momente de joc, primind, 
astfel, goluri cu relativă ușu
rință. Toate aceste minusuri din 
atac și apărare au făcut ca 
golaverajul final să fie nega
tiv. ceea ce nu constituie o no
tă prea bună pentru foimația 
din Bacău.

Cu amintirea unei prestigioa
se prezențe în sferturile de fi
nală ale „Cupei orașelor tîr- 
guri" („Cupa U.E.F.A." de azi), 
suporterii echipei băcăuane con
tinuă să se întrebe dacă ea ar 
mai putea repeta această re
marcabilă performanță. Desi
gur că va fi greu, dar nu im
posibil. Oricum. cu actuala 
conducere de club (președinte 
— prof. C. Costinescu) si de 
secție (președinte — C. Ba
ciu), unanim apreciată pentru 
competența și spiritul ei deo
sebit de activ, cu actualii an
trenori care sî-au demonstrat 
priceperea _ și hărnicia, cu lo
tul de jucători de care dispu
ne — lipsit de nume sonore, 
dar care a cîștigat în omoge
nitate și experiență —, Sport 
Club Bacău poate aspira la 
mai mult în viitorul sezon, 
poate avea un rol mai impor
tant în noua ediție de cam
pionat.

Constantin FiRĂNESCU

Antrenorul Ion Voica a con
dus in recenta ediție pe Glo
ria Bistrița, fiind un avizat 
observator al seriei a lll-a. Ca 
unul care a antrenat de-a lun
gul anilor si echipe divizionare 
B din celelalte serii, el ni se 
pare tehnicianul cel mai po
trivit pentru a trece în revistă 
„ostilitățile" care au avut loc 
în grupa a treia si care s-au 
încheiat cu victoria Politehnicii 
Timișoara...

..Seria a treia este una cu 
nume de echipe sonore. E su
ficient să ne gîndim la .Pcli“ 
Timișoara la Baia Mare, la 
Bihor, la Olimpia Satu Mare, 
la Gloria Bistrița, la UTA, la 
CSM Reșița, pentru a ne da 
scama că în această serie su
flă mai mult un vint de A 
decît în celelalte. Așa se face 
că iocurile sînt parcă mai pu
țin aspre, că numărul faultu
rilor de ne-ioc este mai mic... 
poate si datorită faptului că si 
suprafețele de ioc sînt mai 
bune. De aici reiese că me
ciurile sînt mai echilibrate...

Am o statistică din care se 
vede că trecerile de balon din
colo de linia de centru sînt 
mai multe în seria a treia, /s 
putea spune, ca unul care cu
nosc toate seriile, că în a treia se 
joacă mult mai puțin la o singură 
poartă. Sigur că aceste obser
vații pozitive ascund și unele 
neajunsuri. în seria a treia 
tehnica pare mai cizelată, dar 
e mai puțin o tehnică de joc 
față de celelalte două serii, 
unde se ioacă mai direct si 
mai la rezultat. Cu alte cu
vinte. dacă in a treia iucătorii 
sînt mai tehnici. în celelalte 
două ei sînt mai viguroși. în 
seria a treia tehnicitatea per
mite si rezolvări tactice supe
rioare. dar. uneori, de dragul 
unui „ornament" țn plus, ajun
gem la concluzia că în celelalte 
două serii se ioacă mal prag
matic. De altfel. „Poli" a pro
movat pentru că — spun eu — 
șl-a propus să promoveze, nu 
să 1oace neapărat tehnic si fru
mos. Timișorenii au jucat mai 
simplu, era să spun mai mcl-

dovenește și au ajuns la li
man.

Sigur că asta nu mă împie
dică să afirm că echipa cea 
mal bună, cea mai apropiată 
de A a fost Baia Mare, ur
mată de Bihor. Dar acta nu 
anulează un alt paradox : 
„Poli", cu jocul ei mai puțin 
rafinat a marcat cele mai 
multe goluri (80). față de 62 
(seria I) si 70 (seria a II-a). 
după cum nu este lipsit de 
semnificație faptul că lanter
na" seriei a treia (Mine ui 
Cavnic) a marcat 42 de goluri, 
în timp ce Poiana Cîmpina a 
marcat 21. iar IMASA (saria a 
II-a) a înscris 29 de goluri.

în ceea ce privește iucătorii, 
si aici se constată un plus. 
Jucători ca Pascu. Bolba 
(„Poli"), Laiș. Tulba. Dinu Mol
dovan (Baia Mare). Georgescu. 
Tamas. O. Lazăr (Bihor) Flo
rea. Hurloi (Gloria). Manca, 
Țîrlea (UTA) pot juca în pri
ma divizie — unii au si iucat.

