
»

ZiAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLIV - Nr. 11 983 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 4 iulie 1988 |

SPORTIVII ROMÂNI AII DOMINAT C0MPLT1T1A 
INTERNAȚIONALĂ DE TIR DIN CAPITALĂ

• Anișoara Matei- dublă invingâtoarc! • (omcliu ion — mtr-o evidentă revenire
• lin dini pușcaș iugoslav Mirosavljcv, reveiuția probci-maraton • Performanți

in premieri mondială Ia sheet!

GIMNAȘTII NOȘTR!—DUBLI ÎNVINGĂTORI 
ÎN ÎNTÎLNIREA CU ECHIPA ELVEȚIEI 

i

Marius Gherman - cel mai bun sportiv al celor două reuniuni

Ultimele două zile ale Cam
pionatelor Internationale ale 
României și ale „Cupei țărilor 
latine și Greciei la tir“, găz
duite la poligoanele bucu- 
reștene Tunari și acoperit 
Dinamo, s-au desfășurat, in 
general, în aceeași notă 
de dominare a reprezentanți
lor țării noastre. Ei au cîștigat 
de altfel majoritatea probelor 
pentru arme eu glonț și toate 
probele pentru arme cu aer 
comprimat, dar faptul cel mai 
îmbucurător este că rezultatele 
cu care trăgătorii noștri s-au 
impus în fruntea clasamentelor 
finale au fost relativ ridicate. 
Și e sigur că, dacă și replicile 
mai multor oaspeți sosiți de 
peste hotare ar fi fost mal pu
ternice, ambianța generală a 
concursurilor ar fi fost și mai 
stimulatoare la acest capitol. 
Oricum însă. superioritatea 
clară a trăgătorilor români a 
fost dovedită și la această e- 
diție a celor două întreceri im
portante ale calendarului in
ternațional al tirului sportiv.

»

TITLURILE DE CAMPIONI
LA MOTOCROS, ÎN MÎINI BUNE
• Steliștii — victorioși in trei din cele patru 

probe © Tinerelul, la înălțime
CÎMPINA, 3 (prin telefon). 

Ca de obicei, orașul Cîmpina a 
fost o gazdă ospitalieră pen
tru participanții la etapa fi
nală (a Vl-a) a campionatului 
individual de motocros ediția 
1988, desfășurată duminică în 
organizarea excelentă a Asocia
ției sportive Poiana din locali
tate (președinte — C. Petrovici) 
prin secția sa de moto (preșe
dinte — Ing. D. Dumitrescu, an
trenor — fostul campion bal
canic Șt. Chițu).

Traseul de pe Dealul Musce
lului a -supus pe concurenți la 

Divizionarele A de fotbal la ,,ora bilanțului"

STEAUA, DIN NOU 0 CAMPIOANA DE TALIE EUROPEANA
Deschidem astăzi seria analizelor dedicate formațiilor de pe 

prima scenă cu prezentarea parcursului realizat de invingătoarea 
celei de-a 70-a ediții, precum si cu un tabel documentar rezultat 
din cele 34 de intilniri susținute de echipa bucuresteană 
(pag. 2-3),

Balint. in pr.m-plan. încheie una dintre impetuoasele sale curse 
d n partida cu S.C. Bacău, cistigată de echipa campioana cu scorul 
de S—l ! Foto : Răzvan MILCA

Iată unele amănunte de la cele 
mai interesante probe desfă
șurate simbătă și duminică.

Cu victoria de simbătă, la 
pistol cu aer comprimat. Ani- 
șoara Matei a devenit singura 
dublă învingătoare, după ce, în 
prima zi ișl asigurase primul 
loc la pistol sport. N-a fost 
simplu ș! nici ușor, de vreme 
ce, la sfîrșitul concursului pro- 
priu-zis, Ănișoara se afla la 
egalitate cu italianca Elerodi 
(ambele cu 378 p) fiind ame
nințate de la o diferență de 
numai 2 puncte de alte trei 
țintașe, Tano (Cuba), Picozzi 
(Italia) și Maria Ciobanu 
(România). Finala însă a lămurit 
deplin lucrurile în favoarea 
campioanei noastre, care a 
știut să se mobilizeze, de astă 
dată, și să nu mai rateze fi
nalul de concurs, cum s-a mai 
petrecut și altă dată. „Surpri
za* a venit din partea cubane
zei Tano, cîștigătoarea „sprintu
lui* plutonului secund, căreia 
i-a căzut victimă chiar și Ele
rodi, coborîtă tocmai pe locul 5.

un serios examen, deoarece are 
cel mai mare grad de dificul
tate dintre toate bazele moto 
din țară. Deși steliștii E. Miil- 
ner și FI. Pop (antrenor — Gh. 
Ioniță) erau virtuali campioni, 
ei au dorit (și au reușit) să 
termine competiția în postură 
de învingători merituoși, primul 
acumulînd în cursa seniorilor 
maximum de puncte (40), iar

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

O victorie spectaculoasă a 
realizat multiplul nostru cam
pion de pistol viteză, Corneliu 
Ion, care își reintră încet, dar 
cu siguranța cu care ne-a o- 
bișnuit, în mină, în vederea 
startului olimpic. El a dominat 
concursul proprlu-zis cu 597 
(2984-299) p, rezultat foarte 
încurajator, urmăritorii săi cei 
mai apropiați, cehoslovacul 
Hurt și italianul Lapenna, va
lori recunoscute pe plan in
ternațional, „venind* la 3 
puncte după campionul român. 
Finala n-a fost, e adevărat,

Radu TIMOFTE
(Continuare in pag. a 4-a)
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9 Omogenitatea echipei —
la probele deficitare ! • Juniorii, un pas înainte

Pentru pentatloniștii noștri, 
cea de a 30-a ediție a Cam
pionatelor Internaționale ale 
României, desfășurată, ea de 
obicei, pe bazele sportive ale 
Capitalei, a însemnat un im
portant test, atît al seniori
lor, cit și pentru juniori, a- 
ceștia din urmă avînd la ori
zont și dificilele întreceri ale 
celui de al 23-lea Campionat 
Mondial (20—30 octombrie, la 
Cairo).

în ceea ce-i privește pe se
niori, competiția a reprezentat 
o frumoasă posibilitate de 
a-și pune în valoare resurse
le, iar dublul succes înregis
trat — atit la echipe, cit și la 
individual (Marian Gheorghe) 
— Constituie un argument în 
acest sens. Ei au reușit să 
depășească o Serie de garni
turi bine cotate la arena in
ternațională (Polonia, Italia, 
Bulgaria. U.R.S.S.) pentru care 
concursul a constituit un mij
loc de a acumula puncte pen
tru clasamentul internațional 
in vederea calificării pe 
„tabloul principal* al marilor 
competiții ale anului (J.O. și 
C.M.). Este. deci. meritul 
sportivilor și al antrenorilor 
noștri de a fi reușit să ocupe 

primul loc in clasamentul ge
neral, cei trei componenți ai 
reprezentativei menținîndu-se, 
în ansamblu, permanent pe 
locuri fruntașe, fără prea mari 
oscilații de la o probă la alta, 
acumulînd. astfel, un punctaj 
total (15342 p) superior celor cu 
care s-au cîștigat. spre exem
plu , „Internaționalele* Aus

SUB SOARELE COSTINESTIULUI,
O DIVERSITATE DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE

Bucurie, Turism. Tinerețe ! 
Este binecunoscuta deviză a 
uneia dintre puținele stațiuni 
maritime din Europa — Costi- 
nești — expusă razelor soarelui 
în tot cursul zilei, ceea ce o 
face să fie „inundată* de lu
mină, în lunile iunie, iulie și 
august, cite 9—11 ore pe zi ; 
este, tocmai de aceea, stațiunea 
de la Marea Neagră .luată, e- 
fectiv, cu asalt, de oaspeții săi, 
cite 70 000 de tineri din țară și 
de peste hotare intr-un sezon. 
De la răsăritul soarelui și pînă 
către miezul nopții, la Costi
nești se derulează, non-stop. 
intilniri și dezbateri pe cele

CLUJ-NAPOCA, 3 (prin tele
fon). Vineri si simbătă în Sala 
Sporturilor din localitate s-a 
desfășurat întîlnirea internațio
nală dintre echipele masculine de gimnastică ale României și 
Elveției, prilej util de verifica
re pentru ambele formații a 
pregătirilor efectuate si a po
tențialului competitiv in preaj
ma viitoarelor competiții de 
anvergură. In absenta lui Ma
rian Rizan (ușor accidentat), 
antrenorii Dan Gr ecu si loan 
Albu au utilizat următoarea e- 
chipă : Marius Gherman. Ma
rius Tobă. Adrian Sandu. Ma
rian Stoican, Valentin Pintea si 
Nicușor Paseu. A mai Evoluat, 
in afară de concurs. Marian 
Colicei.

Constatarea principală pe 
marginea acestui prim examen 
competitional al anului pentru 
gimnastii noștri este aceea că 
echipa se prezintă ca un ansam
blu omogen, bine structurat, cu 
bună dispoziție de lucru, forma 
manifestată pentru această eta
pă lăsînd să se întrevadă certe 
posibilități de îmbunătățire a 
randamentului individual în lu
nile următoare.

în prima zi cele două for
mații au prezentat exercițiile 
liber alese, pe care un nu
meros public le-a urmărit cu 
interes si răsplătit cu binemeri
tate aplauze. Așa cum ne-a o- 
bișnuit de fiecare dată în ul
timii ani. multiplul campion al 
tării, Marius Gherman, s-a si
tuat si acum în frunte cu un 
punctaj remarcabil. Cele mai 
bune notări ale sale au fost la

tin atu al victoriei • Atenție

triei (14 884 p) sau ale Japo
niei (15309 p).

