
OAMENI Șl FAPTE DIN VIA ȚA
SPORTIVĂ A SATELOR...

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

| ANUL XLIII - Nr. 11 708 | 4 PAGINI - 50 BANI I Vineri 14 august 1987

„In activitatea politico-educativă de formare a omului nou, de 
educare a tineretului, un rol important revine școlii, invâțâmintului de 
toate gradele. Incepînd de la invățămîntul preșcolar și pină la invăță- 
mintul universitar, copiii, tinerii trebuie crescuți și educați in spiritul 
dragostei de patrie, al devotamentului față de socialism, față de partid, 
in spiritul muncii, inarmîndu-i eu cele mai noi cuceriri ale științei și cu
noașterii umane**.

NICOLAE CEAUȘESCU

Ca suport al sănătății și pu
terii de muncă, educația fizi
că și sportul sint o realitate 
prezentă tot mai pregnant și 
in lumea satelor. De la șoimi 
ai patriei și pină la oameni cu 
timple argintii, fiecare are 
posibilitatea, în bune condiții, 
să se relaxeze, practicînd spor
turile preferate sub diverse 
forme. Astfel, tot mai mulți 
tineri și maturi tși călesc tru
pul, își desfată spiritul, «și 
educă ambiția, dirzenla și cu
rajul în entuziaste întreceri 
ale „Daciadei". Ampla dezvol
tare a activității competițio- 
nale de masă a făcut ca din 
bogatul rezervor de talente 
să se ridice din cadrul loca
lităților rurale numeroși per
formeri la o disciplină sau al
ta, sportul căpătind un loc important în viața satelor. tn

Taberele de instruire de la Izvorul Mureșului

rindurile de față, cîteva secvențe care ilustrează dragostea oa
menilor ogoarelor pentru mișcarea sportivă în general.

PREMIUL CEL MARE

EXCELENT CADRU PENTRU FORMAREA MULTILATERALĂ
A PERSONALITĂȚII TINERETULUI STUDIOS

Oricare dintre după-amiezile 
acestor zile înseamnă, la Izvorul 
Mureșului, stațiune apartinind 
B.T.T.-, o șansă pentru practi
carea sportului : terenurile de 
tenis, volei, baschet sau hand
bal sint asaltate de către cei 
prezenti în tabără, se organi
zează campionate, cupe. între
ceri. se formează galerii care 
încurajează echipele sau concu
rentei. se derulează faze de 
mare frumusețe in spiritul u- 
nei sportivități depline. E aici 
o „atmosferă olimpică" pentru 
că. prin caracterul lor deschis, 
important e să participi la a- 
ceste iocurl si nu neapărat să 
dștigi.

„Activitatea sportivă se des
fășoară după un program-ca- 
dru întocmit la începutul fie
cărui an — ne spune însoți
torul nostru. Costel Ionel San
du. instructor cultural-dBOrttv

al stațiunii. Pentru fiecare se
rie în parte se întocmesc pro
grame sportive incluse în mod

ÎN ÎNTÎMPINAREA

CONGRESULUI EDUCAȚIEI

POLITICE

Șl CULTURII SOCIALISTE

organic în cele cultural-eduja- 
tive, programe deschise la su
gestiile particjpantilor cu care 
discutăm la începutul fiecărei

serii. Noi putem face, si chiar 
facem, educație prin sport și 
nu competiții sportive pur și 
simplu. Avem si o bază ma
terială excelentă care să ne 
permită în mod susținut, siste
matic, aceasta. Vara avem o 
școală de tenis, iar în sezo
nul rece una de schi, ambele 
foarte solicitate. In eurind. cînd 
se va da in folosință piscina, 
aflată in construcție, vom a- 
vea st • scoală de Înot. In 
specificul nostru intră si or
ganizarea drumețiilor, în îm
prejurimile foarte pitorești ale 
stațiunii, prilej de cunoaștere 
a frumuseților tării, de educa
ție patriotică a tinerilor. Tot 
la noi, s-a desfășurat si edi-

Ioan T. MORAR

Sinteti supărat pe elevii 
dumneavoastră ? • Nicidecum. 
Locul 11 in clasamentul final, 
din cele peste 800 de echipe 
aliniate la start, nu e puțin. 
Drept să vă spun, nu mă aș
teptam nici măcar la această 
poziție, deoarece după întrece
rile zonale oiniștii noștri au 
diminuat pregătirea specifică 
pentru a-și ajuta părinții in 
campania agricolă; de unde 
s-au ales, însă, cu un mare 
premiu". Ce fel de premiu? • 
„In valoare de peste 7000 lei 
pentru munca depusă"

Acest dialog l-am purtat cu 
profesorul de educație fizică, 
Vasile Chiriță, pe stadionul 
„23 August" din Mangalia, care 
a găzduit recent etapa finală

a „Cupei Pionierului" la oină. 
Am aflat de la interlocutor că, 
după ce au luat vacanță, ju
cătorii formației Școlii nr. 1 
din comuna Independența (jud. 
Galați), împreună cu alți co
legi, au lucrat o perioadă de 
20 de zile la întreținerea cul
turilor de la ferma legumicolă 
a cooperativei agricole de pro
ducție. Pe înserate, cînd ve
neau de Ia grădină, ei se an
trenau pînă nu se mai vedea 
mingea din cauza întunericu
lui. Ca atare, s-ar putea spu
ne că micii oiniști din Inde-

Troion IOANIȚESCU

(Continuare in vag 2-S>

Azi, la Baia Marc, promițătoare rcintiinirc

(Continuare în pag. 2-3)

cu un sport spectaculos

START IN „CUPA PRIETENIA»

Acum, sus. kt Vidraru. caia- 
cistli si canoistii trag ultimele 
piste de control dinaintea Cam
pionatelor Mondiale, programa
te. săptămîna viitoare, la Duis
burg. Ornicele acelea repezi, 
care n-au altceva de lucru de-

LA GIMNASTICA SPORTIVA
SUS, IA VIDIIAIIU, CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII

VISLESC PUTERNIC SPRE NOI MEDALII
pe mia de metri. Gata, după 
dumnealor, ești campion mon
dial 1 In ziua finalelor. însă, i 
se năzare vintului să facă ochi 
înainte de start. Si îtî bate in 
pupa bărcii ca „ajutător". Dar 
nu-ti bate si nu

la

bele de 1 000 și 500 m (n.n. 
medalie de aur si. respectiv, 
argint). Dar. indiferent ce 
fi arătat, dincolo — vreau 
spun — de pregătirea fizică 
tehnică, hotărîtoare rămin am
biția. dîrzenia, curajul, tăria pe 
care ti-o dă sentimentul că. in 
acea întrecere mondială, repre
zinți patria, sportul românesc. 
Sigur, ultimele piste de control

Vasile TOFAN

(Continuare tn vao ?-3>

Aurel Maearencu, favoritul nr. 1 în probele de canoe simplu, 
C.M. de la Duisburg.

cît să piseze între valțurile lor 
nevăzute fărîmele de timp, 
spun că totul e bine. Da. s-au 
modernizat mult cronometrele ! 
Cele electronice mai că vorbesc: 
ai încheiat cursa, pe un ecran 
apare o cifră care iti spune 
dacă ai evoluat bine, ori nu. 
Vrei să-ti compari timpul rea
lizat în raoort cu ceilalți par- 
tlcioanti la întrecere nimic 
mai simplu: apeși pe o măr
gea si un nepot al bătrînului 
Cronos îti oferă un buletin 
datele respective. Noi am 
rut un buletin global, al 
tregii noastre „flotile" care 
pregătește pentru C.M. de 
Duisburg. L-am primit aproa
pe instantaneu, mai toate ci
frele arătînd către podium Da 
sînt formidabile cronometrele 
astea moderne I

— Formidabile în ce sens ? 
mă Întreabă Aurel Maearencu.

— în sensul că spun tot.
— Nu snun nimic ! Judecă 

mecanic. Ai să zicem. 3:55,78

cu 
ce- 
în-
se 
la

bate cu aceeași intensitate 
toate cele nouă culoare, 
bine, cu 3:55,78, cu timpul ăsta 
nemaipomenit înregistrat 
calm plat aici, la Vidraru. nici 
nu mai dai ochii cu antreno
rul ! Iar eu vreau să dau ochii 
cu antrenorul meu de lot. Ivan 
Patzaichin, după fiecare din 
cele trei curse finale de canoe 
simplu : 500, 1000 și 10 000 m.

— Deci nu spun mare lucru 
cronometrele astea ?

— Ce să spună ? Ce știu ele 
desnre dorința fierbinte de a 
învinge, de a lupta pentru cu
lorile tării ? Cind anul trecut, 
la C.M. din Canada, am cu
cerit medalia de aur în proba 
de 10 000 m. nloua si bătea un 
vint de te dădea jos din barcă.

— Cronometrele timpii re 
arătau ?

— Arătau către fondistii a- 
nume pregătiți nentru această 
întrecere de cursă lungă Ori
cum. mai puțin către mine 
care mai luasem startul în pro-

ne 
Ei

pe

de 
ar 
să 
sl

Astăzi, in Sala Sporturilor 
din Baia Mare se dă startul în 
cea de-a 23-a ediție a „Cupei 
Prietenia" la gimnastică spor
tivă, competiție rezervată ce
lor mai talentate tinere ele
mente din țările socialiste. 
Vor lua parte la întreceri, gim
naste și gimnaști din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, Româ
nia (cu alte două echipe la m șl f), 
R.P. Ungară și Uniunea So
vietică. Reamintim că munici
piul Baia Mare găzduiește 
pentru a doua oară această 
competiție, prima oară organi- 
zînd-o — cu mult succes, de 
altfel — în anul 1975.

în prima zi, vor evolua bă
ieții, împărțiți în două serii, 
de la ora 16,30. sîmbătă vor

în concurs fetele, euintra 
startul primei serii la ora 16, 
iar duminică sînt programate 
finalele pe aparate, dimineața 
(de la ora 10) băieții, iar după- 
amiaza (de la ora 17) fetele.

Colectivele de tehnicieni care 
au pregătit echipele țării noas
tre vor stabili componența sex
tetelor care vor intra în com
petiția oficială din următoare
le loturi: Gabriela Potorac, 
Mirela Sidon, Cristina Bontaș, 
Mirela Pașca, Eugenia Popa, 
Lăcrămioara Filin, Florentina 
Cîmpurean, Luminița Zăvod, 
Gabriela Gheorghe și Maria 
Neculiță, respectiv Adrian Gal, 
Adrian Cătănoiu, Nicușor Pas- 
cu, Florin Purje, Adrian Ciucă, 
Cosmin Licaciu, Nicușor Stro- 
ie, Carol Schupkegel, Cristi- 
nel Brezeanu, Ștefan M«*țac.