Cam acestea ar fi observa
țiile în legătură eu ediția re
cent înrhemts In ceea nrj- 
vește cele trei serii, mă gîn- 
desc — date 
pe care le-am făcut — că a»- fi 
bine ca stilurile celor trei serii să 
facă, hai să snuncm. un schimb 
de experiență. Ar fi profitabil 
pentru toate părțile, ca UT 
Arad să ioace cu Progresul 
Brăila, iar F. C. Constanta să 
poată evolua la Sibiu sau în- 
tr-un alt oraș poate chiar în- 
tr-unul în care nu a îucat 
niciodată.

După părerea mea. Divizia 
Fi este intr-o oarecare creștere. 
Se desprinde tot mai mult t n 
corn de elită. în general ce! 
care se bate nentru promo
vare. Cred că Divizia B »r nn- 
tea să fie — într-un mod mult 
mai eficace — o anticameră a 
primei divizii dacă wrl» s-ar 
cunoaște direct in inp 01 nu 
doar prin intermediul clasa
mentelor care apar în fiecare 
duminică".

loan CHIRILA

TURNEUL CAPITALELOR LA JUNIORI
București II — Varșovia 4-0 (2-0)

. . .Șj totuși scorul final nu 
reflectă fidel superioritatea in 
toate planurile a tinerilor noș
tri jucători, pentru că, pe 
de o parte, piesele lor grele au 
fost într-o bună dispoziție de 
joc, ne-am referit la Stănici 
și Minea, iar pe de alta pentru 
că replica adversarului nu s-a 
ridicat la cotele așteptate. Ju
niorii noștri au ratat ocazii cît 
pentru trei-patru partide, dar 
au și înscris patru goluri, unul 
mai frumos decît celălalt. Pri
mul s-a marcat în min. 28 : lo
vitură liberă de pe partea stin
gă, portarul polonez „bîlbiie" 
balonul, care ajunge la STA
NICI și acesta îl împinge în 
plasă:’1—0. în ultimul minut 
al primei jumătăți a partidei, 
Moldovan, de pe dreapta, cen
trează excelent și ȘTEFĂNICA, 
in fața unei apărări uluite, în
scrie cu capul : 2—0.

Repriza secundă, copie fidelă

Sofia — Praga
A fost un meci alert, cu atacuri 

alternînd la ambele porți și cu 
cîteva faze fierbinți în cele două 
careuri. Mai tehnică, echipa bul
gară a avut inițiativa la începu
tul partidei, cînd a și deschis sco
rul. In min. 7. DIMITROV a „con
trat" o minge în careul advers, 
după care a centrat ușor înapoi 
și IOTOV a reluat elegant în 
plasă : 1—0. Treptat, robusta for
mație cehoslovacă a echilibrat 
jocul, reușind, în min. 21, să mo
dific^ tabela de scor : JINDRA- 
CEK a pătruns pe un spațiu „al

Campionatul’ Republican de juniori
IND. SlIiMll - CtlNSTIIUCIUIIIJL IAȘI 1-1 (0-0)
CI.MfULUNG MUSCEL, 14 (prin 

telefon). întrecerile Turneului fi
nal al Campionatului Republican 
de juniori n au continuat cu 
partida dintre Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzli și Constructorul Iași. 
Și meciv a fost extrem de disputat 
jucătorii ambelor echipe făcînd o 
mare risipă de 
mentul ‘ 
Totus" 
poartă 
parte a 
parad.
lip la pătrunderea iul Dochițan.u 
(min. 18). ezitarea mijlocașului 
Bara la o acțiune inteligent lu
crată de Butuceanu (min. 31) și

energie, angaja- 
lor in joc fiind relevant, 

fazele periculoase de 
au cam lipsit în prima 
meciului. Am notat doar 

frumoasă a portarului Fl-

al lui Uleșan. înche-
colț

un slalom 
lat doar cu o lovitură de 
(min. 33). A fost o primă repriză 
dominată de echipa din Cimpia 
Turzii raportul șuturilor (8—1) și 
cel al cornerelor (7—1) ftindu-i 
net favorabil.