Cu toate acestea, nu înseam
nă, însă, că rezultatele nu pu
teau fi mai bune, că în une
le probe punctajul acumulat a 
fost pe măsura resurselor de

Juniorul Cornel Isac — in plin efort in timpul probei de cros 
— s-a numărat printre fruntașii concursului

care dispun cu adevărat pen
tatloniștii noștri seniori. Dar, 
asupra comportării individua
le ne vom referi în rîndurile 
care urmează. Deocâmdată, să 
notăm și faptul că echipa de 
juniori a ocupat un merituos 
loc trei într-o întrecere cu se
niorii, dar ea a pornit foarte

mai diverse teme din realitatea 
românească și internațională, 
spectacole și filme, atractive 
programe de club și de discote
că, iar pe lungimile de undă 
ale... tinereții „Radiovacanța 
Costinești* emite zilnic muzică, 
reportaje, interviuri cu perso
nalități ale vieții noastre poli
tice, economice și sociale...

Dar în stațiunea Costinești 
activitățile sportive, de o mare 
diversitate, de la cele de per
formanță la cele de agrement, 
fac parte dintr-un program ju
dicios gîndit și alcătuit. „Este — 
cum ne spunea instructorul 
sportiv Râul Hangu — o paletă 

bară fixă (9,85) si sărituri (9,80), 
fără ca aprecierile brigăzii de 
arbitri să coboare sub 9,50 
(sol). Cu un total de 58,15 el 
l-a devansat cu exact jumătate 
de punct pe colegul său de e- 
chipă Marius Tobă, care are 
satisfacția de a fi prezentat cel 
mai frumos si mai tehnic exer
cițiu la inele, notat cu 9,80. 
Ciștigătorul din acest an al 
„Cupei Americii* a mai obținut 
note mari la paralele si bară 
fixă (9,70. dar a trebuit să ac
cepte 9,40 la calul cu minere). 
Dintre ceilalți componenti ai 
formației noastre pe poziții 
fruntașe s-au situat Marian 
Stoican, Nicușor Paseu, Valen
tin Pintea. O mențiune i se cu
vine lui Nicușor Paseu pentru 
demonstrația sa de înaltă mă
iestrie și virtuozitate la bară 
fixă, probă în care acest tînăr 
gimnast îsi valorifică cel mai 
bine deosebitele calități de care 
dispune, exercițiul său pri
mind singura notă maximă a- 
cordată în cele două zile de 
concurs. Pe locul trei la indi
vidual compus s-a situat cd 
mai bun dintre sportivii oas
peți, Markug Miiller.

La finele primei zile dc con
curs s-au alcătuit si clasamen
tele finale ale întîlnlrii Româ
nia — Elveția întrucît la exerci
țiile impuse, de simbătă, n-ait 
evoluat decît doi dintre sporti
vii oaspeți. Iată aceste dasa-

Constantin MACOVEl

(Continuare în pag. a 4-a)

ezitant, recuperînd abia pe 
parcurs (mai ales prin proba 
de înot, pe care a dominat-o 
clar) un handicap important 
de puncte. Dacă, spre exemplu, 
Cornel Isac, Laurențiu Mosor 
și Bogdan Vladu ar fi evoluat 
la nivelul „Internaționalelor14 
Poloniei — precizăm, acolo 
s-au aflat în compania celor 
din aceeași generație — ar fi

Foto : Nicolae PROFIR
cîștigat detașat și această com
petiție ! Aici, la București, ei 
au încheiat cu un total de 
14 665 p, în timp ce la Varșo
via au obținut 15 574 p.

Emanuel FĂNTĂNEANU

(Continuare în pag. 2-3) 

atît de largă de manifestări 
sportive și distractive incit, 
practic, și cel mai pretențios 
tînăr, și cel mai apt să-și chel
tuiască energia fără nici o dră
muire va trebui' să-și aniînc 
de pe o zi pe alta tot ceea ce 
și-a propus să facă într-o va
canță. Altfel nu va reuși să 
beneficieze de toate instalațiile 
sportive, să ia parte la toate 
acțiunile pe care Ie organizăm*.

Cu cîteva zile în urmă, cînd 
pe plaja din fața Obeliscului —

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)



TOAMNA SE NUMĂRĂ Hocheiul Intre două sezoane 24 de ore la

ȘI... BOBERII

JUiaetialnțrULbi= ■--feattrzțuu mpunl

Interlocutor, 
Dragoț 
Panaitescu, 
antrenor 
federal 
de bob

BUNA CUNOAȘTERE
A REGULAMENTULUI,

LOCUL ÎN CARE
NUMITE SPORT DE

Interlocutorul nostru, Dragoș 
Panaitescu, antrenor federal de 
bob Sn cadrul Federației româ
ne de schi și bob, ne-a oferit 
cîteva informații după înche
ierea lucrărilor Congresului 
FJ.B.T. (Federația internațio
nală de bob fl tobogganing), Ia 
care a participat în calitate, de 
delegat al Corului nostru diri
guitor al sportului Bselelor;

— La Dreada, unde a oanit 
Ido Congresul T.I.B.T., • Biol 
reales Comltetcfl Director (pre
ședinte : Klaua Kotter) șl an 
Cost făcute unele modificări ta 
comisii, una dintre ele con- 
stfrxd ta desemnarea lui Dumi
tra Focșeneana fa Comisia de 
alcătuire a efllendaruhd inter
national (n.n. D. Panaitescu 
este în continuare membra ia 
Comisia tehnică). Cea mal Im
portantă hotărîre se referă insă 
la menținerea datelor tehnice 
actuale In construcția boburilor 
ptaă fa anul 1994. fa felul a- 
cesta se urmărește: stoparea 
scumpirii boburilor prin modi
ficări anuale, stabilitatea fa 
construcții, precum șl limitarea 
vitezii. S-a constatat că pe pîr- 
tii apreciate cu cîțiva ani fa 
urmă ca deplin sigure (Win- 
terberg, Cortina d’Ampezzo ș.a.) 
s-au petrecut accidente tocmai 
din cauza vitezii excesive a 
boburilor ultramoderne. S-a mai 
stabilit ca întrecerile pentru 
Cupa Mondială să se dispute 
în șase etape (în tot atîtea sta
țiuni), far celelalte mari com
petiții Internaționale să se des
fășoare astfel i Campionatele 
Mondiale, la Cortina d’Ampe
zzo, Campionatele Europene la 
Winterberg și Campionatele 
Mondiale de juniori (24 de ani) 
la Saint Moritz. Tradiționalul 
concurs dotat cu «Trofeul Car- 
pați" este programat pentru 
perioada. 1—5 martie, la Sinaia.

— Desigur, datele despre vii
toarea activitate internațională 
sint interesante, dar dorim să

aflăm și măsurile luate pentru 
pregătirea în condiții cit mai 
bune a boberilor noștri frun
tași în vederea sezonului com- 
petițional 1989. Ce s-a între
prins In acest sens 7

— Pe plan Internațional ur
mărim, fa primul rfad, o evoluție 
cit mai bună la Campionatele 
Mondiale de juniori. Au fost 
nominalizați fa acest sen» pi- 
loții Cristian Nițu, Marius Ene, 
Cristian Oaidă, Aceștia, ca și 
selecționabilii lotului de seniori, 
se vor pregăti pînă la 12 sep
tembrie fa cadrul secțiilor de 
care aparțin, conform unui plan 
alcătuit de Colegiul centra! al 
antrenorilor și aprobat de Bi
roul federal. La 12 septembrie 
va avea loc un trial. Ia baza 
special* de starturi de pe pîr- 
tia din Sinaia, la care vor lua 
parte ți alți hr.pfagători care 
doresc să devină ccmponer.ți al 
jetului național. Va £ deci, un 
concurs deschis, la aCrțftu! că
ruia vor fi selecționați cei mal 
buni. Colectivul de tehnicieni 
ai totului este format din : I 
Duminicel, D. Crist udor « L 
Pap-AngheL

— Ce se mai preconizează 
pentru popularizarea bobului și 
creșterea lui valorică 7

— Pină Ia înghețarea pirtiei 
sinăiene vor fi construite boburi 
de o persoană care vor fi utili
zate ta scopul instruirii psloțitor 
începători, pentru care vor fi 
organizate și concursuri specia
le. facepfad din acest sentn se 
constituie categoria cădeți. 
16—17 ani, cu care se va efec
tua o pregătire specială pe bc- 
buri de 2 persoane.

După cum se vede, piaaerile 
federației sint bogate Sperăm 
ea eie să devină realitate și să 
ducă la progresai dx ani cs«»- 
sistent și rapid al babuini Ca 
țara aoastră-

Dunătni STANCULESCU

PÎRGHIE ÎN 
CALITĂȚII

CREȘTEREA
JOCULUI

TITLURILE DE CAMPIONI LA
(Drmart dis pag. 1)

al doilea cîștigfad ultima manșă 
la 125 cmc tineret. Luând star
tul in comun, alergătorii de la 
clasele 250 cmc șl 125 cmc au 
furnizat întreceri aplaudate de 
cele cîteva mM de spectatori 
care l-au susținut frenetic pe 
reprezentantul far P. Schmidt, 
aflat fa primul an de senlorat. 
De asemenea, (I la 123 cmc, au 
fost candidați mal multi ca ori
când la celelalte tocuri de pe 
podium, ei furnlzfad o corei 
spectaculoasă, fa care stelistul 
I. Bogdan a reușit tă urce da 
pe locul IV pe III ta clasamen
tul general.