In primul Joc oficial CAMPIOANA S-A IMPUS LIMPEDE:
al noului sezon de rugby STEAUA - C S. M SUCEAVA 50-23

Noul campionat de rugby are 
programată prima etaoă dumi
nică, dar cea dintîl partidă în 
contul său a avut loc ieri, cînd 
Steaua si C.S.M. Suceava au 
disputat în devans întîlnirea 
cnntînd pentru runda cu nu
mărul 3, datorită unei acțiuni 
internaționale a bucurestenllor. 
O „avanpremieră" spectaculoa
să; s-a marcat chiar în minu
tul inaugural, s-a marcat sf în 
continuare, mult, nentru că e- 
chipele s-au arătat evident 
preocupați să joace. Campioa-

na s-a impus, firesc, la' o dife
rență convingătoare : 50—23 
(31—11). ea controlind în bună 
măsură meciul. Iar moldovenii 
nu au semnat cumva un simplu 
act de prezentă — dimpotrivă, 
ei au urmărit agresiv fiecare 
minge si au fructificat surprin
zător cîteva acțiuni. Astfel, a 
rezultat o discută ne placul 
snectatorilor (au existat însă si 
destule grese’i de tehnică) în 
care s-au înscris 13 es-uri. 
Steaua a reus>t 9 (BOLDOR 4. 
unul meritînd un premiu de

frumusețe pentru
David.
RADULESCU și 
C.S.M. — 4 (ILISESCU. DA- 
NAILA. CLEMENCU și VLAD), 
Au mai punctat ALEXANDRU 
l.p.. drop, 2 transf.. CODOI 2 
transf.. respectiv LIVADARU 
drop si 2 transf. Să mai notăm 
un debut în . 
tînărul Iosef. 
toritar Al. 
Gh. Marin

______ execuție.
IGNAT. VARZARU, 
----  ' CODOI),

,A“. la Steaua — 
A condis aii- 

Pavlovici. ainf»t de 
si P '.

Geo RAEȚCHI

IA ORA ULTIMELOR PREGĂTIRI
Continuînd turul de orizont 

prin taberele divizionarelor A 
înaintea primei etape a cam
pionatului, de duminică. înce
pem cu R.C. GIUVIȚA ROȘIE, 
„bronzul" ediției precedente. 
Echipa din Parcul Copilului a 
efecuat pregătiri cu o conști
inciozitate pe placul antreno
rului emerit Viorel Moraru șl 
a colaboratorului s"u, Radu 
Demian. Au fost, printre alte
le, un scurt stagiu montan și 
jocul de verificare cu Sportul 
Studențesc TMUCB. Noutățile

în lot 
varea 
Gheorghe 
proprie, Brînză și Dobrin - 
de la CSȘ Locomotiva Bucu
rești. Iar obiectivul îl consti
tuie menținerea în rîndul for
mațiilor de frunte ale rugbyu- 
lui nostru. • FARUL CON
STANȚA s-a antrenat pe pro
priul stadion, mai frumos, mai 
modern în acest an. XV-Ie an
trenat de Mihai Naca, care 
este si responsabilul tehnic al 
naționalei, și de cunoscutul

sînt oferite de promo- 
juniorilor G. Vlad, C. 

din pepiniera

Gheorghe Dumitru, a 
cele mai multe parti-

rugbyst 
susținut 
de de pregătire dintre divizio
narele A. principalul partener 
fiind Constructorul din locali
tate. In privința lo'ului 
poate vorbi de o 
masivă; alături de 
nalii Giucăl. de la 
Bezușeu, care și-a 
dorința de a se reîntoarce de 
la Contactoare Buzău de Tri-

se 
întinerire 

internatio- 
S’eaua si 

manifest"t

(Continuare in pag. 2—3)



RESORTUL PSIHOLOGIC
foarte multe 
teoria spor-

Sint multe.
— ne asigură 
tului — componentele ce 
concură la plămădirea per
formerului de înaltă clasă : 
calități native de excepție, 
volum uria= de pregătire, 
îndrumare tehnică de primă 
mină, calendar competitio- 
nal. asistentă medicală și 
viată extrasportivă adecva
te. Cu voia dumneavoastră, 
si pornind de la o spusă 
a faimoasei antrenoare de 
patinai artistic care 
Jutta 
turor 
țațe 
vom 
o 
amintită în nici un 
de specialitate (și. din păca
te. nu de puține ori total 
ignorată si în activitatea 
practică): „Cînd m-am con
vins că un copil a trecut 
cu brio prin toate filtrele 
selecției — spunea Jutta 
Miiller intr-un recent inter
viu — concomitent eu șle
fuirea sa tehnică si fizică in- 
eep si pregătirea la un ea- 
pitol pe care, eu una. il 
consider cel puțin la fel de 
important — inocularea con
vingerii că trebuie să a- 
jungă campion mondial si 
a încrederii că are tot eeea 
ce este necesar pentru a- 
tingerea acestui tel. Este ab
solut obligatoriu ca un tî- 
năr talent să viseze si să 
vizeze numai prima treap
tă a podiumurilor. Cine as
piră la nutin nu poate rea
liza mult".

Sigur, se mai preciza în 
respectivul interviu, nu toți 
copiii pot să urce pe trep
tele cele mai înalte ale per
formantei. doar un mic pro
cent din ..plutonul" trecut

Muller, tu- 
celor enun- 

mai sus le 
alătura inc. 

cerință, ne
manual

ÂL PERFORMANȚEI
prin canoanele selecției ini
țiale va ajunge pe visatele 
si vizatele podiumuri inter
naționale. Dar pentru ca si 
acei puțini să aibă o sansă 
este absolut obligatoriu, 
insista făuritoarea de cam
pioane. ca ei să fie înflăcă
rați continuu de către an
trenorii lor.

Sportul nostru nu duce 
lipsă de asemenea specia
liști : un Ion Corneanu — 
la lupte, 
box, un

un Ion Popa — la 
Ștefan 
haltere, 
mînuiască 
un bogat 
tehnic al 
tirii, 
și 
psihologic

Acliim la 
știu să 
nu doar 
registru 

pregă
ti și acest 

miraculos sti- 
cu a-

veritabil 
mulent 
iutorul căruia dau aripi e- 
levilor lor. Citi ii imită 
insă, citi alt» antrenori fae. 
aidoma lor. apel la acest 
intim resort ce poate adău
ga noi si noi procente de 
valoare performantelor ?

Evident, 
mult prea 
fi expediat 
va rînduri : 
să revenim 
mă. cu 
tehnicieni de marcă, a unor 
psihologi, a specialiștilor în 
problemele metodologiei 
sportive. Adevărata (și cea 
mai utilă) contribuție o poa
te aduce însă — să nu ui
tăm ! — marea masă a an
trenorilor. Adică cei aflati 
nemijlocit, zi de zi. alături 
de cei ce tintesc viitoarea 
mare performanță...

subiectul este 
vast pentru a 
in numai cîte- 

ne propunem 
pe această te-

contributia unor

Sorin SATMARI

I

►

<

TABELILLE DE INSTEIIJII1E DE EÂ IZVORUL MUREȘUlDl
X.

(Urmare din pag. 1)

tia din acest an a Serbărilor 
zăpezii. Revin însă la perioa
da verii si tin să amintesc 
faptul că stațiunea noastră 
găzduiește pe parcursul vacan
ței studențești tabere de instrui
re organizate de U.A.S.C.R. De 
curind s-a încheiat instruirea 
cadrelor din domeniul activită
ții de PREGĂTIRE PENTRU 
APĂRAREA PATRIEI. SPOR
TIVE ȘI TURISTICE. în cadrul 
căreia s-a evidențiat, printre 
altele, necesitatea intensificării 
activității A.S.C. în vederea 
mobilizării tuturor studenților 
Ia practicarea exercițiului fi
zic, avind drept scop formarea 
unui tineret viguros, sănătos, 
apt de a face fată obiectivelor 
și exigentelor viitoare. în a- 
ceste zile se desfășoară seria 
culturală". Si ne-a sugerat să 
stăm de vorbă cu Georgeta 
Gliga (Centrul universitar Iași), 
responsabilă cu sportul si tu
rismul în Comandament...

Am găsit-o cu greu. Tocmai 
Îndeplinea formalitățile pentru 
obținerea autocarelor necesare 
unei excursii la Cheile Bicazu- 
lui. Mai înainte trecuse pe la 
terenuri să vadă cum se des
fășoară competițiile apoi s-a 
întîlnit cu un grup de student!

care solicitau materiale spor
tive etc. Nu e ușor să fii in
structor sportiv într-o serie... 
culturală. „într-adevăr, avem o 
activitate extrem de bogată si 
pe tărim sportiv. Campionatele 
si întrecerile pe care Ie orga
nizăm au demonstrat că exis
tă mare pasiune pentru sport 
în rîndul celor veniti în ta
bără. Iar noi urmărim ca a- 
ceste activități să aibă un bo
gat conținut educativ. Acum, 
în preajma Congresului educa
ției politice și culturii socialis
te. in fata sportului stau noi 
cerinței esențială fiind ridica
rea calitativă a actului sportiv 
si transformarea sa totală în- 
tr-un act educativ. Participan- 
tii la seria culturală, vicepre
ședinți cu activitate cultural- 
educativă, șefi de comisii cul
turale st membri de frunte ai 
unor formalii studentesti au 
înțeles activitatea sportivă, con
cursurile din tabără, nu ca pe 
un scop în sine, ci ca pc un 
mod eficient si binevenit de a 
face educație".

...Un mod corect de a gîndi 
conținutul si rolul activității 
sportive, contribuția sa la for
marea omului nou. apt din 
toate punctele de vedere să 
participe, cu vigoare si elan 
revoluționar, la construcția so
cietății socialiste.

ATLETISM. ORGANIZARE BUNĂ la Pi
tești, cu ocazia finalelor Daciadei pentru 
seniori și a Campionatelor republicane pen
tru tineret, atît federația de specialitate (se
cretariat, directorat tehnic, activiști), cît și 
forurile locale de resort contribuind la reu
șita competiției. Din păcate, nu putem spune 
aceleași cuvinte și despre marea majoritate 
a concurenților și antrenorilor lor, rezul
tatele înregistrate fiind departe de... orga
nizare • FINALELE (și fmalurile!) probelor 
feminine de 100, 3 000, 10 000 m și a celor 
masculine de 400, 1 500 m șl 400 mg puteau 
concura la un premiu al spectaculozității, 
performanțele, insă nefiind pe măsură • 
pentru prima DATĂ pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului primei competiții in
terne, tinerii atleți " ’
(C.S.M. Pitești) 20 ani, 
tencu (Poli Timișoara) 
(Voința București) 24 
(Dinamo București) 20__ _ __ _ _
(Dinamo) 18 ani, Victoria Oprea 
Tg. Jiu), 22 ani, învingători la 1500 m și, 
respectiv, 800 m. triplusalt, lungime, 400 
10 km marș. (P SI.)