La reluare, juniorii transilvă
neni pornesc deciși să tranșeze 
în favoarea lor disputa. Socaciu 
reia, imprecis, cu capul, de 
6 m (min. 41) Șandru 
violent în transversală din lovitură 
liber* de la 25 m (min. 44). Iar 
în min 46 el deschid scorul prin 
SOCACIU care fructifică o pasă 
ideală primită de la șandru. Ieșe
nii nu renunță și, în min. 68, ega-

Ia
șutează

lează : după o combinație cu Co- 
jocaru, DOCHIȚANU șutează pu
ternic la vinciu. Pînă în final, 
ambele echipe atacă pentru a ob
ține -victoria.

Arbitrul A Petrescu (Pitești) a 
condus formațiile :

IND SÎRMEI (antr. D. Cră
ciun) : Filip — Mirza, Kaszas, 
MESZAROS, Iepure . — Szabo, 
Bara SOCACIU (min. 71 Gal), 
SANDRU — ULESAN. Butuceanu.

CONSTRUCTORUL (antr. C. Ja
ma: schi) : Sco«rțanu — I. Condu
rache MOGÎLDEA, Suciuc, Rusu, 
— Sîrbu Buhuși, CO JOC A RU, V. 
CONDURACHE — Munteanu, DO
CHIT ANU.

Azi în partida decisivă, tot de 
la ora 8, Metalul București — 
Constructorul Iași.

Adrian VASILESCU

a celei dinții. în min. 45, STĂ
NICI, preia un balon, pc cen
tru, la aproximativ 25 m. și 
șutează puternic, sus la vin
ciu. Ultimul gol al partidei, 
RIVIȘ (min. 78).

Arbitrul M. Constantincscu 
(București) a condus foarte 
bine.

BUCUREȘTI II : Constantin 
(min. 70 Crețulescu) — Aprodu, 
Stan, Bucur (min. 58 Brezoi), 
Pîrvu — ȘTEFĂNICA, MINEA 
(min. 63 RIVIȘ), STANICI. Se- 
lymesi (min. 75 Tatu) — Mihai 
(min. 55 Sima), MOLDOVAN.

VARȘOVIA : Choros (min. 41 
Szablowski) — Krzeminski, 
Wojtkowski, Barbachowski (min. 
10 Wolejszo), Mroz — Stro- 
mecki, Wyrzkowski (min. 56 
Sobczyk), Nowicki, Majew
ski — Glinka (min. 41 Knap), 
Debski.

Mihai CIUCA

7-6 (1-1, 2-2)
nimănui" pînă în apropierea 
porții iui Alexandrov și, din unghi 
destul de închis, a înscris în col
țul lung : 1—-1. Repriza a doua a 
decurs în nota de dominare a pra- 
ghezilor. care, cu o condiție fizică 
superioară, păreau să aibă cîș- 
tig de cauză în min. 43 Novotny 
trecînd pe lîngă o mare ocazie. 
Dar în min. 63, la un contraatac 
pe dreapta, agila extremă Kostov 
a centrat perfect și noul intrat 
GHEORGHIEV a reluat spectacu
los, cu capul în gol : 2—1. Cu un 
minut înainte de fluierul final 
NOVOTNY a adus egalarea: 2—2. 
Meciul încheindu-se nedecis, au 
urmat loviturile de la 11 m. Echi
pa sofiotă a transformat toate pe- 
naltyurile (Stoianov, Kostov, Iva
nov, Iotov și Mircev), în timp ce 
partenera de întrecere numai pa
tru (No-vak Frana, Nemec și 
Sammuel).

N Voinea a arbitrat bine urmă
toarele formații :

SOFIA : Alexandrov — Po-nkov, 
SPASOV RANGHELOV, Biserov 
— Porjasov (min. 73 Mircev), Iva
nov STOIANOV — KOSTOV, IO
TOV DIMITROV (min. 54 
GHEORGHIEV).

PRAGA : Hartman — Ruzicka, 
SAMMUEL NOVOTNY — NE
MEC Petrous, Plachy, (min. 56 
Bartak). Barta (min. 62 Fraha) — 
Novak, JINDRACEK (min. 73 No- 
vala), Jlran.

George ROTARU
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• în cadrul unui concurs de 
atletism la Budapesta, la care 
au luat parte si juniori români, 
aceștia au repurtat cîteva vic
torii spectaculoase. Cea mat 
prețioasă este cea reușită la 
800 m de Ana Pădurean cu 
timpul de 1:59.53. Rezultatul 
este la numai 13 sutimi de se
cundă de recordul mondial de 
junioare si. în orice caz. cel 
mai bun rezultat din lume în 
'87. pentru această categorie 
de vîrstă. Următoarele două 
locuri ale podiumului de pre
miere au fost ocupate tot de 
sportive române : Cătălina
Gheorghiu, cu 2:01,53 și Mirela 
Bortoi, cu 2:05.11. Alte rezul
tate : lungime : 1. Anișoara
Ghcbuță 6.49 m. 2. Mirela Belu 
6.44 m : 3 000 m : 1. Dorina Ca- 
Icnie 9:15,53 ; 400 m : 2. Nela 
Neculai 54,12. 3. Daniela Pleș- 
can 55,06 ; băieți : ciocan : 1. 
Eteodor Roșea 68,06 m.