La fel de gustate de nume
rosul public au fost ți dispu
tele juniorilor. Campionul la 
clasa 80 cmc C. Ghincea (an
trenor — P. Mulner), care în
cheiase toate „conturile" tacă 
de duminica trecută, la St 
Gheorghe, a fost solicitat la 
maximum de principalii lui ad
versari M. Feraru, I. Milea (eft 
le-au funcționat motocicletele). 
Z. Fcrenczi și A. Gocz care, 
supuși fa continuare unei aten
te pregătiri, se anunță ca aler
gători de nădejde.

în sfîrșit cei trai tineri mo- 
tocrosiști (de la clasa 50 cmc) 
și-au disputat fntîietatea eu 
ardoarea specifică vârstei. Ste
listul de 15 ani A Roman (pe 
care, dintr-o eroare de calcul a 
secretariatului de concurs, l-am 
consemnat după penultima eta
pă ca virtual învingător) s-a 
angrenat din nou intr-un pa
sionant duel cu cîmptaeanul de 
13 ani M. Dinescu jr„ amin- 
doi fiind urmăriți Insă de ne
șansă, suferind defecțiuni teh
nice. în final, tricoul de cam
pion a fost imbricat de tână
rul bocureșteaa A Roman la 
o diferență de numai 12 p. 
amtodcl puțind fi tată consi
derați ca lideri al celor mai 
mid alergători. în încheiere, 
te poate afirma ci titlurile de 
campioni se afli ta miinl bune. 
Spectatorii au plecat pe deplin 
satlsfăcuți de calitatea curselor 
din actul final și, asa cum apre
cia și doctorul 1 Poenaru. me
dicul lotului reprezentativ de 
motociclism, putem spune că 
motocrosul dispune de un bo
gat rezervor de talente.

CLASAMENTE FINALE ; e- 
tapă : 250 cmc — LE. Mulner 
(Steaua) 40 p, Z P, Schmidt

„INTERNAȚIONALELE" DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. I)

De altfel, tabloul locurilor 
ocupate pe probe (călărie, 
scrimă, tir, înot, cros) de cele 
trei formații de pe podium 
este edificator, ta ceea ce pri
vește oscilațiile sau mersul in 
linie dreaptă:

1. România sen.
2. Polonia
3. România j.

1 4 3 2 2
4 14 3 3
7 T 5 1 4

Este evident că, ceea oe 
contează, înainte de toate ta 
pentatlon (orice sportiv ere 
probele sale preferate și 
punctele nevralgice) este omo
genitatea rezultatelor ta un 
nivel cit mai ridicat. Dacă, 
spre exemplu, juniorii nu ar 
fi clacat la călărie și scrimă, 
in special, ei ar fi obținut un 
punctaj superior. Dar, L. Mo
sor $i, mai ales. B. Vladu s-au 
descurcat de această dată cu 
greu M călărie gî fa scrimă,

unde aceiași doi au surprins 
prin ușurința cu care au pier
dut mult prea multe asalturi. 
Oricum, este de remarcat for
ța de care dispun la înot. în 
care au înregistrat un rezultat 
superior celui de la „Interna
ționalele" Poloniei.

De această necesară omoge
nitate de care am amintit in 
probele pe echipă este nevoie, 
evident, șl în concurs»! indi
vidual, oscilațiile prea mari de 
Ia o zi la alte neductad spre— 
podium. înainte de a ne re
feri fa evoluția concurent flor 
să prezentăm același tablou al 
locurilor ocupate pe probe:
L M. Gheorghe
2. D. Kondrat
3. N. Arghirov 
5. C. Isac
7. L. Țintea 
11. D. Pătrui 
IB. L. Mosor 
20. B. Vladu

11 14 I i i
3 2 23 19 4
1 T < 10 17
« 9 29 2 3
4 3 M 12 13
2 1B 25 17 11

25 25 3B I 16
32 32 4 3 19

Ceea ce pare relativ simplu 
spectatorului de hochei ta pri
vința arbitrajului este ta rea
litate destul de complicat. Dacă 
pentru spectator (chiar avizat) 
stat clare una-doui situații da 
ofsaid, cross la patină sau une
le durități, regulamentul sanc
ționează nu mai puțin de 123 
de abateri șl infracțiuni (ați ci
tit bine, infracțiuni). riguros 
împărțite după gradti de gra
vitate. Ni le prezintă, statistic, 
arbitru! taterr.ațioaal Iuliu Bec- 
se: pedepse minore simple — 
51. de bancă — 10. pedepse 
majore — 17. de rea conduită — 
ÎL de meci — 0, pedepse de 
meci de rea conduită — 15. pe
depse de meci de rea conduită 
gravă — 4. șut de penalitate 
— 9. Dintre acestea. 25 vizea
ză tafracțitsxl : < eu crosa și 19 
per. era leviri și durități. Să 
reținem că torul International 
operează frecvente modificări 
șl că d-spjtele privind punerea 
de acord a versiunii franceze 
cu cea e- gxzi. de bază, dă 
destulă bătaie de cap.

Muluuxfiora și arrertiatea 
prevederitor regulamertutui de 
artxtra; stat de fațete* tatr-te» 
sp:— mereu sul fT.wk mat 
rapid și tatr-o torță fcpresto- 
naotă, ta care sfat folosite pa
tine tăie as», crose pjterr tce și 
•an poc dur. căruia 1 se tat- 
pr~o-i o viteză fulgerătoare (re
cordul Kicndiul — 19BJ00 kmb:

Cum s-a aristrat ta roepetl- 
pue noastre ta aeaoeoi care 
s-a facheiat? Marea majoritate 
a catifirac veioe aa fast -toarte 
bâe“ si -bane*. Se po<xe apre
cia că dispunem de un corp 
de arbitri vatoroși. ta care se 

amoniru dreA genera
te. î-aua numi pe arttera te- 
terttațiooah Mi bai Presateaaa. 
Fteria Gaberaa. IaBa Breze. 
Duntetra Tr—dzfir. Mihai Dinu. 
Cbinghi Mfcu si Bath.

MOTOCROS
(Poiana Cîmjana) 34. X AL E. - 
ceanu (St. R. Brașov) X < D. 
Tîulencu (Torpedo Zăroe-su) X. 
125 cmc — L C. Taaapa (Eee- 
tro St Gheorghe) 37, X FL Ppp 
(Steaua) 35, 1 L B-gdar.
(Steaua) 32. A P. Gagyi ORA 
Tg. Mureș) 3t; M oue — L F. 
Ferenczi (Torpetic) 35, 2. A 
Gocz (Electro) 35. 1 C Ghin
cea (Torpedo) 34 ; 50 cmc — L 
M. Dinescu jr. (Poiata) 33, 2. A 
Duztatracbe (Poiana) 32. X A. 
Roman (Steaua) 3> ; GENERAL: 
250 oue —LE MCLNER □«

Schmidt 1C2, X AL Enceana 14L 
4. D. TSril-ax-a IM, X AL Bieș 
(Steaua) IA < P. Titiieocu 
(Tcrpedc) 109; 125 «c — L 
FL. POP 2M p (campion rtpu 
bticaa). X C Tcmpa 174. X L 
Bcgdau 138, 4. L. Rosccczi
ORA) 137. X D. Mărgărit (AuW- 
mecanica MorenI) 79. A E. Dor 
(Torpedo) 75; M cmc — L C 
GHINCEA 1X5 (campion repu
blica». x A Gocz IS. X Z. Fe- 
renezi 143, 4. M. Feraru (Steaua) 
1« ; 50 cmc — LA ROMAN 
191 (campion republican), X M 
Dinescu jr. 179. X C Stănescu 
(Loc Ploiești) 184. A A Szilagy i 
(Electro) 142.

Cunosctad faptul că, la că
lărie, primii șase sportivi cla
sați au avut același număr de 
pur.cte (1109). fa discuție in
tră, mai mult, celelalte pro
be, fa care se poate observa 
lesne că numai cu o -floare* 
— vezi cazul Iul L. Mosor — 
nu se poate obține prea mult 
După un start destul de nesi
gur (călărie, scrimă). Marian 
Gbeorghe a reușit să se re
dreseze și să revină la ceea ce 
știm despre el, adică la un poten
țial bun de concurs, depășind, 
printre alții, sportivi mult mai 
bine cotați fa „topul" Uniunii 
Internaționale. Fără accidentul 
de ta tir — o probă care, to
tuși, se pare nu-i prea convi
ne — juniorul C. Isac ar fi 
putut obține un rezultat supe
rior. Cu cel puțin același nu
măr de puncte ca la Varșo
via in ceea oe privește tirul și 
scrima ar fi putut să se afle 
pe treapta a doua a podiumu
lui unui concurs de seniori.

apreciați și pentru prestațiile 
lor la campionatele mondiale ți 
europene, la alte competiții in
ternaționale. Se cuvin adăugați 
Nicolae Enache, Gheorghe Taș- 
nadi Sebastian Dinu, Eustațiu 
Săndulescu. Alexandru Mol
nar ș.a.

O bună cunoaștere a regula
mentului, autoritate și impar
țialitate — iată ce i-a carac
terizat pe „cavalerii fluierului" 
de la hochei, sprijtaiți activ de 
federație, care și-a înscris de 
ani buni arbitrajul între sar
cinile prioritare.

Sigur, misiunea arbitrilor, 
grea prin excelență, nu a fost 
lipsită de unele obstacole. în
tre care necunoașterea în amă
nunt a regulamentului de către 
toți sportivii și antrenorii, în
cercarea sacra de a suplini 
lipsurile din pregătire cu mij
loace nesportive, lipsa de res
pect manifestată uneori față de 
arbitri. în ce-i privește pe a- 
eeștia <fia urmă, unele greșeli 
de arbitraj, fără a denatura re
zultatele. au arm la bară, inva- 
HabîL labilitatea psihică ta Î3ța 
-trKzr.ghîului" gben(i — băncile 
de odihnă ale echipelor — tri
bune. de urde șj ne-resitatea de 
a se insista pe acest capitol al 
pregătirii arbitrator.