Constantin Gavrilă 
Maria Simeanu-Cos- 
23 ani. Lucian Sfiea 
ani, Carmen Sîrbu 
ani. Mugur Mateescu 

(Voința
mg,

Na- 
în

BOX. DERBYUL din Campionatul 
țional pe echipe a pus, față în față, 
prima manșă a turului întrecerii, eternele 
pretendente la titlu : Dinamo și Steaua. 
Confruntarea lor nu a mal stîrnit, însă, in
teresul din alți ani. Mărturie și numărul 
redus de spectatori. Dacă pînă la categoria 
semimijtocie lucrurile au decurs normal, 
stellștii avînd un avantaj minim, 4—3, în 
continuare, în echipa dinamoviștilor au apă
rut improvizațiile care, normal, au dus la 
înfrângerea clară a boxerilor din șos. Ște
fan cel Mare. Dragomir Ilde și Florian Tir- 
eomnicu au evoluat la categorii mult supe-

Campionatele Naționale șl ale Daciadei de ciclism lend (j)

AU FOST DECERNATE PRIMELE TITLURI
CÎMPULUNG MUSCEL, 13 (prin 

telefon). Campionatel-e Naționale 
și finalele Daciadei la ciclism 
fond ale juniorilor au debutat în 
Ots pi tali e>r ul oraș argeșean, îin fa
ța unui public numeros, cu pro
ba dc contratimp echipe, juniori 
mari. La start s-au prezentat 8 
echipe care au avut de parcurs 
de patru ori un circuit în lungi
me de 17.5 km. în primul tur, cei 
mai rapidă trecere a realizat-o 
Voința București, urmată de Vo
ința Cluj-Napoca; situație inver
sată în turul 2, cînd la conducere 
s-au înstailat cicliștii clujeni, ur
mați, la 21 de secunde, de cei din 
București, care, la a treia trece
re, au redus din handicap pină la 
4 secunde. Ultimul tur i-a găsit 
mai proaspeți pe clujeni, care au 
cîștlgat cu 30 de secundo avans. 
Clasament: 1. VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA (A. Balasz, D. Trif, D. Iri- 
mia, M. Zahan — antr. Gh. Că- 
praru) lh37:46 — m.o. 43.200 km, 
2. voința București lh38:l(S, 3. C.S, 
Brăila 10140:52 (cu numai trei ci
cliști I), 4. C.S.Ș. 1 București
lhll :1€. 5. Voința Ploiești lh42:4L 
6. C.S.M. Iași lh43:18.

Proba similară rezervată junio
rilor mici, desfășurată pe distan
ța de 3'3 km (2 ture X 19 km) a 
prilejuit o luptă palpitantă între 
do.uă echipe bine pregătite, STI- 
ROM București și Mureșul Tg. 
Mureș. Clasament: 1. SITRO.VI 
BUCUREȘTI (M. Simion, G. Pru
nă, N. Minea, L. Dumitru — antr. 
V. Radu) 55:15 — m.o. 40.100 km, 
2. Mureșul Tg. Mureș 55:25, 3.
C.S.Ș. 1 București 53:28, 4. Voința 
Ploiești. 58:34. 5. Olimpia Bucu
rești 58:36. 6. Voința București 
59:27.

La startul probei de contratimp 
individual — juniori mari s-au 
prezentat 42 de cicliști, cel mai 
bine pregătit dovedindu-se Wil
helm Gross, elev al antrenorului 
Mircea Bădilă, de la Torpedo Zăr- 
neștl. Clasament: 1. W. GROSS 
42:44. m.o. 41.800 km. 2. D. Trif 
(Voința Cluj-Napoca) 43:53, 3. D. 
Oprescu (A.S. Muscelul Cîimpu- 
lnng) 44:01, 4. Ad. Tvan (C.S.Ș. 1 
București) 44:03, 5. D. Vasiide (Vo
ința București-) 44:04. 6. M. Gran- 
ceâ (CTBO Brașov) 44:12.

Horațiu SIMA

Ce azi. la Suceava

flNALTlT CĂMPIONAIIIOII 
Ot PATINAJ VITEZĂ 

PE ROTILE
îneepînd de astăzi, timp de 

3 zile, vor avea loc la Suceava, 
sub egida Daciadei. finalele 
Campionatelor Naționale de 
patinai viteză pe rotile.

Competiția va reuni peste 
100 de alergători, din 12 clu
buri si asociații sportive, la 6 
categorii de vîrstă (speranțe, 
copii I si II. juniori I si II. 
seniori), care se vor întrece 
pe distantele de 250. 500. 1 000. 
1 500 si 3 000 de metri. Progra
mul : vineri si sîmbătă — de 
la ora 18 ; duminică — de la 
ora 10. Pista de 250 de metri 
a fost pusă la punct, organi
zatorii luînd toate măsurile ca 
întrecerile să se desfășoare în 
bune condiții. Ca arbitru prin
cipal a fost delegat Victor Ra
dulescu (București).

OAMENI Șl FAPTE
(Urmare din pag I)

pendența au intrat de la mun
ca timpului direct în concurs. 
Ce au făcut însă cu premiul

DIN VIAȚA SPORTIVĂ A SATELOR...
cel mare? Și-au cumpărat e- 
chipament si Ie-a rămas bani 
de buzunar și pentru cele 10 
zile petrecute pentru prima 
oară pe Litoralul însorit.

UN MODEL DE ACTIVIST VOLUNTAR
s-a11 cheamă Iosif Chiș, 

născut în comuna Frasin din 
județul Suceava și mai 
trei ani pină la pensie. L-am 
cunoscut în urmă cu patru de
cenii, cînd, în postură de se
cretar al organizației comuna
le de tineret, s-a numărat 
printre cei cu care a pornit 
la drum asociația sportivă A- 
vintul Frasin. Ce a mai făcut 
în perioada următoare? Sim
plu: a devenit „sufletul" acti
vității sportive, trăind, ca pri
mar și apoi oa șef de secție la 
întreprinderea forestieră, toate 
schimbările prin care a trecut 
această așezare.

Revenind la Frasin, âm con
statat cu satisfacție că în lo
cul unde veneau gîștele și ra
țele a apărut un cochet sta
dion, cu 1000 de locuri, cu te
renuri de fotbal și handbal, 
cu pistă de atletism și vesti
are. Echipa de fotbal a promo-

ACASĂ LA UN

are

De la Ploiești, prin Florești, 
unul dintre indicatoarele de 
pe drumul de asfalt către Mo- 
reni arată direcția spre comu
na Măgureni. La întîlnirea cu 
această așezare prahoveană, 
un zgomot puternic de motoci
clete ne atrage atenția în 
curtea unui gospodar, unde 
cîțiva băieți își încercau mo
toarele. Ne oprim și batem la 
poartă. Din fundul ogrăzii vi
ne un bărbat în plinătatea pu
terilor și, după obișnuita pre
zentare, ne poftește în curte. 
După ce ne-a arătat cu mîn- 
drie atelierul mecanic dotat cu 
diferite scule și dispozitive, 
Ion Pascu, maistru mecanic 
auto, care de cîțiva ani s-a 
retras cu serviciul în comună, 
ne-a poftit fără zăbavă să 
luăm loc • Aveți, se pare, o 
slăbiciune pentru cursele mo- 
tocicliste! • „Da, așa este.

vat în Divizia C; formațiile de 
oină de copii, juniori și seni
ori participă aproape în fieca
re an la fazele superioare ale 
diferitelor competiții republi
cane; „duminicile sportive" 
fac parte din viața cotidiană a 
comunei; iar elevii pun stăpî- 
nire zilnic pe terenul și sala 
de sport ale școlii. „Vă rog, 
cînd scrieți, să nu puneți toa
te meritele-n scama mea. Eu 
întotdeauna m-am consultat 
cu cei din jur și totul am rea
lizat cu ei", zicînd că nu de 
publicitate are el nevoie. Omul 
acesta și-a păstrat nealterate 
trăsăturile, robustețea fizică Și 
morală ale țăranului comunist. 
De 40 de ani se află în condu
cerea asociației sportive, iar 
de mai mula vreme este, în a- 
celași timp, un pasionat pre- 
ședințe al secției de 
reu un model

cum să nu fiu. Am copii — 
să-mi trăiască! — și o gospo
dărie poate mai răsărită decît 
altele. Tot ce-am realizat în 
viață am izbutit prin muncă. 
Sint bucuros că în timpul li
ber pot să fac ceva folositor 
pentru familie și alți tineri 
din sat".

RUGBY, LA
(Urmare din pag i)

de
oină. Me-
activist...

GOSPODAR
am avut par- 

de 
băieți 
Mihai sint
de moto- 

Locomotiva

per- 
ai

Dacă eu nu 
te să fac sport 
formanță, cei doi 
mei, Haralambie și 
legitimați la secția 
cros a asociației
Ploiești. Eu le pregătesc mași
nile pentru concursurile repu
blicane". Dar, vedem băieți 
mai mulți aici? • „El este 
Bogdan Niculescu, iar cel care 
verifică bujia e Alexandru 
Pascu, amindoi avind cite 9 
ani și... talent cu carul. Ne-am 
amenajat un traseu pe Dealul 
Rada, care ii atrage ca un 
magnet pe feciorii satului, dar 
nu am decît două motorete de

Ce zic oamenii din
•

rezervă".
jur de zgomotul acesta?
„Eu știu? Cred că Ie place, 
pentru că vin și ei adesea să 
asiste Ia antrenamente". Vă 
vedem vesel, deschis, mulțu
mit de ceea ce faceți. • „Păi

(Crișul), care sperăm să calce pe ur
mele mai experimentaților lor colegi 
de Club, Metania Treistaru și res
pectiv Viorica Kelemen • C.M.E.F.S. 

_______________________ ____.___  „__ București a organizat o frumoasă festivi- 
constituit-o reapariția în ring, după o lungă ' tate cu prilejul acestui concurs, oferind fru- 
perioadă, a antrenorului secției Valentin 
Vrtnceanu. Este adevărat că el a cîștigat 
meciul, dar... Boxul de la Dinamo se află 
din nou în impas ? (P. I.)

rîoare față de cele în care s-au consacrat, 
în timp ce „semigreul" dinamovist, Gabriel 
Constantinescu, e adevărat încă foarte tî- 
năr, nu a arătat că merită să reprezinte 
culorile clubului Dinamo. Surpriza galei a

NATAȚIE. DACĂ anul trecut tinerii îno
tători români se înapoiau de la întrecerile 
Balcaniadei cu 25 de medalii, în această 
vară salba a devenit și mai impunătoare

moașe premii celor mai valoroși săritori 
din Capitală, în frunte cu Ionica Tudor și 
Ionuț Herlaș. • EFORTURI MARI și com
petență din partea corpului de arbitri for
mat din Marius Opriș, Anca Făgețean, car
men Bădescu, ion Ilieș și Dorel Nedelcu, în 
condițiile în care au trebuit să oficieze cite 
7—8 ore pe zi. (D. S.)