A 14-a EDIȚIE□
(Urmare din na o 1)

Doru Crișan a condus de la 
început pînă la proba ultimă, 
cind avea înaintea alergării de 
800 de metri un avans de 69 
puncte asupra sovieticei si 
123 puncte asupra atletei din 
Cehoslovacia. Antrenorul fe
deral C. Nourescu aprecia că 
dacă românca va alerga la va
loarea ei, victoria nu-i poate 
scăpa. Și Liliana a controlat 
tactic toată cursa, iar la 
intrarea în linia dreaptă, cind 
în frunte se afla Davidova, a 
atacat foarte puternic, a 
preluat conducerea, spre a 
fi întrecută doar pe grilă de o 
concurentă. Beinhauer (R.F.G.), 
care nu intra în calcule pen
tru podium. Terminînd pe lo
cul secund la 800 m. LILIA
NA NĂSTASE (legitimată la 
C.S.U Galați, ea va îm
plini 25 de ani la 1 august) a 
adăugat 908 puncte totalului 
de pină atunci, aducîndu-1 la 
6364 — nou record național, 
cu care cucerește titlul rle 
campioană mondială univer-

BREVIAR J.M.U.
• Numeroși mari performeri din întreaga lu

me, medaliați olimpici, mondiali și europeni, de 
ieri, de azi și de... mîine. la Universiada *87. Cî
teva exemple: gimnaștii Korolev, Szabo și Șu- 
șunova : scrimerii Cervi și Sparacciari ; atteții 
Hristova. Marie-Rose, Paklin ; înotătoarele de 
Rover, pătrășcoiu, Lung; baschetbalistul Petro- 
vici; canoiștii Macarencu și Kalinicenko; caia- 
cista Ghenceva etc.
• Zagreb, gazda actualei eddții a Jo-curilor 

Mondiale Universitare, este cunoscut ca un im? 
portant centru sportiv al „bătrînului continent". 
Asemenea echipe locale ca Cibona (baschet), 
Mtadost (polo) sau Dinamo (fotbal) au ceea ce 
se cheamă o firmă în marea performanță. Acum, 
bazele sportive, unele noi, altele refăcute sau 
modernizate, găzduiesc întrecerile Undversiadei.
• Zile de caniculă aici. Băuturile răcoritoare 

reci sînt mult căutate, dar și cele calde: la 
Mladost, lîngă terenurile de tenis și piscină, se 
află un chioșc unde se prepară și se oferă ceai 
indian.
• Favoritele hîrtiei, la fotbal, pe baza rezulta

telor primelor echipe reprezentative (Iugoslavia, 
Brazilia, Argentina, Algeria, R.F.G., Franța) nu

au confirmat, gazdele — spre totala deziluzie a 
publicului, iar brazilienii neînscriind nici măcar 
un gol în grupa preliminară. In schimb, tinerii 
fotbaliști din Extremul Orient (R.P.D. Coreeană, 
R.P. Chineză, Coreea de Sud și Japonia) prac
tică un joc spectaculos, surprinzător.
• In meciul feminin de tenis, din primul tur. 

dintre Camaro (Guineea) și Rich (Marea Brlta- 
nie), jucătoarea africană n-a returnat peste fileu 
nici o minge adversarei. Se pare că cel mai 
important lucru este să participi...
• Disputa maratonului, cane va încheia du

minică întrecerile atletice, va putea fi urmărit 
pas cu pas de către 14 ziariști, de la bordul a 
două microbuze, care-i vor însoți pe performeri 
pe parcursul celor 42 de kilometri.
• Alberto Juantorena, celebrul alergător cuba

nez al anilor trecuți, campion olimpic și multi
plu recordman mondial, se află la Zagreb în 
calitate de antrenor al atleților din țara »a. el 
decflarînd că este convins de realizarea multor 
rezultate de valoare la JMU.
• Cum a cîștigat britanicul A. Jameson cursa 

de 100 m liber? Iată explicația sa. „înaintea pri
mului start nu mă așteptam la victorie. Am 
fost fericit că s-au mai dat încă două starturi, 
pentru că toți ceilalți finaliști au devenit ner
voși. Dacă se pleoa de la primul probabil că nu 
cîștigam"...