La acțiunije vizind perfecțio
narea ccrpului de arbitri, întă
rirea amărisâfii lor — susținu
te activ de ziarul sontru —, la 
reetga-rnrrea colegi i ui (juris
tul IuLac Flcresîc — fesț ju
cător — i-a urmat ce Im ce a 
coedas ooJeetivul arii de zile. 
e« dăruire șâ competență, arbi
trul intematioral fi consilier 
juridic Nicolae Turceanu) ne 
cuvin I-creprir.se îr. continuare 
cîteva măsuri, pe care ni to-au 
iare.-M actintaiea ctxnpetițio- 
sală. ca și discuția cu membri 
al coedoceri! federației șl ar
bitri tușiși :

— organizarta de sensinaru 
periodice eu arbitrii, eu accent 
pe aurie prevederi mai contro
versate. fa seogml uniformiză
rii maulerei de aplicare a re- 
gulam*®ttf ui;

— teste cu antrenorii și ju- 
c teorii, mai ales cu cei tineri, 
prntru a se vedea dacă stu- 
dârrea regulamentului este in
tegrată m procesul de pregă-

— scniarizaiea de noi arbi
tri, ia special din riadul ce
lor mai bmu jucători ;

— crearea de brigăzi fixe de
arbitri de Heir, fir. Ind seama 
de experiență. temperament, 
abifitate ta aplicarea regula- 
meatnfai șa., brigăzi care să
se rodeze, să se cunoască, să
se_ simtă pe gheață și să se
tațeleagă ia priviri {sistemul
ccnstituie regulă la marile 
cocEpefiții Internationale).

Ptaâ la deschiderea sezonu
lui mai este destul timp, dar 
echipele au și bcepuc pregăti
rile. Să se acorde atenția cuve
nită și importanței probleme a 
regulamentului de joc, cu o 
mare iefioerță asupra calității 
eroiatiei hocbeițtilor (și arbitri
lor noștri) fa competițiile in
terne ți, mai ales, ta campio
natele europene și mondiale.

Să nu se uite că buna cu
noaștere a regulamentului re
prezintă • importantă pirghie 
in creșterea calității jocului.

Mirceo COSTEA

Oricum, el s-a arătat a fi un 
om de bază al reprezentati
vei, ca de altfel și ceilalți doi, 
a căror comportare la o cotă 
mai scăzută fa anumite probe 
o punem, deocamdată, pe sea
ma unei anume oboseli și a 
faptului că au concurat ală
turi de seniori. Și una este să 
te întreci la scrimă cu senio
rii și alta cu juniorii sau să 
alergi pe un traseu cu 1000 m 
mai mult I Oricum, fa ansam
blu. juniorii noștri dispun de 
reale calități — credem că 
este cea mai bună generație 
din ultimii ani (l-am putea a- 
dăuga și pe Marian Stoide. 
care a fost foarte aproape de 
L. Mosor și B. Vladu) —. cu 
certe posibilități de a urca 
treptele marii performante și 
de a obține rezultate din ce fa 
ce mai bune. Mai mult ne-am 
ti așteptat, fa schimb, de la 
Dragoș Pătrui. dar exceptînd 
călăria, unde a obținut maxi
mum de puncte, el s-a menți
nut pe o linie prea de mijloc, 
cum a făcut-o, de altfel, și Lu-

deci gu 
cursuri 
entare 
rămîne

v

0 Dl

O imani 
ram 
maș

Preocupări pe toate
▼

Animație deosebită pe dru
mul ce duce spre Gutii — 
mașini claxonind nervos, gru
puri de turiști iuțind pasul 
pentru a nu pierde ora star
tului. Vindiacuri galbene zo
resc de colo-colo (n.n. — ofi
cialii automobilismului «înt 
astfel echipați, pentru a fi 
perfect „vizibili" în orice mo
ment, în orice condiții), pu- 
nind la punct ultimele detalii. 
„Veți avea ocazia să asistați 
Ia un concurs organizat ca la 
carte — ne spune secretarul 
tehnic al F.A.C.R., Dumitru
Rusănescu. întotdeauna între
cerile de viteză in coastă de
la Gutii, 
din Baia Mare,
cele mai elogioase
CJAK
una din secțiile noastre frun
tașe.- Anticipări întru totul 
confirmate, vom adăuga acum, 
la câteva zile după ce ultima 
Knie de sosire a concursuri
lor maramureșene a fost tre
cută. • CELE DOUA ÎNTRE
CERI 
insă 
drept.
dar formind 
gă dintr-un 
activităților.
am pornit de la o competiție 
de performanță, să menționăm 
că fa județ activează 11 secții 
sportive cu profil de auto
mobilism (cele mai meri
tuoase fiind Ramira, ICEPRO- 
MIN, Cuprom), în care sini
legitimați sportivi bine cla
sați fa campionatele naționa
le : frații Staff acătuiesc un 
redutabil echipaj de raliu — 
Divizia A, alte trei echipaje 
concurează fa Divizia B, 
șanse de promovare, doi pi- 
loți ai CJAK Maramureș s-au 
evidențiat deseori in întrece
rile ce viteză pe circuit (Liviu 

Marin Munteanu), 
se numără printre 
campionatului de

sau cele pe circuit, 
au întrunii 

aprecieri. 
Maramureș constituie

amintite au constituit 
numai un moment, e 

un moment de vîrf. 
numai o veri- 
intneg lanț al 
Și fiindcă tot

cu

IKeș și 
alți petru 
fruntașii .
karting — intre ei și o tată, 
Corina Buteanu. • CÎTEVA
SUTE de iubitori ai sportului 
pe patru roți s-au prezentat

anul tr 
petiții d 
plan lo 
apljfativ 
mai cău 
mirea lo 
loasă —< 
statorni 
menea 
Lumezea 
Dar cin 
la linia

nico-apli 
nual la 
prejurim 
lună) 
prezente 
liul Mo 
velul 
maramu 
sine m 
și bron 
în difer 
ționale.

ÎNTRECERI ALE CĂ
BUCUREȘTE

Pe stadionul Olimpia din Ca
pitală. in organizarea Comi
siei municipale de călărie, cu 
sprijinul clubului bucureștean, 
a avut loc concursul contînd 
pentru etapa I a Campionatu
lui municipal, la care au par
ticipat sportivi din cluburile 
Steaua, Dinamo și Olimpia.

în proba de sărituri, catego
ria semiușoară, pentru începă
tori. barema A, la cronometru, 
prunele trei locuri au fost o- 
cupate ta ordine: 1. C ** 
nescu (Dinamo), cu 
zero puncte penalizare, 
69,6 s ; X Cristina 
(Steaua), cu Hod, 76,0 ;
Stoica (Dinamo). cu 
dis, 78.

în proba de categorie 
ră, pentru juniori avansați, ba
rema A. la cronometru : 1. S.

G. Io- 
Novac, 

timp 
Călin 
3. FI. 
Para-

Mih 
zero 
68,9 s ; 
(Steaua), 
Irfaa 
Rică, 81 

în pr 
goria U’. 
cronome 
metru, 
nit urm 
ghe (Di 
puncte 
Stoica, 
riana M 
car. 32,3

ușoa-

cian Țintea fa partea a doua 
a competiției. Dacă, 
ansamblu, rezultatele 
contribuit la

luate fa 
lor au 

________ victoria echipei 
— adversarii au avut oscilații 
cu mult mai mari —, privite 
prin prisma comportării indi
viduale ele nu mai satisfac, 
ceea ce impune pe mai de
parte o muncă cu mult mai a- 
tentă și, nu în cele din urmă, 
din partea celor doi o anume 
schimbare de optică în ceea ce 
privește conștiinciozitatea an
trenamentului.

Așadar, ediția cu nr. 30 a 
„Internaționalelor" s-a înche
iat cu un frumos succes, dar 
ea trebuie să constituie și un 
punct de analiză pentru abor
darea ta continuare a pregăti
rilor în așa fel tacit pentatlo- 
niștii noștri să cunoască o e- 
videntă creștere valorică iar 
în ceea ce-i privește pe ju
niori, pentru a putea trece ma
rele examen al „mondialelor" 
cu posibilitatea obținerii unei 
performanțe cit mai bune.

devenit 
încheia 
pionat d 
cu 5—0 
Pitești 
Progresu 
noastre
baza spo 
renuri 
chet, 10 
pe zgur 
mtoțon, 
ri^tu
grement 
pe lac. 
rora le 
la di spo 
drobicicl 
rame, o
nautic, 1 
surfing, 
riere de 
atît de 
ușurință 
gâzin u

Condu 
adjunct 
Cezar 
pînă fa 
pe prin 
zarea „
tru fiec 
bal, teni 
bal, pop

creprir.se
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ipostaze 
consem- 

i sejur

este
pe 
tn

„cronica
mai vast A venind 

multe direcții

general, 
in cali- 
sau de

...Sînt doar 
pe care le-om 
na în scurtul 
maramureșean, 
insă, 
mult
mult mai 
Intîmpinarea dorințelor auto- 
mobiliștilor de azi șj de mîine 
din acest județ.