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

POST-SCRIPTUM
— 38 de medalii ! O nouă dovadă asupra 
progresului incontestabil al importantei dis
cipline olimpice. « PRINCIPALA candidată 
la întâietate în proba de sărituri de la tram
bulină a J. B. de la Izmir era considerată 
Luana Ciufuligă. Dar ea nu și-a putut apăra 
șansele : în chiar dimineața concursului — 
ne relatează prof. Dan ionescu, conducăto
rul lotului — Luana a avut o criză de a- 
pendicită, care a necesitat intervenția chi
rurgicală. îi rămîn însă, nu ne îndoim, 
multe ocazii de afirmare pe pdan interna
țional. (G. R.) • O FRUMOASA IMPRESIE 
a fost produsă, cu prilejul Concursului Re
publican de copii la sărituri în apă, de ele
vii unor foarte tineri antrenori, pînă nu de 
mult mult reprezentanți ai țării la competi
ții internaționale. Este vorba de Felicia 
Pin tea (Progresul) și Alexandru Bagiu

VOLEI. DUPĂ întiilnirile reprezentative
lor feminine ale României și Italiei, la Con
stanța, antrenorul federal Sandi Chiriță era 
dezamăgit de calitatea ridicătoarelor noas
tre. Ca urmare, a chemat-o în lot, de la 
echipa de tineret, și pe Corina Olteanu. Se 
va juca de->acum mai combinativ ? Să ve
dem ! a APROPO, coordonatoarea pină de 
curînd a „haționalei", Gabriela Dumitrescu, 
a urcat pe podium la concursul de... admi
tere în I.E.F.S. (oii medie 9,65). Felicitări ! 
Dar la lot nu se mai prezintă, motivînd (cu 
certificat medical) că are probleme cu ten- 
doinui lui Achile. „Gurile rele** spun, însă, 
altfel... a MIHAI IMRE și „echipa** sa de 
la restaurantul „Sport** din Constanța își 
onorează firma și în fața oaspeților străini. 
Plecate de-acasă, prin Europa, cam de 
mult, voleibalistele italiene a fost cuprinse 
de un mare dor de „spaghetti**. Și au cerut 
să le fie incluse în meniu. Cererea le-a fost 
satisfăcută, totuși cu rezerva că nu vor fi 
chiar „aH’italiana**. Dar după ce au mai 
cerut cîte „un piatto**. oaspeții au mers la 
bucătarul-șef Gheorghe Cobuz să-i adreseze 
„complimenti**. (A. B.).

fescu, de la Rapid, la capito
lul noutăți apar Cumpjilescu. 
Brănescu, Din, Fl. Popescu. 
Cr. Constantin, Boșoc — din 
bogata „grădină" a rugbyului 
de pe Litoral, ca și Buric, de 
la Chimia Năvodari. Au ple
cat, în schimb, o serie de ju
cători ca M. Holban, Barbu. 
Grosu etc. © UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA a fost cîte- 
va zile la mare, după care an
trenorul emerit Dumitru Mi
hail Ionescu a programat an
trenamente de o intensitate pe 
măsura aspirațiilor: escalada
rea „treptelor" clasamentului. 
Și, în egală măsură, apreciatul 
tehnician își propune să ofere 
loturilor naționale jucători 
pregătiți la nivelul cerințelor 
actuale. Nume noi — Răcean. 
de la „U“ Cluj-Napoca, Pleș- 
ca, de la CSS Unirea Iași, Mi- 
tocaru, de la Carpați Mîrșa • 
CSM SIBIU a urcat, ca de o- 
bicei, In stațiunea Păltiniș 
pentru o scurtă perioadă. A 
susținut meciuri de verificare
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CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII VÎ!
(Urmare din sag. 1) 

dinaintea apropiatelor C.M. de 
pe lacul Wedau Ie desfășurăm 
tot sub semnul neiertătoarelor 
cronometre. Dar. cuvîntul e 
impropriu. Eu le-as spune „pis
te de autocontrol", fiecare com
ponent al lotului verificîndu-si 
forța acelor motoare interioare 
— de mare sensibilitate, dar și 
dc mare turatie — care dau 
avint spre victorie.

Aurel Macarencu. „canoea 
noastră amiral", face un semn 
de despărțire. împinse cu pa- 
gaea in ponton, după care șe 
pierde în depărtări. Odată. în 
deltă, profesorul Igor Lipalit 
m-a invătat să ascult șoaptele 
catifelate ale apelor, punîn- 
du-mi căști de sidef la urechi. 
Perechea de scoici o mai am

și azi. < 
să păstr< 
fetelor.
Daniel S 
aspiră di 
Iii, campi 
trecut la 
fiind un 
pră. bărl 
Lețcae, ' 
srupei n 
pregătest 
orice po 
reținut 
J.M.U. d 
ăsta mo< 
patru pri 
probe a 
premiere 
tașe la 
se presă 
Constanți 
Alexan^r

• Tragerea obișnutiă Loto de 
astăzi, vineri. 14 august 1987 va 
avea loc in București, in sala din 
str. Doamnei nr. 2. îneepînd de la 
ora 15,50. Aspect"1 de la desfășu
rarea tragerii vor fi radiodifuzate 
pe programul I, la ora 16,15, iar 
numerele extrase vor fl transmise 
în reluare, la orele cunoscute. 
Tragerea fiind publică, accesul în 
sală este liber.

• Au mal rămas NUMAI DOUA 
ZILE pină la TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO de duminică, 16 
august 1087, care anunță avantaje 
de excepție, atît prin ciștigurile 
atribuite (autoturisme, excursii în 
R.P. Bulgaria și importante sume 
de bani), cît și prin atractiva for
mulă tehnică. Reamintim partici-
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— Rc3, 
: negru 
•»7 pie- 
Eectă a 
dar a- 
î exis- 
cu idei

ne, cu ne justificată ironie, 
este capabil să producă a- 
semenea creații perfect sti
lizate», adevărate sinteze 
ale jocului pe pătrate albe 
și negre. Problema prezen
tată mai sus aparține com
pozitorului sovietic N. Mat
veenko și a fost publicată 
recent de revista „64 
Șahmatnoe obozrenie" 
Moscova. Exemplul ce 
mează — pe diagramă

I ,Cupa Municipiului București'
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VOIARadu

două și 
foarte

pentru 
fiecare

exact

din problemis- 
aparține 

unul 
ultimului

3 mutări

provine tot 
tică. Realizarea 
lui Mircea Manolescu, 
din laureații 
Campionat Național de 
compoziție șahistă al țării 
noastre. Aici, distanța din
tre cheie și soluție se mă
rește la 3 mutări, iar moti
vația devine mult mai com
plexă. Prima mutare pre
gătește doar calea 
următoarele 
pas trebuie 
calculat.
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a lui 
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ținut 
rarul 
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localitate și la Sărata Monteo- 
ru, disputind deunăzi un joc 
cu Hidrotehnica Focșani. între 
cei prezenți la 
buzoienilor s-a 
grivițeanul V.

preparativele 
numărat și 

o___ ,_____ Țuică. Promo
vați de la juniori sînt Anghel, 
Dima, Stan, iar internaționalii 
Podărescu și Zafiescu II. de 
la Dinamo, și-au manifestat 
intenția de a evolau la Con- 
tactoare. ® CSM SUCEAVA 
este formația care a reușit la 
ultima ediție cea mai bună 
performanță de la promova
rea în „A" (în 1983). „Alinie
rea în eșalonul de elită al 
rugbyului românesc e un mo
tiv de mindrie, spune tînărul 
antrenor Ștefan Ionescu, dar e 
bine știut că ea obligă. Sub 
acest semn ne-am și pregătit, 
în orașul nostru sau în județ, 
la Solea". Au fost promovați 
în lot tinerii Fodor, Clemencu. 
S. Tofan, dintre juniorii _ local
nici. Formația a întîlnit în trei 
partide pe Politehnica Iași. S’ 
încă un amănunt, mai exact o 
doleanță: XV-le sucevean sim
te nevoia unui snrijin mai 
substanțial... (G. K.)

RNIC SPRE NOI MEDALII
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coșer, Alexandru Dulău. Apoi, 
canoiștii Grigorc Obreja Gheor- 
ghe Andriev. caiacistele Tecla 
Borcănca. Marina Ciucur, Lu
minița Munteanu, Mihaela Ne- 
dejde ș.a.

Un lot tînăr de performeri, 
pregătit de un fost lot de asi 
ai padelei si pagaei. azi an
trenori : prof. Mihai Turcas 
(coordonator), Ivan Patzaichin, 
Igor Lipalit (canoe). Nicușor 
Eșeanu (caiac băieți). Aurel 
Verncscu (caiac fete). Da. cu
noscuta școală românească de 
caîac-canoe îsi trimite elevii 
din clasele superioare Ia mare
le examen de la Duisburg. 
Sint premianții din vara trecu
tă. de la Montreal, sînt debu- 
tanții din acest an. E mica, 
dar puternica noastră „flotilă" 
de caiac-canoe !
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la dispoziție, între care se re
marcă. prin simplitatea și opera
tivitatea sa. LOZUL în PLIC.

PROGRESUL VULCAN METALUL
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• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 7 AUGUST 1987. Cat. 

1 : 1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300 și 7 variante 25% a 
lff.500 lei ; cat. 2 î 1 variantă 100% 
a 2.897 lei și 89 variante 25% a 
724 lei ; cat. 3 : i variantă 100% a 
7.483 iei ți 32 variante 25% a 1.871 
lei ; cat. 4 : 30,25 variante a 2.226 
lei ; cat. 5 : 133 variante a 506 Iei; 
cat. 6 : 283,50 variante a 238 lei ; 
cat. X : 1.577 variante a 100 lei. 
Report la cat. 1 : 42.368 lei. Auto
turismul ,,Dacia 1300“ a revenit 
participantului Păun Angliei din 
com. Bolin tin-Deal, județul Giur
giu.
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CONFIRMĂRI
La 

ale 
printre cele mai bune, ca
lificările la C.M. Mexic ’70 
și Euro ’84 — formațiile
noastre de club au început, 
in anii din urmă, să a- 
dauge noi performante. A 
început-o Universitatea Cra
iova, prin prezenta în semi
finalele Cupei U.E.F.A. A 
continuat-o Dinamo prin 
calificarea în aceeași fază 
a C.C.E.. pentru ca Steaua 
să dobindească prețioasele 
trofee. Cupa Campionilor 
Europeni si Sunercuna Eu
ropei.

Acum, in perioada dinain
tea începerii campionatelor, 
se organizează turnee (între 
acestea s-a înscris si cel or
ganizat de Steaua, presti
gios — încă din start! — prin 
școlile de fotbal reprezenta
te ne gazonul stadionului e- 
chipci noastre campioane.