O IMPRESIE
(Urmare din pag. 1)

de victorii clare la puncte (de
cizii de 5—0. deci unanimitate), 
impresionînd prin acuiatețe 
tehnică si o apărare ermetică, 
care îl face să recepționeze lo
vituri foarte puține. Cu Fran- 
eise Vas tag am avut emoții 
doar in semifinala cu cubane
zul Cano. Adversarul său cîș- 
tlgase meciurile anterioare prin 
k.o. sau abandon în... primul 
minut al partidelor. Dar Vaș- 
tag a evoluat în fața cubane
zului în stil de mare campion, 
în prima repriză cu un croșeu 
la figură și-a expediat adver
sarul la podea pentru 8 secun
de. în rundul doi. Cano a în
cercat să refacă terenul pier
dut dar sportivul nostru a pla
sat o directă, care l-a făcut pe 
arbitrul de ring să-1 numere 
din nou. Cubanezul a reluat 
lupta, dar o nouă serie de lo
vituri plasate de român l-au 
determinat pe adversarul său 
să abandoneze, iar drumul spre 
medalia de aur a rămas... li
ber. Deci, toți cei trei boxer] 
români au lăsat o impresie ex
cepțională. Clasarea delegației

SUTIMI DE DLtDDDUl
iii JUNIOARE!
• Alte rezultate din con

cursul Peugeot-Talbot. de la 
Londra, contînd pentru ..Mare
le Premiu IAAF-Mobil“. în 
cursa de 800 m. Doina Melinte 
a terminat Învingătoare, cu 
1:53,77. 100 mg : 1. Zagorceva
(Bul.) 12,66, 2. Donkova (Bul.) 
12,68, 3. Mihaela Pogăceanu
13,05 : o milă : 1. Richburg
(S.U.A.) 4:25,77, 2. Lynch (M. 
Brit.) 4:26,11. 3. Maricica Puică 
4:26,11 ; lungime : Cistiakova 
(U.R.S.S.) 6,94 m, 2. Vali lo- 
nescu 6.87 : greutate : 1. Lisov- 
skaia (U.R.S.S.) 20,53 m... 5.
Mihaela Loghin 18,90 m.
• In cadrul concursului de 

la Nisa, contînd pentru ..Ma
rele Premiu — IAAF“. sporti
vele românce au obținut două 
victorii. Doina Melinte s-a si
tuat pe primul loc în cursa de 
1 500 m. cu timpul de 4:09 65. 
iar Vali Ionescu a terminat în
vingătoare la săritura în lun
gime, cu 6,88 m.

A UNIVERSIADEI DE VARĂ
sitară, schimbind argintul de 
la Kobe într-o prețioasă meda
lie de aur, cu un rezultat ex
celent în condițiile date, care 
arată resursele acestei a- 
tlete. aflată în topul mondial 
al heptatlonului. Pe locul 
2 : Elena Davidova (U.R.S.S.) 
6272 p. iar pe poziția a treia 
Suzana Lajbnerova (Ceho
slovacia) 6224 p. Iată și rezul
tatele pe probe ale proaspetei 
laureate a J.M.U. : 13,10 la 100 
mg, 1,77 m la înălțime, 13,90 
m, la greutate, 24,12 la 200 m, 
6,39 m la lungime, 40,58 m la 
suliță și 2:13.90 la 800 m.

înainte de această ultimă 
cursă a heptatlonului. cu ma
rile ei emoții, s-a consumat o 
altă finală cu prezentă româ
nească. 400 metri garduri. Ni- 
coleta Căruțașu a fost pe pozi
ția a treia pînă pe ultima par
te. Ea a atacat puternic pe ul
timii 20 m si a întrecut-o pe 
grilă pe americanca Hunter, cu
cerind medalia de argint (la 
Kobe s-a clasat doar pe locul 
5. campioana de atunci, sovie
tica Margarita Navitskajte tei- 
minînd acum pe locul 4 —

EXCELENTĂ
noastre pe locul trei pe na
țiuni. după Cuba si Uniunea 
Sovietică — care au prezentat 
sportivi la toate cele 12 ca
tegorii — are darul de a ne 
mulțumi pe deplin.

— Ce alte amănunte ne mai 
puteți oferi ?