’-"ț pani stă scris „Automobilism ma- 
tpom si statui de lemn au parcat 
im*T_

oesc ae la

de aceștia 
maerm- 

i injer

Pokal (la Dresda), Interconti
nental Tour (în R.S. Cehos
lovacă) sau „Cupa Gdansk.*' 
• PREOCUPĂRILE pentru 
activitatea sportivă, fie ea de 
masă sau de performanță, nu 
fac însă uitate nici o clipă 
celelalte importante Îndatoriri 
ale CJAK, jntne care Ia loc 
de frunte stă activitatea cu 
membrii cotizanți. Ioan Pop, 
președintele filialei maramu-

reșene, ne prezintă succint 
planul de acțiuni, de servicii 
g’-ise la dispoziția celor 6500 
de automobiliști, componenți 
ai clubului: o paletă diversă, 
mergind de la anuala verifi
care tehnică, trecind prin cu
renta asistență tehnică asigu
rată în colaborare cu IJTL și 
pini la diferitele excursii 
•xganizate in țară sau peste 
i-țtare. • UN GÎND PERMA
NENT este îndreptat și către 
automobiliștii de mîine. Îm
preună cu serviciul de circu
lație din IJMI, clubul mara
mureșean de automobilism 
organizează, în școli și chiar 
in grădinițe, frecvente acțiuni 
de educație rutieră. Știind 
bine că „cei șapte ani" sînt 
la fel de necesari și atunci 
cind vine vorba de compor- 

social, în

iniștea, 
timp 

a Polivanov 
da, 77,8 ; 3. 
limpia). eu

stacole cate- 
ma A, fără 
aj la crono- 
uri au reve- 
. CI. Gheor- 
Perugia. zero 
31,6 ; 2. FT. 

2,0 ; 3. Ma- 
ua), cu De-

tamentul
dar și de cel stradal, 
tata de simplu pieton 
om aflat la volan.

cîteva 
putut i 
nostru 

în mod sigur, 
nescrisă'

TE DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE
punct de atracție îl constituie, 
cum ne-am convins, cursurile 
de învățare a înotului, acestea 
fiind conduse de Irinel Șopte- 
rian, fostă multiplă campioană 
națională, cele de gimnastică 
aerobică (instructoare : Monica 
Dorobanțul, cursurile de ini
țiere în tenis și, în premieră, 
„Școala de șah de la Costinești*' 
(ni s-a spus că i s-a dat aceas
tă titulatură întrucît se preco
nizează ca viitorii ei absolvenți 
să fie în stare să-i facă... mat 
chiar și pe cei mai puternici 
adversari), unde vor fi succe
siv, instructori, Florin Gheor
ghiu, Elisabeta Polihroniade și 
Margareta Murcșan. „Cei care 
vor veni la Costinești în pri
mele zile ale lunii iulie — ne 
spunea același instructor spor
tiv — îi vor putea vedea la an
trenamente pe handbaliștii de 
la Politehnica Timișoara, Uni
versitatea Craiova și Universi
tatea Cluj-Napoca, vor putea 
discuta cu ei și chiar fi vor 
putea ruga să-i inițieze în tai
nele handbalului, întrucît ne-am
propus și acțiuni de felul aces- I 
ta. în sfirșit, am pus in funcțiu-. | 
ne un ntare tobogan nautic, 
instalație care va face deliciul ■ 
și bucuria celor mai mici vizi- I 
tatori ai Costineștiului". ’

tațiunii — se 
treilea cani
bal, cîștigat 
de la Dacia 

a formației 
ști, gazdele 
at să vizităm 
țiunii : 2 te-

, 2 de bas- 
e bitum și 
ri de bad- 

i, o jppică- 
purilfg de a- 
și un altul 
ntru cei că- 
rile nautice, 
u 20 de hi- 

bărci cu
pentru schi 
entru svind- 
ntru închi- 
sportive este 
te crezi cu 

devărat ma- 
cializat I
nil (directei 

ie educative 
gîndit totul 

mici detalii 
înd organi-

nești" — pen- 
la minifot- 

tenis, hand- 
. Un mare

î.......................  :■
■ ! Divizionarele A la „ora bilanțului" ;■
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...DIN NOII 0 (AriPIOANĂ DE TALIE EUROPEANĂ
Un drum lung, dificil, ca în 

oricare 
parcurs, 
1987—88, ___ r____ _  ___
spre noul ei... titlu, al 13-lea, 
dintr-un palmares impresionant, 
începută în august, pe Ghen- 
cea, cursa ei de regularitate și 
rezistență s-a încheiat în fru
mosul oraș de pe Bega, prin- 
tr-o concludentă victorie, ob
ținută în dauna Politehnicii 
Timișoara, singura învingătoare 
asupra contracandidatei la lo
cul 1, echipa dinamovlștilor 
bucureștenî. Și pentru e 
marca mal neț diferența 
față de principala urmări
toare. Steaua a ajuns, tn 
final, printr-un efort constant, 
la un golaveraj de excepție; 
atît la „activ" (114 goluri) cit 
și la pasiv (18), demonstrînd, 
astfel, 
tereș 
tiție a 
de a 
acasă 
ropean.

Comparînd „liniile de clasa
ment" ale Stelei la sfîrșitul ul
timelor două ediții de campio
nat, conducerea tehnică a for
mației își explică traseul mai 
greu, acesta de curind încheiat, 
în afara saltului realizat de 
Dinamo, și prin cele cîteva mo
dificări survenite în „U"-le de 
bază: după Ducadam, în 1986, 
și Bărbulescu, un an mai tîr- 
ziu, echipa pierzîndu-1, la ju
mătatea întrecerii recent con
sumate, și pe Bdloni. „Tre.i 
schimbări, intervenite într-un 
interval de timp relativ scurt, 
cu repercusiuni asupra expri
mării tehnico-tactice a ansam
blului", aprecia antrenorul 
principal, A. Iordănescu... Trei 
modificări, nu mai multe, este 
drept, survenite, Insă, tn pos- 
turi-cheie, cum sînt cel de por
tar șl de mijlocaș la „închi
dere", asigurate, în trecutul a- 
propiat, de Ducadam și Boloni, 
două nume cu rezonanță și în 
arena externă.

Astfel stînd lucrurile, acestea 
fiind „problemele" Stelei la 
startul și pe parcursul ediției 
1987—88, este meritul antreno
rilor A. Iordănescu și R. Troi, 
al întregului efectiv, de a fi 
pus, din mers, pe picioare, o 
formulă de echipă de asemenea 
competitivă, „cei vechi" (lovan, 
Rumbescu, Belodedicî, T. Stoi
ca, Balint, Bălan, Majaru, Ro
tariu, Lăcătuș, Pițurcă și Hagi,

aîntrecere-maraton,
în această ediție 
campioana en titre

_--------- „ *8
seriozitate și mult In- 

vizavi de prima compe- 
țării, singura modalitate 
pregăti, cum se cuvine, 
la ea, viitorul start eu-

sâ-1 trecem și pe el în acest 
grup, devreme ce a parafat 
succesul de la Monte Carlo) 
asimilindu-i pe Ungureanu, Gh 
Popescu, D. Petrescu și Cojo
caru.

Amînînd titularizarea unuia 
dintre cei doi portari (între Li
liac, cu 22 de apariții, șl Stîn- 
gaciu, cu 12, neexistînd o con
curență de genul Volnescu-

a rezultat, în ultimă analiză, 
și marea eficacitate a echipei 
(cele 114 goluri ducînd la o 
medie de 3,35), depășită, în is
toria fotbalului nostru, de o 
singură formație, I.T.A., care 
activa, cum se știe. în plină 
perioadă romantică a sportului 
cu balonul 
înaintaș și 
timent" se

rotund, cînd centrul 
colegii de „compar- 
plimbau, nu o dată,

1. STEAUA 34 30 4 0
propriu i 33

114-18 64
(a pierdut I p la 
(cite 3 p la Oțelul,

• Puncte realizate pe teren ___
Dinamo); puncte obținute ta deplasare: 31 , _

Petrolul, Sportul Studențesc, A.S.A. Tg. Mureș, Universitatea Cra
iova. Rapid. Corvlnul. F.C. Olt F.C.M. Brașov, Flacăra, Victo
ria, C.S.M. Suceava, ,.U" Cluj-Napoca șl „Poli* Timișoara, cite 
1 p la F.C. Argeș. Dinamo $1 S.C. Bacău).
• Golgeteril echipei : Piturcă 34 de goluri (3 din 11 m) ; Hagi 

23 (6 din 11 m) ; Ballot ÎS : Lăcătuș t : Rotariu • 1 Majaru. T. 
Stoica, Ungureanu — cite 4; Belodedld 3; Bblfinl, lovan, 
Bumbescu. L Cojocaru — cite 2 ; D. Petrescu, Gh. Popescu, 
L. Bălan — dte 1 ; L Goșe (Petrolul). Butnaru (C.S.M. Su
ceava). Ciocan („U" Cluj-Napoca). M. Grigore (Rapid) — ete 
un autogol.
• Jucători folosiți : 33 — Piturcă S3 de Jocuri : Belodedicl. 

Hagi — cite 31 ; lovan, T. Stoica. Lăcătuș — cite 30 : Rotariu 
28 ; Bumbescu 23 ; Ungureanu, Balint, L. Bălan. Majaru — 
cite 24; Liliac 22; BfllOnl 14; Cireașă, Gh. Popescu — cite 13! 
Stlngaciu 12 : D. Petrescu 11 : L Cojocaru 3 ; Lucacl. L Stan 
- cite 3 : S. Mihai 1.
• Media notelor echipei : <89.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Hagi 743. 3. Belodedid 7.12. 3. Lăcătuș 7.0».
• Cartonașe galbene : 26 (10 suspendări) — 11 jucători (cele 

mai multe: Lăcătuș 5).
• Cartonașe roșii : Belodedld lovan (ambii tn eL a XIV-a).

L. Bălan fin et. a XXXI-a). _ . .
• A beneficiat de 10 lovituri de ta 11 ml 8 transformau 

(Hagi 5 Piturcă 3), 2 ratau (lovan. Piturcă) ; a fost sancțio
nată cu 5 penaltvuri. toate transformate.
• A expediat 678 de șuturi (439 „acasă", 239 în deplasare), 

din care 315 pe poartă (200 „acasă", 115 In deplasare).