Si. iată, confirmările va
lorii nu întîrzie. Universita
tea Craiova a fost invitată 
la turneul de la Varna, iar 
Steaua, la cel de la Bruges.

prestigioasele rezultate 
echipei naționale —

Si cele două reprezentan
te ale fotbalului românesc 
au avut comportări excelen
te. Cu Sredet, 
Bulgariei, 
(locul trei 
portughez) 
echipa craioveană a cîștigat 
turneul. La Bruges, ia nu
me prestigioase : F. C. Bru
ges, echipa braziliană Gre- 
mio Porto Alegre si selec
ționata Marocului, 
pantă la 
C.M. din 
alături de 
resti, care 
fără să 
jocurile 
oaspete de la Bruges.

Două notabile succese în 
această perioadă de pregă
tiri. Două confirmări ale 
valorii echipelor noastre, 
promisiuni pentru un sezon 
international de marc pres
tigiu pentru fotbalul româ
nesc, în perspectiva viitoa
relor meciuri ale echipelor 
reprezentative «4 ale repre
zentantelor noastre in cu
pele euronene.

Constantin ALEXE

campioan.i
Belenenscs 

campionatul
cu 
in

Si Cerno More. L
(
I
*
I
I
I
I 
I
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5-3 (1-1, 1-1),
tn „Giuleștiul" atîtor fru

moase amintiri, ieri după-a- 
miază s-a mai scris o filă. La 
numele pe care iubitorii fotba
lului de aici și le amintesc 
mai mereu, cu patima lor cu
noscută, de la Auer, Rafinschi, 
Baratki, Michi Mihăilescu, Va
lentin Stănescu, Lungu, Bazil 
Marian, Andrei Rădulescu, la 
Nae Georgescu, Copil, Ene II 
și Bodo și apoi la echipa cam
pioană, echipa primului și sin
gurului titlu al Rapidului, că
rora le adaugă alte nume.

Ieri, în fața celor mai fideli 
suporteri, alte foste glorii sau 
jucători divizionari ‘’ 
purtători ai tricourilor i 
patra echipe bucureștene 
tradiție — Rapid, Steaua, 
namo și Progresul — unii 
tre ei reuniți in timp și 
tricourile reprezentativei 
rii, au apărut în două selec
ționate, „ale foștilor", să joace 
în deschiderea unei competiții 
devenită și ea tradițională, a 
XXI-a ediție a „Cupei Munici
piului București", care, din 
păcate, de această dată e neaș
teptat de săracă în participa
re, cu doar două echipe de di
vizia B și una de „A" (Rapid).

Deschiderea a fost frumoasă, 
mai mult nostalgică. Față în 
față, combinatele Steaua — 
Progresul și Dinamo — Rapid 
și spectatorii au revăzut pe 
gazon pe foștii jucători care, 

. ’ ' ’ "---- 1 și a
multor kilograme- în plus, unii 
dintre ei, au arătat că mai au 
„secrete" cu stopul și pasa. A 
învins selecționata Dinamo — 
Rapid cu scorul de 4—1 (1—0), 
prin golurile marcate de Co- 
dreanu, Rontea (2) și 1. Mol
dovan, respectiv Apostol.-----------3 _ RApiD .

i — Pop, Mo- 
Dăiciulescu, 

Langa, I. Moldovan, I. Girjoa- 
bă, Rontea, Dumitriu III, Co- 
dreanu.

SEL. STEAUA — PROGRE
SUL: Haidu — Ivănescu, Sma-

DUPĂ 11 METR!

A, cîndva 
celor 

de 
. Di- 
din- 
sub 
ță-

I gazon pe foiștii jucători 
în ciuda părului cărunt 
multor kilograme în nlus

I

I

IS'EL. DINAMO
Rămureanu (Uțu) 
troc, I. Rotaru,

I

I

randache, D. Ștefan, Marines
cu, Mafteuță, I. Sandu, Apos
tol, Voinea, Negrea, Baboe (P. 
Gheorghe, Popescu).

Revanșa este programată 
duminică de la ora 9.

Prima partidă din a XXI-a 
ediție a „Cupei Municipiului 
București" s-a disputat între 
divizionarele B Progresul Vul
can și Metalul. Partida a fost 
urmărită doar de aproximativ 
3 000 de spectatori. Păcat, pen
tru că a fost un meci intere
sant, viu disputat, cu un tem
po rapid, cu angajament și 
multe faze de poartă, dar șl cii 
prea multă vorbă în teren, 
proteste, pentru că arbitrul M. 
Toncea a fost depășit de multe 
faze. Prima repriză a fost e- 
chilibrată. Pe contraatac, 
talul a deschis scorul in 
6, cind Nica' l-a deschis 
PETRE și șutul acestuia 
învins pe portarul Băzoeanu. 
Dar în min. 17, Progresul Vul
can a egalat în urma unei fa
ze foarte frumoase și după 
o combinație cu Bolborea, 
BIRJARU a înscris cu capul.

După pauză, Progresul Vul
can a dominat mult, dar Dună, 
Dochia și Birjaru (min. 57, 
75, 81) au ratat și scorul a ră
mas 1—1. După 90 de minute, 
s-au executat loviturile de la 
11 m. Portarul Băzoeanu a a- 
părat de două ori aceste lovi
turi și Progresul Vulcan a cîș
tigat cu 5—3, calificîndu-se în 
finala de duminică, cu Rapid, 
de la ora 10.30.

PROGRESUL: 
Belcu, Marinescu, Popa, 
cu — Țoanță, Bolborea, 
nei, Birjaru — Zamfir, 
(au nîai jucat : Dochia și 
nuță).

METALUL : Șerban — Apro- 
du, Stroe, Dumitrache, Dumi- 
trașcu — Niță, C. Nica, Șumu- 
lanschi, Ochiosu — Petre, Ni- 
culescu (au mai jucat: Vlad, 
Stoian, Pomohaci, Ciucă, Ba
dea, Giurcă).

Al. CONSTANTIN

Me- 
min.

Pe 
l-a

Băzoeanu, —
Min- 
Aele- 
Dună 

Bă-

PE AGENDA INTERNAȚIONALĂ
de startul se-
intern. La 23 

vor

Ne apropiem 
zonului oficial 
august, divizionarele A 
disputa prima etapă a ediției 
1987/1988; o săptămînă mai tir- 
ziu, la 30 august, vor lua star
tul și divizionarele B, iar la 6 
septembrie vor intra în Între
cere și formațiile eșalonului 
nr. 3. în același timp, ne a- 
flăm și în fața unui bogat pro
gram al loturilor reprezentati
ve. Toamna va găsi angajate 
echipele A, de tineret și olim
pică în preliminariile unor 
competiții oficiale, situație va
labilă și pentru două 
chipele naționale de 
Programul echipelor 
reprezentative pentru 
de toamnă se prezintă

ECHIPA A: 2 septembrie: 
Polonia — România (amical): 
7 octombrie: România — Gre
cia (amical); 28 octombrie: Al
bania — România (prel. C.E.); 
18 noiembrie: Austria — Ro
mânia (prel. C.E.).

ECHIPA DE TINERET: 27 
octombrie: Albania — Româ
nia (prel. C.E.) ; 17 noiembrie :

dintre e- 
juniorl. 
noastre 
sezonul 
astfel:

I PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B

I e

sară în

REVfNIRH
copt Ben
in uit. Si- 

vis frumos,

oartici- 
turneul final al 
Mexic 1986. $i.
ele. Steaua Bucu- 
a cîștigat trofeul 
primească gol in

cu celelalte două

A SEZONULUI DE TOAMNĂ
România (prelAustria 

CE)
ECHIPA OLIMPICA: 19 au

gust: România — Bulgaria
(amical); 2 septembrie: Româ
nia — Danemarca (prel. J.O.).

ECHIPELE DE JUNIORI
REPREZENTATIVA A 1 (18 

ANI): 29 septembrie și 1 oc
tombrie: meciuri amicale cu 
echipele similare ale Bulgariei 
(în deplasare): 28 septembrie: 
U.R.S.S. — România (prel. 
C.E.); 11 noiembrie: România 
— Austria (prel. C.E.); 17 și 
19 noiembrie: meciuri amicale 
cu echipa similară a Bulgari
ei (pe teren propriu). RE
PREZENTATIVA A 2 (17
ANI): 21 și 23 august: meciuri 
cu echipa Poloniei (în depla
sare); 14 și 16 octombrie: me
ciuri cu echipa , Cehoslovaciei 
(pe teren propriu). REPRE
ZENTATIVA B 1 (16 ANI): 25 
șl 27 septembrie: meciuri cu 
echipa Poloniei (în deplasare). 
Menționăm că această forma
ție pregătește întîlnirile din 
preliminariile C.E. cu echipa 
San Marino.

.Chiar dacă avem ca adver- 
i seria noastră, a II-a 

a Diviziei B. o echipă ca Jiul 
I Petroșani, gindul cu care în

cepem campionatul este unul 
singur : revenirea în „A»“. A- 
cestea au fost primele cuvinte 
pe care ni le-a spus Gh. U- 
drea. președintele clubului Chi
mia Rm. Vîlcea. Si pentru a 
veni cu argumente în spriji
nul afirmației sale, ne-a vor
bit în

I

I

continuare despre aten- 
iucătorii au 

j cuItia cu care toți iucătorii 
Drivit pregătirile începute 
o lună in urmă.

I Lotul 
dificări.

nrimit i

Lotul a cunoscut destule mo- 
Bașno, de pildă, a 

primit dezlegare si se pare că 
va activa în viitor la Electro- 
mures Tg. Mureș, dar sînt și 
alti jucători care nu s-au pre
zentat la antrenamente, astfel 
că Chimia — pregătită de an
trenorii Vasile Grossu si Lu
cian Catargiu — se va baza 
ne următorul efectiv : Pavel, 

’. Preda — portari; Teleșoan, 
-.1. Preda, Lazăr. Ancuta. V. 
Popa — fundași : Vergu. Cara- 
bageac, Toma, Tudorache. Stan- 

|F.C.M. PROGRESUL BRĂILA: CU

I

I

Ine
V.
M.

■

cu. Gaiță — mijlocași; Tres- 
chin. Mangalagiu, Deaconescu, 
Coca — atacanti. Alături de a- 
ceștia vor activa mijlocașii 
Strîmbeanu (venit de la Spor
tul Muncitoresc Slatina) și Tu- 
dosă (și-a satisfăcut serviciul 
militar), fundașii I. Giurcă (de 
la Steaua-tineret) si Cristea 
(de la Tirgoviște) si atacantul 
Szabados (de la Viitorul Dră- 
gășani). ca si o serie de ele
mente tinere provenite din 
..pepiniera" proprie : portarul 
L. Fier, mijlocașul Persu. ata- 
cantii Iovu. Giuran si Moldo- 
veanu, cei mai multi făcînd 
parte dip diferite loturi națio
nale de juniori.