— Cubanezii sînt mari iubi
tori ai boxului. La gala fina.'ă 
sala de 20 000 de locuri a fc-st 
arhiplină, iar la reuniunile pre
liminare au asistat zilnic cite 
10—12 000 de spectatori. Boxe
rii din țara gazdă domină de 
cîțiva ani buni în arena mon
dială. Au o bază materială si 
umană care îi fac aproape in
vincibili în orice marc compe
tiție. Ei au cucerit la Havana 
6 locuri 1. La sportivii sovie
tici se observă un reviriment 
după o perioadă mai slabă. Ei 
au obținut 3 titluri de cam
pioni. noi două iar sportivii 
din S.U.A. doar unul. Surprin
zătoare evoluția modestă a pu- 
giliștilor din Bulgaria si R. D. 
Germană, venit! la C.M. cu 
mari pretenții fără să obțină 
însă vreun titlu mondial, deși 
delegația Bulgariei a avut 12 
sportivi, iar cea din R.D.G. —

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPTTIIII Dt ANVERGURĂ TURNEE DE TENIS
Orașul elvețian Lausanne va 

găzdui intre 17 și 27 iulie întrece
rile Campionatelor Mondiale de 
scrimă, la această competiție ța
ra noastră urmînd să participe 
în proba feminină de floretă. 
Lobul României este alcătuit din 
Elisabcta Tuf an, Reka Lazăr, Ro
zalia Husti, Georgeta Beka și 
Claudia Grigorescu.

fn perioada 26 iulie — 2 august, 
în orașul polonez Chorzow — 
WiolkopoLski va avea loc Campio
natul European de baschet pentru 
cadete, la turneul final fiind ca
lificată și formația României. Ti
nerele noastre jucătoare vor evo
lua înti'-o grupă alături de echi
pele U.R.S.S., Cehoslovaciei. R.F. 
Germania, Franței și Ungariei.

După o săptămână va începe și 
Campionatul European de baschet 
pentru cădeți ce se va desfășura

56,40). Românca a fost întrecută 
doar de campioana olimpică a 
probei. Pe podium: 1. Nawal 
Moutawakel (Maroc) 55,21: 2. 
Niccleta Cărutasu (România) 
55.35; 3. Sofia Hunter (S.U.A.) 
55.45. La sosirea în cursa de 
10 000 m. Elena Murgoci a fost 
a patra (a cîștigat americanca 
Ellen Lyons).

Dintre ceilalți atleți. Paula 
Ivan si Mitică Junghiatu s-au 
calificat pentru finala la 1 500 
m. ele cîștigînd cite o semifi
nală, cu 4:10,70. respectiv. 
4:21,67, iar Nicu Roată pentru 
cea de suliță (din prima arun
care — 72,04 m).

în ultima reuniune de înot, 
cvartetul român Noemi Lung. 
Anca Pătrășcoiu. Eniko Palenc- 
sar și Timeea Toth a obținut 
medalia de bronz, sosind al 
treilea (cu timpul 8:21,50) în 
proba de ștafetă 4X200 m liber, 
după S.U.A. (8:09,52) si Olanda 
(8:17.51).

Astfel, numărul total al me
daliilor cucerite de delegația 
noastră a ajuns la 31 dintre 
care 13 de aur. 10 de argint și 
8 de bronz.

9. As vrea să subliniez că bo
xul nostru juvenil a înregis
trat la această ediție a cam
pionatelor lumii un succes de 
răsunet, iar aprecierile specia
liștilor la adresa lui au fost 
dintre cele mai măgulitoare. 
Rămîne acum doar să fim a- 
tenți la trecerea acestor băieți 
talentați la seniorat...

\o ultimele știri o ultimei
AUTOMOBILISM • Cursa dis

putată pe circuitul de la Nurbur- 
gring a revenit pilotului italian 
Mauro Baldi, urmat de vest-ger- 
manul Frank Jelinskî și argenti
nianul Oscar Larrauri — toți trei 
concurînd pe mașini „Porsche".

BASCHET > Aflată în turneu 
în Brazilia, selecționata masculi
nă a Franței a întîlnit la Rio de 
Janeiro formația Braziliei. Gaz
dele au obținut victoria detașat, 
cu scorul de 152—78.

BOX • Mexicanul Lupe Aquino 
este noul campion mondial La 
categoria „superwelber" (versiu
nea WBC), în urma victoriei la 
puncte obținute în meciul cu pu- 
gilistul american Duane Thomas, 
întâlnirea s-a disputat la Bor
deaux.