Toma), tatonînd pentru linia a 
Il-a, unde doar Hagi și T. 
Stoica au un minim de 30 de 
meciuri, Steaua și-a cristalizat, 
totuși, o anume formulă de e- 
ehipâ, puțin diferită de aceea 
care a consacrat-0 în arena in
ternațională și care-i permite, 
desigur, să-și păstreze aproape 
intacte stilul și ideea de joc. 
O concepție generoasă, funda
mentată pe o mare, dar rațio
nală circulație a tuturor celor 
10 jucători de cîmp, pe o per
manentă conlucrare a diferite
lor linii (mergîndu-se, adesea, 
pînă la pierderea ..identității" 
lor în spațiul de joc) și care 
o particularizează pe Steaua nu 
numai în perimetrul fotbalului 
autohton, ci și dincolo de hota
rele țării.

Din acest neîntrerupt „caru
sel" al liniilor și al posturilor

în careul advers precum acasă 
la ei...

Acum, nu spunem o noutate, 
lucrurile s-au schimbat struc
tural. In condițiile în care a- 
părările (supranumerlce) își 

„vînd tot mai scump pielea", la 
eficacitate sporită se ajunge

„CUPA VIITORUL
0 ampla acțiune

de

doar printr-o varietate de ac
țiuni ofensive, printr-o alter
nare judicioasă a atacului cu 
jocul pe „contre", și iată-i pe 
componenții formației noastre 
campioane Inscriindu-și in cor
pora numele pe lista marcato
rilor; avtndu-I tn frunte pe 
Pițurcă, golgeterul lor, o meri
tuoasă „gheată europeană" | 
undeva, aproape de el. pe Hagi, 
ca șl - fapt sugestiv — 
pe aceeași listă, pe componenții 
apărării imediate, de la lovan 
la Ungureanu sau, cum a lost 
cazul, la Rotariu. Cu toții fun
dași, care, subordonați locului 
ofensiv, generos, de care vor
beam, au Înscris pentru echipa 
lor chiar șl In meciuri dispu
tate tn deplasare, Bumbescu, 
de pildă, fiind, la Suceava, au
torul golului (jubiliar) cu nr. 
1001

Fapt important pentru o e- 
chipă de talie europeană, a- 
Uată mereu tn situația de a 
repeta în vederea următoarelor 
„teste". în „caruselul" acesta 
amețitor Steaua nu șl-a pier
dut capul, o dinamică Judici
oasă în teren, cu rep lieri șl 
supliniri oportune asigurîndu-î 
echipei un echilibru șl o de
fensivă bine pusă la punct, 
cum rezultă șl din media de 
numai 0,52... goluri pe meci.

O disciplină tactică, care, tn 
scopul de a genera noi succese 
la viitoarea ediție a C.C.B. o 
tace necesară șl pe aceea pro- 
priu-zisă, deficitară la răsfă- 
tațil tribunelor. Belodedicl (în 
culpă, no prea de mult la Vle- 
na) șl Hagi (în ultimele tocuri 
de campionat), doi fotbaliști 
de excepție care nu trebuie să 
aducă deloc prejudicii unei va
loroase echipe și prin contri
buția lor An de an protago
nistă a prestigioasei Cupe con
tinentale, semifinalistă a ediției 
1987—88. Steaua bate. Iarăși, 
încrezătoare In forțele ei la 
porțile performanței Înalte...

Gheorghe NICOLAESCU

// EDIȚIA A ȘASEA..
de selecție pentru lormarca loturilor
Juniori
ediția a 
desfășoare 

0 iulie.

W91 $1 1992

După desfășurarea „zonelor11

Campionatului Republican de juniori II

IN TURNEUL FINAL - I.M.U.M. C.S.S. MEDGIDIA.

CHIMIA GĂEȘTI $1 CUPROM BAIA MARE
Săptămlna trecută, ta trei lo

calități din țară, s-au disputat 
meciurile d;n cadrul .zonelor" 
Campionatului republican de ju
niori II la fotbal, competiție la 
startul căreia s-au aliniat echi
pele ae speranțe ale divizionare
lor C. Iată rezultatele Înregis
trate șl clasamentele finale 
celor trei grupe :

MEDGIDIA
I.M.U.M. C.S.Ș. Medgidia 

S N. Oltenița 4—2 (3—1).
C S.M. Borzești — TEPRO Iași 

2-1 rt—1).
TEPRO Iași — IMUM C.S.S. 

Medgidia 4—1 (1—1).
Ș.N. Oltenița • -------- -----

zești 2—0 (1—0).
TEPRO Iași — 

0-0.
I.M.U.M. C.S.Ș. 

C.S.M. Borzești 2—0
Clasament :

1. IMUM CSȘ Med.
2. TEPRO Iași
3. Ș.N. Oltenița 
4 C.S.M. Borzești

ZALĂU
Cuprom Bala Mare — 

Alba Iulla 3—1 (0—0).
Metalul Tg. Secuiesc — 

norul Beclean 2—3 (2—0).
Unirea Alba lulia — Metalul 

Tg. Secuiesc 5—2 (2—2).

ale

C.S.M. Bor-
Ș.N. Oltenița

Medgidia 
(0-0).
3 2 0 1 7-6 4
3
3
3

1115-33
1114-43 
1022-52

Unirea

Laml-

Cuprom Baia Mare — Lamino
rul Beclean 3—1 a—•).

Cuprom Bala Mare — Metalul 
Tg. Secuiesc 0—0.

Unirea Alba lulia — 
Beclean 3—3 O—l).

Clasament :
1. CUPROM Bala M.
2. Unirea A. L
3. Lamin. Beclean
4. Metalul Tg. Sec.

CARACAL :
Chimia Găești — 

Alexandria 3—0 (2—0).
Minerul Motru — U.M. Timi

șoara 1—0 (0—0).
Chimia Găești — Minerul Mo

tru 1—0 (0—0).
Chimia Găești — U.M. Timișoa

ra 0—0.
U.M. Timișoara — 

Alexandria 2—1 (1—1)
Minerul Motru — 

0-0.
Clasament :

1. CHIMIA Găești
2. U.M. Timișoara
3. Minerul Motru
4. Automatica Alex.

S-au calificat „____  ______
final, care va avea loc la Bacău, 
tn perioada 6—8 iulie, echipele 
clasate pe locul 1 în cele trei 
grupe.

Lamlnorul

3
3
3
3

Automatlca

Automatica

Automatica

3 2
3 1
3 1
3 0

pentru

10 4-0 5 
112-2 3 
111-13
13 1-5 1
turneul

40MINISIRAȚ1A tt STAI lHIO-PmOSPOHI INFORMEAZĂ
Numerele extrase Io tragerea „LOTO 2” din 3 iulie 1988

Extragerea I: 
Extragerea a ll-a : 
Extragerea a lll-a :

Fond total de ciștiguri : 
port Io categoria 1.

72
12
21

439.204

26 57 10
64 63 20

3 50 52

lei, din cote 16.591 lei, te-

„CUPA VIITORUL", 
șasea, urmează să-și 
faza finală între 7 și 
Competiția — cum bine se cu
noaște — are ca principal scop 
depistarea unor jucători tineri, 
talentațl, care să fie incluși in 
loturile naționale ale promoțiilor 
de Juniori 1991 și 1992. Este vor
ba. ded, de Juniori născuțl după 
1 august 1973 șl după 1 august 
1973 (marea majoritate). Iată 
componența grupelor zonale s

HUNEDOARA t Caraș-Severin 
Timiș. Arad șl Hunedoara i

SATU MARE 1 Bihor, Sălaj 
Maramureș șl Satu

CLUJ-NAPOCA : 
Bistrița și Cluj |

BRAȘOV t Sibiu, 
vasna și Brașov :

IAȘI : Botoșani. Suceava. Neamț 
si Iași s

BACĂU î Vaslui Vrancea. Ga- 
iațl Si Bacău :

BRĂILA t Tulcea. 
Constanța șl Brăila ;

PLOIEȘTI t Călărași. 
Buzău și Prahova ;

PITEȘTI : Dîmbovița 
man. Olt și Argeș :

Bihor,
i Mare :

Alba. Mureș.

Harghita, Co-

ta lom; ta.

Giurgiu.

CRAIOVA : Vîlcea, Gorj. Me
hedinți șl Dolj ;

In ziua de 8 iulie, de la orele
17 și 18,30. sînt programate ur
mătoarele partide : Caraș-Severin
— Timiș. Arad — Hunedoara, Bi
hor — Satu Mare, Maramureș — 
Sălaj, Mureș — Cluj, Alba — 
Bistrița. Harghita — Covasna, 
Brașov — Sibiu, Neamț — Sucea
va. Iași — Botoșani, Galați — 
Vrancea. Bacău — Vaslui. Con
stanța — Ialomița, Brăila — Tul
cea, Buzău — Călărași. Prahova
— Giurgiu, Dîmbovița — Teleor
man, Argeș — Olt, Gorj — Mehe
dinți și Dolj — Vilcea. La 9 iuMe, 
de la ora 9. vor juca învinsele 
Intre ele. Iar de la ora II — în
vingătoarele din prima zi.

în Municipiul București, com
petiția se va desfășura o săpță- 
mlnă mal tlrzlu. La 15 Iulie, in
tre »—ll »1 18-20. se vor dis
puta meciurile eu Jucători năs- 
cuți după 1 august 1972, iar ta
18 iulie vor fi testați jucătorii cu
un an mal micL ___

La Încheierea „CUPEI VIITO
RUL". cei mai buni jucători vor 
a nominalizați, testați In conti
nuare (ta zilele de 26—24 și 25—30 
iulie) pentru a fi Incluși în tabe
rele naționale, acolo unde se 
vor pune bazele ioturilor de ju
niori 1991 și 1992.