în meciurile de verificare, de 
pînă acum. Chimia a realizat 
rezultatele : 2—2 cu Inter Si
biu. 1—2 cu Sportul Muncito
resc Slatina, 6—1 cu Sportul 
Muncitoresc Caracal, toate trei 
la Rm. Vîlcea si 
durii la Tg. Jiu. 
vîicenii vor mai 
itorul Drăgășani
cu Universitatea la Craiova.

spun că F.C.M.-ul s-a 
tru a aspira la mai 
gur că este un 
dar pe noi ne interesează, în 
primul rînd, cum ne pregătim 
și la ce parametri. Sîntem Ia 
ora cind avem posibilitatea să 
ne testăm potențialul cunos- 
cindu-se faptul că si.jbălă si 
duminică vom organiza, aici, 
la Brăila, tradiționalul turneu 
«Memorialul Filote», la care 
iau parte divizionara A Otelul

Galați, F. C. Constanța si 
Steaua Mi il“. Iată si lotul pe 
care antrenorul R. Cosmoc îl 
va rula la acest turneu : Bră- 
teanu si Dinu (de la Otelul 
Galati) — pertari : Oprea. I. 
Petre, Coman, Chiriță. Tudose, 
Ionașcu (de ’ F. C. Constan
ta) — fundași : Pascu. A. Ma
rin, Titirișcă. Cataroș. Radu
lescu, Constantin, Darie — mij
locași ; Nchoianu. Văsîi. Petra- 
che, Mihut si Stamate (ambii 
de la Oțelul) 
plecat prin 
la Victoria.

atacanti. Au 
transfer : Drogeanu 
si Drăgoi Ia Otelul.

F. t.

3—3 cu Pan- 
în continuare, 

iuca cu Vi- 
și. duminică.

*.C[LA?I OBIECTIV IWIM1III

I Revelația campionatului tre
cut, divizionara B F.C.M.

la si-a reluat pregătirile 
celași gînd îndrăzneț — 
se clasa pe podium la 
competiției care va demara în 
această toamnă. „Există, aici, 
in orașul de la Dunăre, ne 
spune noul antrenor al forma
ției Progresul, Robert Cos
moc, un cadru propice perfor-

I

I

I

I

I

I

I

Brăi- 
cu a- 
de a 

finele

Echipa are de pe a- 
spirit competitiv, ceea 
deosebit de important,

manței. 
cum un 
ce este 
iar jucătorii au înțeles încă de
cind au luat startul pregătiri
lor că trebuie să consolideze a- 
cest important cîștig". Pre
ședintele clubului Octavian Ul
man. completează : „în ediția 
trecută, băieții noștri au lăsat 
o frumoasă impresie si multi

„Fotbalul sătmărean este pus 
pe fapte mari — ne-a spus 

noul președinte al clubului
F. C. Olimpia I.U M. Viorel 
Brudașcă. Din vară, în ur

ma reorganizării activității de 
pe raza județului Satu Mare, 
există dorința fierbinte a tu
turor suporterilor să alcătuim 
o echipă competitivă care, in 
viitorul apropiat, să-si reciști- 
ge dreptul de a reveni acolo 
unde a mai fost cu ani in ur
mă, adică in Divizia A. Avem 
sprijinul larg al organelor lo
cale, continuăm necontenit 
munca de depistare a elemen
telor tinere, talentate, de pe 
raza județului si avem credința 
eă dezideratul nostru va prinde 
viață".

F. C. Olimpia I.U.M. și-a în
ceput pregătirile la 24 iulie, 
sub conducerea tehnică a lui 
Iosif Vigu. secondat de Vasile 
Knoblau si Nicolae Marcu. în 
perioada 28 iulie — 8 august, 
întregul lot (Szabo, Hoțea si 
Teancu — portari : Borhidan, 
Scherli, transferat de la Vic
toria Cărei. Krassei. Dobraș,

Grand. Ghencean. Nemeș. Puf, 
Steibinder. Szilaghi. Gerstein- 
rnaier, Balogh. Szeneș. Boje, 
Nencze, Czirbus. Bocza, Erdei, 
Ardelean, Tăbăcaru si Bolba — 
jucători de cîmp) a urmat un 
stagiu de pregătire centralizată 
la Bocșa. Echipa a susținut ur
mătoarele iocuri amicale : cu 
Minerul Bocșa (7—3 si 8—0), 
cu Bradul Vișeu (2—1). cu Mi
nerul Turt (3—2) si cu Oașul 
Negrești (4—3). în continuare, 
sînt perfectate meciuri cu 
A.S.A. Tg. Mureș. Gloria Bis
trița (tur-retur) si Victoria Că
rei. O dată cu reorganizarea 
clubului, ca președinte de o- 
noare a fost ales Nicolae Szi
laghi. iar ca vicepreședinți : 
Vasile Pușcaș. Vasile But si 
Ioan Moga. Antrenorul princi
pal Iosif Vigu ne-a declarat : 
„Vrem să no îmbunătățim lo
cul pe toate nlanurile. astfel 
ca echipa să aibă o comportare 
frumoasă, să se rodeze, astfel 
ca în campionatul viitor să e- 
mifem pretenții Ia eîștigarea 
seriei".

ȘTIRI > ȘTIRI • ȘTIRI
• SPORT CLUB BACAU s-a 

înipoiat din deplasarea făcută în 
Polonia, unde a dis-putat două 
partide cu formații din divizia 
secundă : 0—0 cu Sleza Wroclaw 
și 1—0 (0—0) cu Moto Jeleza. Cro
iul a fost marcat de Tismănaru 
(min. 65).
• C.F.R. PAȘCANI — S. C. BA- 

CAU 1—3 (1—1). Au marcat : Iri- 
mia (min. 26), respectiv Scînteie 
(min. 12). Tismănaru (min. 48 și

36). S. C. BACAU : Arvin,te — 
Andrieș, Agache, Artenle, vis- 
creanu — Burieanu, Penof, Scîn
teie — Șoiman, Tismănaru, Fulga. 
Au mal jucat : Cîmpeanu. Ciudin, 
Borcea, Fîșlc, Ivanov. (V. APOS
TOL, coresp.).

• ceahlăul p. neamț — 
C.S.M. SUCEAVA 2—0 (1—0). Au 
înscris : Vasilache (min. 33) și 
Susanu (min. 71). C.S.M. : Alexa 
— Cristescu, Grigore, Butnaru, 
Ungureanu — Păiuș, Buliga, Go
lan, Gafencu — Sfrijan, Cașuba.

Au mal jucat : Trică, Mucllea.nu, 
Ene, Popa, Cașovschi. (C. RUSU, 
coresp.).
• CARP AȚI MIRȘA — UNIREA 

ALBA IUUA 3—1 (2—0). Golurile 
au fost realizate de Vdleanu (min. 
9), Grădinara (min. 30), Stînga- 
£iu (min. 50). respe_-.iv Ilea (min. 
50). (M. VERZESCU. coresp.).

• PETROLUL PLOIEȘTI — F.C. 
CONSTANȚA 0—0. Meciul s-a dis
putat miercuri petrolul : Jipa
— Panait, Pancu P. Gușă, Ruse
— Bărbuiescu. Mocanu, Drăgan,

I. Solomon, — Purcareață. Cr. 
Ene. Au mal jucat : Stoichițâ, O. 
Grigore, I. Gușă, Hîncu. (O. BAL- 
TEANU, coresp.).
• C.F.R. TIMIȘOARA — 

1—1 (0—1). Au marcat : 
(min. 60), respectiv Vuia 
15 din 11 m) (N MARTON, co
resp.).
• A.S.A. PROGRESUL TIMI

ȘOARA — C.S.M. REȘIȚA 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Rotariu II (min. 8 din 11 m). 
(M. NICOLAIE coresp.).

U.T.A.
Bariu 
(min.



„Cupa Mării Negre“ la baschet feminin

SELECȚIONATA ROMÂNIEI DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
CONSTANTA 13 (prin tele

fon). în ziua a doua a turneu
lui international de baschet fe
minin. dotat cu „Cupa Mării 
Negre", reprezentativa Româ
niei a repurtat a doua victorie: 
89—56 (42—25) cu selecționata 
Poloniei (în alcătuire incom
pletă). Meciul a fost dominat 
de la cap la cap de baschet
balistele noastre. superioare 
din toate punctele de vedere, 
chiar în condițiile în care an
trenorii au procedat la schim
bări dese în scopul verificării 
tuturor iucătoarelor. întllnirlle 
dificile si decisive vor avea loc. 
Unsă, sîmbătă si dumin’că în 
fața selecționatei orașului Minsk 
Si reprezentativei Franței, am
bele aflate aici cu formații 
eornplete si valoroase. în me
dul cu Polonia punctele echi
pei noastre au fost înscrise de 
Marinache 15. Siolchită 12, Je- 
wMo 11, Kiss 10. Ștefan 9. 
Hindu 8. Envedi 7. Petre 5. 
Măringut 6. Grecu 4, Manasses 
8. Laszlo 2; coșgeterele oaspe- 
telor: Jaworska 13. Dudek 13 
St Portianko 12.

Au arbitral H. Zeh (R. D. 
Germană) si P. Manascro 
(Franța).

Meciul zilei s-a desfășurat 
Intre selecționata orașului Minsk 
9* reprezentativa Franței, pri
ma obtinînd victoria cu 66—64 
(41—29) Ia capătul unei între
ceri aprig disputate si de toată

frumusețea. Sportivele sovie
tice au început partida cu mul
tă vigoare si. datorită apărării 
agresive (care le-a surprins pe 
adversare) contraatacurilor si 
coșurilor de 3 puncte s-au des
prins obtinînd 17—6 (min. 6) și 
31—16 (min. 14). A urmat o 
veritabilă cursă de urmărire 
din partea formației Franței, 
care impulsionată de Catherine 
Maifois si aplicind la rîndul ei 
apărarea agresivă, uneori rhiar 
presingul, s-a anroniat oînă la 
numai un punct: 60—61 (min. 
37) Si 62—63 (min. 38). Dar a- 
runcarea de 3 puncte realizată 
de Vasilievna Guba a decis vic
toria echipei sovietice. în ulti
mul minut baschetbalistele fran
ceze nemaiputînd să înscrie de- 
cît un singur cos. Cosgetere: 
Guba 23 (6 aruncări de 3 punc
te) de la învingătoare, respec
tiv Maifois 15.

Arbitri: Z. Woicik (Polonia) 
Si V. Butuc (România)

Programul de vineri de la 
ora 17: Franța — R. D. Ger
mană si Polonia — sei. Minsk.