CĂLĂRIE • Campionatul euro
pean în proba de dresaj a pro- 

intre 8 șl 15 august la Szekes- 
fehervar și Kapo-svar (Ungaria), 
echipa României făcînd parte din 
aceeași grupă cu selecționatele 
Ungariei, Spaniei, iugoslaviei, Is
raelului și R.F. Germania.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
PARIS. 14 (Agerprcs). — Ru

tierul olandez Erik Breukink a 
terminat învingător in cea de-a 
13-a etapă a Turului ciclist al 
Franței, disputată între Bayonne 
si Pau. fiind cronometrat pe 
219 km cu 6.19:57.

Sosit cu primul pluton, fran
cezul Charles Mottct a preluat 
iticoul galben de lider al cla
samentului general individual.

Contrapunct

OMUL CARE A SPUS „NU" DOLARULUI!
Victoria Greciei în ultimul Campionat European de baschet 

masculin face parte dintre acele surprize fără de care însăși 
esența sportului n-ar mai fi de înțeles și nici de acceptat. 
Așadar, Grecia în premieră absolută, cîștigînd un titlu de răsu
net. chiar dacă a jucat acasă și chiar dacă Aris Salonic de 
pildă, echipă de certă valoare, a jucat roluri de prim-plan în 
competițiile europene intercluburi din ultimele sezoane. Dar să 
nu se uite: adversarele s-au numit reprezentativele Uniunii So
vietice, Iugoslaviei, Spaniei, italiei, team-uri aureolate nu o 
dată cu medalii olimpice, mondiale sau europene.

Evenimentul a produs cu atît mai multă senzație în țara lo
cuită de oameni cu temperamente mediteraneene, sărbătoarea 
aducînd în memorie cele cîteva zile de foc de la Napoli ad lui 
Maradona, cu ocazia cîștigării lui „lo seudetto". Dar entuzias- 

. mul colectiv avea în centru, pe lîngă denumirea țării — Ellas 
— și un alt nume, cel al lui Nick Galiș, „micuțul" de 1,84 m — 
conducător de joc al form-ației care a marcat, de pildă, Iugosla
viei nu mai puțin de 44 de puncte, deși l-a avut ca adversar 
direct pe Vrankovici, măsurînd 2.12 metri... Timp de aproape 
două săptămînl, Nick Galiș a fost eroul de legendă al Greciei, 
a devenit mitul recitat și cîntat de la mic la mare, de întreaga 
EHadă. personajul de Iliadă modernă, lansat și consacrat pe un 
teren de baschet.

Este, într-adevăr, un mare sportiv acest Nick Galiș, unul din
tre acei performeri care pot aduce, ei singuri, victoria echipei 
lor. Dar peste asta, Nick Galiș este un mare patriot, și întrea
ga istorie a vieții sale vine să susțină acest adevăr. Emigrat din 
Grecia, din cauza mizeriei, împreună cu familia, la numai 6 
ani, în Statele Unite, tatăl său șl-a încercat norocul într-o su
burbie a orașului New Jersey în ringurile profesioniste. N-a 
reușit altceva decît să asigure fiului lecțiile de baschet, sport 
pentru care copilul născut într-o insulă a Mediteranei a arătat 
chiar de la început o aplecare cu adevărat excepțională. Copilul 
fenomenal a ajuns, în scurt timp, vedetă curtată de mai toate 
cluburile profesioniste de prim-plan din Statele Unite. Argu
mentul? Bineînțeles, cel al cecurilor cu mari sume bănești! Dar 
tînărul Galiș nu putea uita că patria lui este departe, prea 
departe pentru a nu pleca spre ea fără regrete, părăsind o țară 
care-1 oferea totul, mai puțin căldură sufletească. „N-am ezitat 
nici o clipă atunci cind Aris Salonic mi-a propus nu atît con
tractul, cît repatrierea: pentru mine - era mai important să-i 
ajut în felul imeu, jucînd adică bine, pe compatrioții mei, pe 
atîția greci săraci, a căror singură bucurie era să mă vadă 
mareînd pentru culorile elene. Chiar dacă, „bursa" era mai 
puțin substanțială decît peste Ocean". Superbe gînduri, splen
dide cuvinte, spuse în momentele de imensă bucurie de după 
cîștigarea titilulul continental de cel care, cu ani în urmă, nu 
avea decît, cel mult, șansa de a vedea un ring. în care, pen
tru o bucată de pîine, tatăl său era stîlcit în bătaie...
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Fotbal 
I meridiane

TURNEUL de la Marsilia s-a 
Încheiat cu victoria formației 
braziliene F.C. Santos, urmată de 
formațiile Olympique Marseille, 
F.C. Toulon și Hamburger S.V. în 
Ultima zi, F.C. Sa.ntos a Întrecut 
cu 1—0 (0—0) echipa Olympique 
Marseille, în timp ce F.C. Toulon 
a dispus cu 4—2 (după prelun
giri) de Hamburger S.V.