Teleor-

TOATE

AGENȚIILE Șl

VINZATORii

VOLANȚI DIN

REȚEAUA

LOTO-

PRONOSPORT

VA STAU LA

DISPOZIȚIE I

EMISIUNEA

ESTE

NU UITAȚI, 

INSA. CA

I emisluiw speciaU limitată)

LOZUL 
VACANTEI

AUTOTUR1SME.DAC/A 1300,
TULCVIZOARU COLOR, BO.OOO LUI, 
■0.000LBI.TO.OOOU».e.QSO LEI ITC.
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SPORTIVI ROMANI

IN COMPETIȚII
MUNCHEN, 3 (Agerpres). 

în prima zi a regatei de caiac- 
canoe de la Duisburg, în proba 
de canoe simplu, sportivul ro
mân z trei Macarencu s-a cla
sat pe locul al treilea, înregis
trat pe 500 m cU timpul de 
1:51,40, precedat de Olaf Heu- 
krodt (R.D.G.) — 1:50 și Mar
tin Marinov (Bulgaria) — 
1:50,54. Pe locul al treilea s-au 
situat, de asemenea, echipajele 
românești de caiac dublu (Sto-

INTERNATIONALE

PREGĂTIRI PENTRU A 11-a EDIȚIE 
A JOCURILOR SPORTIVE 

ASIATICE
BEIJING (Agerpres). — La 

, Beijing au început pregătirile 
în vederea celei de-a 11-a edi
ții a Jocurilor sportive asiatice, 
competiție ce se va desfășura 
pentru prima oară în R. P. 
Chineză, în toamna anului 1990.

ian, Velea) și canoe dublu 
(Obreja, Andriev).

SOFIA (Agerpres). în cadrul 
turneului internațional de fot
bal pentru juniori de la Sofia, 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate: Viitorul (România)
— Ț.S.K.A. Moscova 2—0; Par
tizan Belgrad — Wismut Aue 
(R.D.G.) 4—0; Omonia Nicosia
— Vascael (Franța) 2—0.

OSLO (Agerpres). în con
cursul internațional de atletism 
de la Oslo, proba feminină de 
1500 m a fost ciștigatâ de spor
tiva sovietică Tatiana Samo- 
lenko tn 4:04,46. Mitica Jun- 
ghiatu-Constantin (România) 
s-a clasat pe locul 4, cu timpul 
de 4:06JK). Alte rezultate: arun
carea suliței feminin: Petra 
Felke (R.D.GJ — 75,16 m; 1 500 
m plat bărbați: Peter Rono 
(Kenya) — 3J8.71; 800 m femi
nin: Ana Quirot (Cuba) — 
1:58,05.

TURNEUL DE TENIS

IN FAZA
LONDRA, 3 (Agerpres). Proba 

de simplu femei din cadrul 
turneului Internațional de tenis 
de la Wimbledon a fost cîști- 
gată de jucătoarea vest-ger- 
manâ Steffi Graf (19 ani), care 
a întrecut-o în finală cu 5—7, 
6—2, 6—1 pe Martina Navrati
lova, la capătul unei partide ce 
a durat o oră și 33 de minute, 
și în care tinerețea șl-a spus 
cuvîntul. Steffi Graf își adju
decă a! treilea mare concurs 
al anului după Melbourne și

COMPETIȚIA DE TIR DIN CAPITALA
a

(Urmare din neg. li

una „strălucită” a Iul Cornelie 
Ion (97 de puncte), dar sufici
entă pentru a-1 menține pe 
primul loc al clasamentului. 
Lapenna a rezistat și el, tn 
schimb Hurt a cedat (96 p, in 
finală) lui Marin Stan care 
l-a învins grație unui scor mai 
bun (97—96 p).

Paul Gruia a fost autorul u- 
nui frumos „come-back", în 
proba de pușcă liberă 60 f.c. 
Ccndus cu un punct (597—598) 
la sfîrșitul concursului propriu- 
zis de către iugoslavul Pleti- 
kovicî, cel mal bun specialist 
al acestei poziții din țara noas
tră a găsit resurse de a reface 
terenul pierdut și a-1 întrece 
pe sportivul iugoslav în ultimul 
act al probei, pe care Gruia 
l-a cîștigat cu 104.6—103! Și 
Constantin Stan a avut o fi
nală bună (104,1 p), grație că
reia a urcat pe locul secund 
în clasamentul «Cupei țărilor 
latine și Greciei", cedînd treap
ta a treia a podiumului Ralia

GIMNAȘTII NOȘTRI
(Urmare din gag. 1)

nului Bertella, clasat la dife
rență însă.

Proba de pistol 10 metri a 
bărbaților a fost câștigată u- 
șor de (lie Petru, care și-a luat 
avantajul necesar pentru ob
ținerea victoriei încă din proba 
clasică, ta care a adunat 584 p, 
ce! mai apropiat fiind Sorin 
Babii, cu 678 p. Acesta din 
urmă a cedat însă avantajul pe 
care-1 avea asupra lui Hoch
muth (R.D.G.), tn finală, spor
tivul oaspete clasîndu-se îna
intea învingătorului de la pistol 
liber.

O probă spectaculoasă a fost 
aceea de pușcă liberă 3X40 f, 
care a revenit unui trăgător 
iugoslav, tînăr junior încă!) 
dar extrem de talentat: Ne
manja Mirosavljev. El a do
minat mal puțin autoritar con
cursul propriu-zis, tn care mai 
multi parteneri de întrecere 
i-au rezistat, sovieticul Trubi- 
lov, românul Stan și ceho
slovacul Kuchar toți aceștia 
situați pe parcursul a doar 3 
puncte, ceea ce e puțin pen
tru această probă. în schimb, 
în finală, trăgătorul iugoslav 
și-a materializat din plin șan
sele și a ocupat primul Ioc. 
deși a fost penalizat de arbi- 

pentru a fi 
concursului

LV

DE LA WIMBLEDON AZI ÎNCEPE

FINALELOR TURUL CICLIST

mente: echipe : România 287,45, 
Elveția 282,20 ; individual com
pus _: Marius Gherman 58.15, 
Marius Tobă 57,65, Markus 
Miiller 57,35, Marian Stoican 
57,25, Nicușar Pascu 57,15. Va
lentin Pîntea 56,60.

Sîmbătă, la. exercițiile impu
se. din nou în prim-plan Ma
nus Gherman cu o evoluție 
constantă la toate cele 6 probe, 
dar o detașare la calul cu mi
nere, aparat la care a fost no
tat cu 9.80. Surpriza — plăcută 
desigur — a venit din 
unuia dintre cei mai 
componenti ai echipei noastre. 
Adrian Sandu. îl apreciem nu 
ătit pentru acel 9.80 la bară fi
xă. dt pentru prestația sa de 
ansamblu, pentru siguranța și 
precizia dovedite in toate exer
cițiile. Nota cea mai mare (9.90) 
a fost acordată altui tînâr gim
nast român. Marian Stoican, 
pentru săritura sa de excepție. 
A fost, de fapt, o confirmare a 
titlului de campion european de 
juniori cucerit în 1986 la aceas
tă probă.

partea 
tineri

tri cu două puncte 
discutat în timpul 
eu antrenorul său.

Au luat sfîrșit 
Trofeului Carpați 
atît skeetul, cît și trapul fiind 
dominate de vînătorir italieni, 
care âu cîșțigăt lejer probele 
pe echipe, dar și cele indivi
duale, cu excepția întrecerii 
de trap din cadrul „Internațio
nalelor", adjudecată de sovie
ticul H. Iaansalu, cu 223 t. 
Dar performerul întrecerii a 
fost italianul Claudio Giovan- 
nangelo, care a reușit, în pre
mieră mondială, 200 din 200 de 
talere, urmate de o finală în 
valoare de 25 de talere !

întrecerile 
Ia talere,

REZULTATE TEHNICE, pis
tol viteză: 1. C. Ion (Rom.) 
694 p, 2. G. M. Lapennâ (Italia) 
691 p, 3. M. Stan (Rom.) 690 p,
4. F. Hurt (Cehoslovacia) 690 o,
5. G. Mantelli (Italia) 687 p,
6. G. Calotă (Rom.) 685 p ; 
echipe: 1. România 1772 p, 2. 
Spania 1750 / 285 p, 3. Franța 
1750 / 283 p; pistol 10 m. mas
culin: 1. I. Petru (Rom.) 681,4 
P. 2. M. Hochmuth (R.D.G.) 
6793 P. 3. S. Babii (Rom.) 675

4. O. Vișan (Dinamo) 674,5
5. A. Coet (Franța) 670,4 p, 
D. Vrbec (Iugoslavia) 669,5 
7. D. Baltas (Brazilia) 668,5 
echipe: 1. România 1734 p. 
Franța 1 713 p, 3. Italia 1 683