Dumitru STANCULESCU

• In Campionatul European re
zervat echipelor de juniori n (că
deți) selecționata României a în
trecut cu scoru’ de 82—70 (după 
prelungiri) echipa Belgiei. Alte re
zultate : Franța —. Turcia 86—74 ; 
Italia — Israel 92—90 ; Spania — 
Ungaria 75—70 ; Iugoslavia — Gre
cia G2—SO.

ML ÎN „FESTIVALUL 
SADIST VÎLCEAN“

RÎMNICU V...CEA, (Agerpres).
— -.a Călim unești s-au încheiat 
în'trecerile ediției de vară a „Fes
tivalului șa hist vîlcean“, turneu 
internațional cîștigat de maestrul 
român Ssrgiu Mircea Lupu, care 
a totalizat 9 puncte din 11 posi
bile. fiind urmat în clasament de 
Slobodan Radosavisevici (Iugosla
via). Gheorgh' Ciolac (România)
— cu cîte 7,5 o Savisa Periei (Iu
goslavia), Dumitru Anitoaie 
'România) Miroslav Jurka (Ceho
slovacia) . Adrian Marcovici
(România> — cu cîte 6,5 p. Char
les Weldon (S.U.A.) — 6 p etc.

în concursul feminin t>e orimul 
loc s-a situa4 Agnesz Fornal (Po
lonia). cu 8 puncte din 11 posibile 
urmată de Cristin" Stanca (Româ
nia) — 7.5 p Lozanka Nesterova 
'Bulgaria). Ewa Kaczmarek (Po
lonia) cu cite 7 p. Katrina Alad- 
Jova CBulgariat — 6 p Eleonora 
Crogîlea (România) — 5 p.

Turneul ..onen“ a revenit maes
trului cehoslovac Jiri Soirik — 
10 p. urma* de Gheorffhe Stroies- 
cu și Pavel Vaida (ambii Româ
nia) — cu cîte 8.5 p.

a Turneul feminin de Ia Băile 
Herculane a co-ntinuat cu runda 
a 7-a. în care maestra româncă 
Smara-nda Boicu a înv’.ns-o pe 
Nina Sitnikova (U.R.S.S.). Marga
reta Muresan pe Ligia Jicman. 
Gabriela Stanclu pe Johana Ja- 
godzinska. Eugenia Ghindă a cîș
tigat la Eva Forgo (Ungaria), few 
Gertrude Baumstavk a pierdut la 
Natalia Titorenko. în cW ament 
conduc Margareta Mureșăn și 
Smaranda Boicu, cu cîte 6 p, ur
mate de Nina Sitnikova — 5 p.

In debutul C.M. de pentatlon modern

MARIAN OIlIOIMlIlt A (iȘlllill
PROBA DE CĂLĂRIE

Cea de a XXX-a ediție a 
Campionatelor Mondiale mas
culine de pentatlon modern a 
început miercuri Ia Moulins, 
în Franța (cu 70 de concurenți din 
30 de țări) cu proba de călă
rie. O evoluție excelentă in de
butul acestei mari întreceri a 
avut sportivul român Marian 
Gheorghe (cu calul Noble 
Prince), care, parcurgînd traseul 
în cel mai bun timp (1:28,08) și 
fără a doborî vreun obstacol.

s-a situat pe primul loc. de
venind astfel primul pentatlo- 
nist român care cîstigă o nro- 
bă la Campionatele Mondiale do 
seniori. Tot cu punctajul ma- 
x’m (1100 p). dar cu timpi in
feriori. au mai încheiat nroba 
de călărie Igor Schwarț 
(U.R.S.S.) 1:37,28, Kati Kosunen 
(Finlanda) 1:38,90, Svante Ras
mussen (Suedia) 1:42,08. Urmă
toarea probă a „mondialelor" 
este cea de scrimă.

lOIlfl)AHA BUJOR Șl BOGDAN IOMA, CIȘTIGATORII
BRAȘOV, 13 (prin telefon). 

La arena din parcul sportiv 
Dlnamo s-a încheiat primul 
„Masters" de tenis (precedat 
de trei turnee, la București, 
Cîmpina și Brașov) organizat 
de federația de resort. De re
marcat faptul că partidele — 
mal ales semifinalele si fina
lele — s-au ridicat Ia un bun 
nivel. Reprezentanții orașului- 
gazdă la această întrecere, di- 
namoviștii brașoveni Bogdan 
Toma și George Cosac, au fost 
prezenți (în ordinea de mai 
sus) în finala de simplu, cit 
și în cea de dublu.

Finala de simplu a fost cîș- 
ligată de B. Toma, care l-a 
Întrecut cu 6—3, 6—4 pe G. 
Cosac. în semifinale: B. To
ma — C. Enache 6—1, 6—4; G. 
Cosac — A. Popovici 7—5, 
6—1. In finala de dublu: B.

Toma, G. Cosac — M. Voinea, 
FI. Manea 6—3, 6—4. într-una 
din semifinale, B. Toma, G. 
Cosac — Tr. Badiu, E. Dască- 
lu 6—3, 6—4. Clasament final 
Ia masculin: 1. M. Comăneseu 
(Dinamo Bueurești) 68 p, 2. 
B. Toma 49 p, 3. G.Cosac 41 p,
4. A. Popovici (Steaua) 39 p,
5. E. Hnat (Victoria CCIAG 
București) 35 p. Au participat 
66 de concurenți.

Finala feminină de simplu a 
fost cîștigată de foarte tinăra 
reprezentantă a clubului Dina
mo București, Loredana Bujor, 
care a întrecut-o eu 6—4, 6—7, 
6—2 pe Gabriela Medveș. Re
zultatul finalei de dublu fete: 
Mirela Buciu, Gabriela Precup 
— Gabriela Mitrică, Gabriela 
Medveș 6—3, 7—6. Clasament 
final: 1. Loredana Bujor (Dl
namo București) 59 p, 2. Flo-

MASILRS-ULUI DE TENIS
renting Curpene (Dinamo 
București) 36 p, 3. Gabriela 
Medveș (Sănătatea Oradea) 32 
p, 4. Bernadetta Martin (Poli
tehnica București) 32 p, 5. Iza- 
bela Martin (Politehnica Bucu
rești) 29 p. Au participat 48 de 
concurente.

C. GRUIA — coresp.

JOCURILE SPORTIVE
... de Ia Indianapolis au con

tinuat cu alte probe de înot. 
Iată cîteva rezultate. Feminin; 
400 m liber — Julia Martin 
(4:11,87); ștafeta 4X100 m — 
S.U.A. 3:48,68. Masculin: 100 m 
liber — Todd Duddley 50,81 
(toți S.U.A). Rezultate la 
atletism. Masculin: 1500 m — 
Cruz (Brazilia) 3:47,34; 10 000 
m — Bickford (S.U.A.) 28:20,37;

...ȘI CELE
NAIROBI, 13 (Agerpres). — 

Turneul masculin de baschet 
din cadrul Jocurilor sportive a- 
frlcane de la Nairobi a fost 
cîștigat de selecționata Ango- 
lei. care a întrecut în finală 
cu 79—65 echipa Senegalului, 
în competiția feminină Drimul 
loc a fost ocupat de Zair, care 
a dispus în finală cu 88—45 de 
formația Angolei.

La handbal medaliile de aur 
au fost obținute de echipele 
Algeriei (masculin) si Cote 
d’Ivoire (feminin).

în finala turneului masculin 
de volei, echipa Camerunului a 
întrecut cu 3—0 formația Alge-

PANAMERICANE...
400 mg — Graham (Jamaica! 
48,49 ; 3000 m, obstacole —
Domingues (Brazilia) 8:23,26) 
disc — Dalis (Cuba) 67,14 m; 
înălțime — Sotomayor (Cuba! 
2,32 m. Feminin: 400 m — Ana 
Quirot (Cuba) 50,12; 1500 m — 
Linda Sheskay (S.U.A.) 4:07,84} 
400 mg — Brown-King (S.U.A.) 
54,23; greutate — Ramona Pa
gei (S.U.A.) 18,56 m.

AFRICANE
riel. La volei feminin titlul a 
fost cucerit de reprezentativa 
Egiptului, învingătoare cu 3—1 
în finala susținută cu echipa 
Kenyei.

Citeva rezultate la atletism. 
200 tn : Chidi Imoh (Nigeria) 
20,90 ; 5 000 m : John Ngugi
(Nigeria) 13:31.87. La lungime 
bărbați, respectiv femei au cîș
tigat tot sportivi din Nigeria : 
Paul Emordi — 8,23 m și
Beatrice Utondo — 6,45 m. La 
întreceri au asistat 60 000 de 
spectatori.

Finala la fotbal : Egipt — 
Kenia 1—0. după prelungiri (a 
marcat Ramedan. min. 102).

RECORD MONDIAL LA ARUNCAREA GREUTĂȚII: 22,91 m
ROMA, 13 (Agerpres). — Cu pri

lejul concursului atletic desfășu
rat la Vlareggio sportivul italian 
Alessandro Andrei a stabilit un 
nc>u recorc mon ’ial la aruncarea 
greutății eu rezultatul de 22,91 m. 
Vechiul record aparținea lui Udo 
Beyer (R.D.G.) și era de 22,64 m. 
Alte rezultate mai importante la 
bărbați : 190 m — Calvin Smith 
10,24 ; 200 m — Dwayne Evans 
20.74 : 40C m — Michael Franks 
45,61 : 1500 m — Sidney Mares 
3:39.14 : no mg — Arthur Blake 
(toți S.U.A.) 13.51 : înălțime — 
Jim Howard 2.30 m : 400 mg — 
Amadou Dia Ba (Senegal) 48,87.

A La u- cone ' rs desfășurat, la

Berlin, atleta Andrea Lange 
(R.D.G) par ■ trs 1500 m în 
4:00.53, cel mai bun rezultat al 
anului
• La Schriesheim' ,R.F. Germa

nia). sprinterul vest-german 
Christian Hass a cîștigat proba de 
200 m cu 20,57, fiind urmat de 
coechipierul său Peter Klein — 
20,66.

• La Annecy, sprinterul Bruno 
Marie Rose a cîștigat proba de 
200 m cu timpu. de 20,50, Nor
bert Brige a terminat învingător 
la sărituri. în lungime cu 8.07, 
m, iar Pascal Lefevre s-a situat 
pe primul loc în proba de suliță, 
cu 80,08 m.

MECIURI AMICALE 
Șl OFICIALE

tn joc amical, oesfășurat în 
Berlinul Occidental s-au tatHnlt 
primele reprezentative ale R. F. 
Germania șl Franței. Victoria a 
revenit, după o partidă de calitate, 
echipei vest-germane, cu 2—1 
(2—1). După numai 10 minute, 
scorul era 2—0 grație golurilor 
marcate de Viille" (min. 4 și 10). 
Se credea că rezultatul va lua 
proporții dar francezii s-au apă
rat foarte bine ba chiar au redus 
scorul, pri’ golul semnat de de
butantul Cantona (min. 42), în 
vîrstă de il de ani. Tată echipele 
aliniate. R. F GERMANIA : im- 
mel — Herget. Kohler, Buchwald 
(min 66 Rolff). Brehme (min. 66 

Reuter) — Matthaus, Rahn, DUrfiier, 
Pfliigler — Voller,. (min. 65 Lit- 
tbarski) K. Allots. FRANȚA : Bats 
(min. 86 Martini) — Battiston 
Le Roux, Amoro Ayache — Fer- 
mandez Pass!, Poulain, Toure — 
Cantona. Papin (min. 54 Buscher).