IN PRIMA ZI a Campionatului 
Mondial pentru cădeți (jucători 
pînă la ÎS ani), competiție ce se 
desfășoară în Canada, s-au înre

gramat la Goodwood (Anglia) un 
concurs, in care victoria a reve
nit sportivei franceze Margit 
Otto-Cresplns („Corlandus"), cu 
l 481 p. Pe locul doi s-a clasat 
vest-germana Kathrin Linsenhoff 
(„Courage") — 1 423 p, iar locul 
trei a fost ocupat de fosta cam
pioană olimpică, elvețianca Chris
tine Stuckelberger („Lully") — 
1 419 p.

HANDBAL • In capitala Maro
cului, Rabat, s-au încheiat cam
pionatele Africii, tn turneul fe
minin pe primul loc s-a situat 
selecționata Coaste! ds Fildeș 
care in finală a dispus cu 16—13 
(8—5) de Camerun, in timp ce la 
masculin titlul a revenit repre
zentativei Algeriei, învingătoare 
în meciul decisiv în fața Egiptu
lui, cu scorul de 22—16 (10—5).

SĂRITURI IN APA • Proba

ZURICH. In finala turneului in
ternațional de tenis de la Gstaad 
(Elveția), jucătorul spaniol Emi
lio Sanchez l-a 
6—3, 7—6 pe 
(Haiti).

STOCKHOLM, 
neului feminin

întrecut cu 6—2, 
Ronald Agenor

— In finala tar
de tenis de la

Baastad (Suedia), jucătoarea ita
liană Sandra Cecchini a învins-o 
cu 6—4, 6—3 pe suedeza Katarina 
Lindqvist.

NEW YORK. Turneul Interna
țional de la Boston (Massachu
setts), contînd pentru „Marele 
Premiu“. a fost cîștigat de suede
zul Mats Wilander, învingător cu 
7—6. 6—1 în finala disputată iu 
compania coechipierului său 
Kent Carlsson.

MUNCHEN. — Tenismanul sue
dez Rennie Ballimann a terminat 
învingător în turneul de la Tra- 
vemunde (R.F. Germania). în 
finala căruia l-a întrecut cu 6—4. 
3—6, 6—4 pe italianul Massimo 
Clerro.

Radu TIMOFTE î
gistrat următoarele rezultate: Ita
lia — Canada 3—0; Qatar — E- 
gipt 1—0; Coasta de Fildeș — 
Coreea de Sud 1—1; S.U.A. — E- 
cuador t—0; Brazilia — Franța 
0—0; Australia — Arabia Saudltă 
l—0; U.R.S.S. — Nigeria 1—1; 
Mexic — Bolivia 2—2.

LA ANNABA (Algeria), în mec! 
contând pentru preliminariile 
turneului olimpic, selecționata 
Algeriei a Învins cu 3—1 (1—0)
formația Sudanului. Au asista» 
peste 60 000 de spectatori.

EDIȚIA 1986—1087 a campiona
tului marocan de fotbal s-a înche
iat cu victoria formației FAR Ra
bat, care, în turneul final, de 8 
echipe, a totalizat 20 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat e- 
chtpele KACM Marrakech — 18 
puncte i FUS Rabat — n puncte.

masculină de platformă din ca
drul concursului de la Bolzano a 
revenit campionului olimpic Greg 
Louganis (S.U.A.), cu. un total de 
687,83 p. Pe locul secund s-a si
tuat coechipierul său, Kent Fer- 
gusson — 598,50 p.

TENIS • In vederea partidei 
pe care selecționata Mexicului o 
va susține în cadrul „Cupei Da
vis" împotriva Australiei (24—26 
iulie), federația mexicană de spe
cialitate a selecționat următoarea 
echipă: Leonardo Lavalie, Jorge 
Lozano, Eduardo Velez și Augus
tin Moreno.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Jaszbereny (Ungaria) a fost 
cîștigat de selecționata R.D. Ger
mane, învingătoare cu scorul de 
3—0 (15—3, 15—6, 15—12) în ulti
mul meci disputat In compania 
formației R.F. Germania.