FOTBAL

• PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT ©

BOX p La C licago, în meci 
pentru titlu; mondial la categoria 
ușoară (versiun i W.B.A.), pugi- 
lisțul p-rtoriean Edwin ,.Chapo" 
Rosario l-a învins prin K.O. în 
reprizr a 8-a. pe compatriotul 
său Juan Nazario.

CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Slovaciei, disputată contra- 
cronometru individual, pe un 
traseu muntos a revenit Iul Mi
roslav Liptak înregistrat pe 2.600 
km în 5:01,2’ Tr clasamentul ge
neral Individual conduce Ivan 
Ivanov (U.R.S.S.) urmat de co- 
echin' r-- său Ugrumov la 1:23.

ÎNOT a Peruanul Carpio Mac- 
cioti a traversat înot strlmtoarea 
Gibraltar fiind cronometrat pe 
distanța d- >6 km cu timpul de 
7h 34:03 Performanța este remar
cabilă ținind cont că autorul el 
es‘ îr virstf de. . 77 de ani.

POLO « într-un meci feminin 
disputat îr localitatea elvețiană 
Thayngen, echipa R. F. Germania 
a învins cu 21—4 (6—1. 5—1. 6—1. 
4—1* formația Elveției.

ȘAH « După 8 runde șl dispu
tarea partidelor întrerupte, în tur
neul interzonal de la Zagreb con
duc Elvest (U.R S.S.). Granda 
(Peru), Kbrcinoi (Elveția) cu cîte 
5.5 p urmați de Nikolici (Iugo

slavia, .Torre (Filipine), Seyrawan 
(S.U.A.) — 5 p fiecare. Pinter
(Ungaria) — 4,5 p etc. • In „Me- 
morialu. Akiba Rubinstein", de la 
Polianița Zdroj (Polonia), după 6 
runde. în fruntea clasamentului se 
află islandezul Torstens cu 5 p, 
urmat de polonezul Kucinskl și 
Boensch (R.D.G.). cu 4 p fiecare.

TENIS • In turneul de la Pra- 
ga, pentru „Marele Premiu", ce
hoslovacul Josef Cihak l-a elimi
nat cu 6—2, 6—2 pe suedezul Sund- 
strbm, iar Duncan (S.U.A.) a dis
pus cu 6—4. 2—6. 6—3 de Cirll Suk 
(Cehoslovacia) « Turneul femi
nin de la San Diego (California) 
a fost cîștigat de jucătoarea Ita
liană Raffaella Reggl, învingă
toare cu 6—0, 6—4. în finala cu 
Anne Minter (Australia) a In tu
rul al II-lea al concursului femi
nin de la Los Angeles, Gabriela 
Sabatini a eliminat-o cu 7—5, 
6—4 pe Natalie Tauzlat (Franța). 
Chris Evert a Invins-o cu 6—0. 
6—5 pe Robin White. Iar Navra
tilova pe Magus cu 6—3, 6—" •- 
timp ce Mandllkova — Fendick 
6—3. 7—5 a tn turneul de la 
Montreal (turul 2). rezultate mai 
importante : Lendl — Witkens
6—3. 6—2. Becker — Jones 7—5. 
6—4, Connors — Derrick 7—6. 6—1 
Cash — Saad 6—0 6—0 McEnroe 
— Steyn 6—3, 6—1 Carisson — 
Kriek 4—6 7—", 6—4.

8 p (4 j). urmată de Suedia 5 p 
(4 j).

După joc, Beckenbauer a declarat 
că este mulțumit cu randamen
tul formației sale, iar francezii 
l-au fost un partener util de joc, 
în actuala etapă de pregătire a 
turneului final a' C.E„ pe care 
îl va găzdui R.F. Germania anul 
viitor.
• Tot în meci „mieal. la Oslo, 

selecționatele Norvegiei și Sue
diei a-u term'nat la egalitate : 
0—0.

IN PRELIMINARIILE OLIM
PICE. La Moscova, echipa U.R.S.S. 
a dispus de formația similară a 
Norvegiei, cu 1—0 (0—0), prin go
lul marcat de Liuti (min. 48). tn 
clasament : U.R.S.S. 7 p (4 j),
Elveția, Turcia cîte 3 p (3 j), Bul
garia 2 p (3 j) a Tot în prelimi
nările olimpice 1- Dunkerque : 
Franța — Irlanu 1—1 (0—1). Au 
marcat Femier. respectiv Larkin, 
tn clasament conduce Ungaria cu

ALTE REZULTATE, ȘTIRI

« In meci avans din campiona
tul Scoției (et. 2) : St. Mirren — 
Dunfermline 1—1.
• Fostul internațional brazilian 

Reinaldo, în vîrstă de 30 de ani 
se reîntoarce pe teren. Bl a evo
luat de 48 de ori ta prima repre
zentativă, dar îr urma unui ac
cident suferit la genunchi s-a 
retras temporar din activitatea 
competitională tn actualul sezon, 
Reinaldo va evolua la echipa o- 
landeză Telstar din divizia se
cundă

a La Shenyang ; în meci femi
nin : S.U.A. — Sel. Beijing 2—0.
• tn turneul de Ia Eger (Un

garia) : Tatran Preșov — Las 
Palmas 1—0.

DE LA 0 POARTA LA ALTA
• Teoretic este posibil ca la 

ora unui meci important o e- 
chipă, să aibe pe toți cei 11 
jucători la potențialul maxim 
al formei lor Practic însă e 
foarte greu să se petreacă 
astfel faptele .De aceea, antre
norul Jean-Noel Huck a de
clar" : „Prefer xi jucători 
care să se afle, in ziua meciu
lui, doar la 70% din posibili
tățile lor decît, să zic, o for
mație în care să existe unii 
fotbaliști la 90% din posibili
tăți, iar alți cîtiva, nici nu e 
nevoie de prea mulți, doar la 
50%. Echipa ar fi ruptă și ce 
ar face unul bine, ar strica al
tul..."
• Inspira'ie ! Aleksandr Bo

rodiuk de la Dlnamo Moscova 
a activat cîteva sezoane ta li
nia mediană a formației sale 
ca mijlocaș ofensiv. în 89 de 
partide el a înscris 10 goluri. 
In ultim- ediție a campionatu
lui unional antrenorul Eduard 
Malofeev a avut fericita inspi
rație să-1 schimbe postul lui 
Borodiuk, trecîndu-1 in prima 
linie. Talen viguros, acesta 
s-a acomoda* rapid cerln*e'~" 
noului post și, dintr-un reali
zator oarecare el a devenit în 
1986 golgeterul campionatului 
Uniunii Sovietice. înscriind 21 
de goluri m 28 de part’de 
susținute. Ceea ce. evident, 
este altceva ! „Dună părerea 
mea, spune Borodiuk, un gol 
este însă rezultatul eforturilor 
colective ale mai multor ju
cători, căci, mai ales astăzi, 
sînt foar<3 rare cazurile cînd 
un fotbalist poate înscrie din-

tr-o acțiune absolut perso
nală !“.
• Desfășurarea, in 1984, a 

Jocurilor Asiatice la Delhi, ta 
India, a însemnat un puternic 
impuls dat sportului din a- 
ceast? țar’ tn mod deosebit 
acesta s-t resimțit în dome
niul fotbalului care tinde să 
egaleze popularitatea tradițio
nală a hocheiului pe iarbă, 
devenind realmente un sport 
de masă, cu nenumărat! prac- 
tioamțl de vîrste diferite, astfel 
incit Federația indiană de Fot
bal si organismele sale au 
foarte mult de lucru. Dar a- 
propo de această Federație. 
Ați știut c5 președintele ei de 
onoare nu este altul decît ce
lebrul Lev Iașin fostul por
tar legendar al reprezentativei 
sovietice 7

• In islanda are loc anul a- 
cesta o dublă aniversare : 75 
de an! de la introducerea fot
balului ta Insulă și 40 de ani 
de la constituirea Federației 
Islandeze de Fotbal. Fiind 
ceea ce se cheamă „un popor 
sportiv", se speră ca nu peste 
prea multă vreme, Islanda să 
joace un rd mal important și 
în activitatea competițională 
fotbalistică Internațională. Ta
lente stat multe, dar puține 
dintre ele tși desfășoară acti
vitatea în campionatul intern, 
restul evoluind în cadrul unor 
echipe profesioniste din străi
nătate.
• Bernard Lacombe (35 ani), 

unul dintre fotbaliștii de ex
cepție ai Franței a spus și el, 
pa și Platini adio activității

competiționale. în decursul a 
18 sezoane el a susținut 621 
meciuri oficiale. în cadrul e- 
chlpelor de dub (Lyon, St. E- 
tien . și Bordeaux) sau a ce
lei reprezentative înscriind 315 
goluri. Lacombe cu 256 de go
luri ‘ ’
din 
este 
ta te
nai ____ ___  ... . .
goluri se află Hervă Revelli).

• Se spune, șl nu doar de 
azi de ieri, că un penalty nu 
poate fi apărat (s-ar putea ca 
Ducadam să nu fie de a- 
cord 1), ci doar greșit execu
tat. tn lunga istorie a fotba- 
lu±U ru există jucători care 
au executat lovituri de pe
deapsă șl care să nu fi ratat 
cîteva dintre 1 T"‘a 
pildă că Gerd 
„tunar" temut 
Milnchen. din 
tyuri executate 
mat dedt 31 1
• La o populație de numai 

27 000 locuitori. Liechtenstein, 
tară unde de asemenea, fot
balul se bucură de populari
tate, există ta activitate circa 
600 de fotbaV ti juniori I
• Impresionat de ultima edi

ție a Campionatului Mondial 
din Mexic compozitorul en
glez Eddie Warner a scris o 
simfonie pe care a intitulat-o: 
„Football". De fapt, după cum 
chiar el spune, este vorba de 
o „simfonie in 12 goluri și 
două lovituri de la 11 m I". Nu 
cunoaștem încă părerea ascul- 
tătorilo-

înscrlse in 497 de partide 
prima Divizie franceză, 
recordmanul de eflcaei- 
al Campionatului Națlo- 
(p’ iocul secund, cu 217

ele 1 Iată de 
Mfiller, fostul 

al lui Bayern 
63 de penal- 
n-a transfor-

Rubrică realizată de
Romeo VILARA
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