. pușcă liberă 3X40 f: L N. 
Mirosavljev (Iugoslavia) 1265,6 
p. 2. A. Trubilo (U.R.S.S.) 
12643 P, 3. O. Kuchar (Ceho
slovacia) 1262,10 p, 4. C. Stan 
(RomJ 1257 p, 5. V.Procalov 
(U.R.S-S.) 1255,1 p, 6. D. Vic- 
nfevici (Iugoslavia) 1253,5 p; 
pușcă standard 3X20 f: 1. Va
lentina Tolcaci (U.R.S.S.) 6743 
p, 2. Roxana Crețu (Rom.) 667,7 
p, 3. Magda Gruberova (Ceho
slovacia) 6653 p. 4. Fabienne 
Pittet (Franța) 663,1 p, 5. Da
niela Toader (Rom.) 662,4 p, 6. 
Daniela Ionescu (Rom.) 662,0 p; 
echipe: 1. România 1714 p, 2. 
Franța 1697 p, 3. Grecia 1625 
p; pușcă liberă 60 fc.: 1. 
Gruia (Rom.) 701,6 p, 2. S. Ple- 
ticosici (Iugoslavia) 701 p, 3. 
C. Stan (Rom.) 700,1 p, 4. E. 
Bertela (Italia) 697.6. 5. L. Ge- 
sias (Spania) 697,4 p, 6. H. Sen- 
ger (Franța) 6973 p; echipe: 1. 
România 1786 p. 2. Italia 1769 
p, 3. Franța 1 768 p; pistol 10 
m feminin: 1. Anișoara Matei 
(România) 474 p, 2. Vera Tano 
(Cuba) 472,5 p, 3. Florentina 
Picozzi (Italia) 471,2 p. 4. Ma
ria Ciobanu (Rom.) 470,7 p, 5. 
Daniella Elerodi (Italia) 469,4 p, 
6. Rennee Mașih (Franța) 467,2 
p; Trofeul Carpați la talere, 
skeet; echipe: 1. Italia 435 t, 
2. România 425 t, 3. Grecia 416 
t, individual: 1. C. Giovannan- 
gelo (Italia) 200/25 t, 2. A. So- 
colov (U.R.S.S.) 196/24 t, 3.
R. Ventilatti (Italia) si I. Mis- 
chinis (U.R.S.S.) 194/25/24 t; 
în „Cupa țărilor latine și Gre
ciei", 1. Toman (Rom.) și P. 
Lebeuf (Franța) au ocupat lo
cul II cu 196 / 23 / 25 / 25 t; trap, 
echipe: 1. Italia 434 t, 2. Grecia 
426 t, 3. România 411 t; indi
vidual: 1. H. Iaansalu
(U.R.S.S.) 199/24 t, 2. F. Ne- 
grini (Italia) 196/25 t. 3. I. De- 
nevschi (U.R.S.S.) 195 / 25 t, 4. 
R. Bastos (Brazilia) 195 / 24 t, 
5. R. Vigani (Italia) 192 / 23 t ; 
fete: 1. Roberta Pelozzi (Italia) 
144 t, 2. Elda Rolandi (Italia) 
135 t, 3. Pina Tattini 130 t, 4.
Elena Ujeniuc (Rom.) 127 t (nou 
record național), 5. Mihaela 
Tomițoiu (Rom.) 124 t, 6. Doina 
Păun (Rom.) 117 t

P. 
P.
6. 
P. 
p:
2.
K

p.

Roland Garros, avînd șansa 
realizării „Marelui șlem", în e- 
ventualitatea unui succes în o- 
penul american de la Flushing 
Meadows.

în semifinalele probei de 
simplu bărbați, Boris Becker
1- a întrecut cu 6—4, 6—3, 6—7, 
6—4 pe Ivan Lendl, iar Stefan 
Edberg l-a eliminat cu 4—6,
2— 6, 6—4, 6—3, 6—3 pe Miros
lav Mecir.

în semifinalele probei de du
blu femei au fost consemnate 
următoarele rezultate: Steffi 
Graf (R.F.G.), Gabriela Saba
tini (Argentina) — Chris Evert 
(S.U.A.), Wendy Turnbull (Aus
tralia) 6—3. 6—4j Larissa Sav- 
cenko, Natalia Zvereva 
(U.R.S.S.) — Zina Garisson,
Katrina Adams (S.U.A.) 6—3, 
6—3.

AL FRANȚEI
PARIS, 3 (Agerpres) Cea 

de-a 75-a ediție a Turului ci
clist al Franței începe astăzi, 
la Pontchateau, și se va în
cheia la 24 iulie la Paris, după 
20 de etape ce vor însuma peste 
3 200 km. Cursa din acest an 
este mai scurtă cu circa 1000 
km față de edițiile precedente, 
în dorința organizatorilor de a 
dinamiza întrecerea. Principa
lele dificultăți montane ale 
competiției vor fi vîrfurlle Ga- 
libier, Alpe D'Huez, fn Munții 
Alpi, Tourmalet, Aspin, Lux 
Ardiden în Pirinei, precum și 
legendarul Puy de Dome din 
Masivul Central.

Cea măi lungă etapă este a 
11-a. Chamonix — Alpe D'Huez 
(243 km), iar cea mai scurtă a 
16-a, Ruelle — Limoges (96 km).

MARELE PREMIU AUTOMOBILISTIC (FI)

DE LA LE CASTELLET
Ieri a fost programată o nouă 

etapă în cadrul Campionatului 
Mondial de automobilism pen
tru Formula L Este vorba de 
cea de a 7-a etapă, „Marele 
Premiu al Franței", care a avut 
loc la Le Castellet Pe primul 
loc s-a situat — așa cum era 
de așteptat — liderul clasamen-

Prost 
tra- 

locul 
Senna 

fapt, 
dat 

am- 
Mc- 

trei-

tului general, Alain 
(Franța), care a parcurs 
seul în lh37 37,328. Pe 
secund s-a clasat Ayrton 
(Brazilia) la 31,752 sec. De 
între acești doi piloți s-a 
lupta pentru primul loc,
bli conducînd pe mașini 
Laren-Honda. Pe locul al

lea, Michele Alboreto 
pe Ferrari, la 1:06,505. 
de austriacul Gerhard _ 
(Ferrari), Nelson Piquet (Bra
zilia) pe Lotus-Honda și Ale
ssandro Nannini (Italia) pe 
Ber.ton-Ford. Cei clasați pe 
locurile 4—6 au rămas în urmă 
cu un tur de pistă !

în clasamentul general indi
vidual conduce detașat Alain 
Prost — 54 p, urmat de Ayrton 
Senna — 39 p, Gerhard Berger 
21 p. Michele Alboreto și Nel
son Piquet cu cite 13 p.

Pînă la terminarea întreceri
lor au mai rămas de disputat 9 
curse.

(Italia), 
urmat 

Berger

ultimul campio-participante la 
nat mondial.

MECIUL dintre eîștigătoarele 
Campionatului European de fot
bal și cel al Americil de Sud, 
pentru „Cupa Artemio Franchi" 
se va disputa în toamna acestui 
an între echipele Olandei și Uru- 
guayului. Partida va avea loc 
probabil la Montevideo. Prima e- 
diție a „Cupei Artemio Franchi". 
instituită în semn de omagiu 
față de fostul președinte al 
U.E.F.A., s-a disputat la Paris 
în 1034, cînd echipa Franței a în
trecut cu 2—0 formația Uru- 
guayului. '

CU PRILEJUL Congresului Fe
derației Internaționale de Fotbal, 
de la Ziirich. au fost primite ca 
noi membre federațiile din Aru
ba, St. Lucia, St. Vincent-Gre
nada, Insulele Solomon. Vanuatu. 
Insulele Faroe, San Marino. Ast
fel, numărul țărilor membre ale 
f.i.f.a. a ajuns în prezent la 
166. In altă ordine de idei s-a 
hotărît ca începînd cu Olimpiada 
din anul 1992. ce va avea loc la 
Barcelona, la turneul olimpic de 
fotbal să nu poată participa de- 
cît -ucătorl în vîrstă de pînă la 
2.’ de ani. S-a precizat că. la O- 
limpiada de vară din acest an. 
nu vor putea lua parte fotbaliști 
care au fost Incluși în echipele

REZULTATE 
tapa a 12-a 
U.R.S.S. : Dnepr — Dinamo
Minsk 1—0; Metallist — Neftci 
Baku 1—0 ; Lokomotiv Moscova 
— Cernomoret Odesa 2—0 ; Ara
rat Erevan — Torpedo Moscova 

primul loc în clasament 
în
17
Și

înregistrate în e- 
a campionatului

0—2. Pe 
se află 
Kiev —
- 17 p
16 p.

ECHIPA
întrecut cu
Millonarios _ ___ ___
contînd pentru preliminariile 
competiției sud-americane ,,Copa 
Libertadores“.

continuare Dinamo 
p, urmată de Dnepr 
Zenit Leningrad —

America din Cali a
3—2 (2—1) formația 

Bogota, într-un meci 
pentru

LA KYOTO (Japonia) a început 
turneul de calificare pentru cam
pionatul Asiei rezervat echipelor 
de tineret, reprezentativa țării- 
gazdă întrecînd ca ' " ~ 
Indoneziei.

1—0 formația

LA HAGA, in 
pentru competiția 
..Cupa de vară", ___ ________
Karl Marx-Stadt (R.D. Germană) 
a întrecut cu 2—1 (1—0) forma
ția olandeză F.C. Den Haag.

meci contînd 
internațională 
echipa F.C.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM * în cadrul con

cursului internațional de la 
Potsdam (R. D. Germană), pro
ba de 800 m feminin a fost ciș- 
tigată de Andrea Schumann 
(R. D. Germană), cronometrată 
în 2:00,36, cursa masculină de 
3000 m obstacole a revenit cuba
nezului Juan Condre, în 8:37,55, 
iar Marlies Gohr (R.D.G.) a ter
minat învingătoare la 100 m plat, 
cu rezultatul de 11,03.

BASCHET • în Olanda au 
continuat întrecerile competiției 
masculine contînd pentru cali
ficarea la turneul olimpic din 
acest an. Grupa A : Marea Bri- 
tanie — Irlanda 106—69 ; Spania
— Suedia 103—97 ; grupa B : 
Italia — Danemarca 118—62 ; 
R f. Germania — Finlanda 
107—85 ; grupa C î Grecia — Is
rael 85—70 ; Iugoslavia — Nor
vegia 87—51 : grupa D : Franța
— Elveția 96—56 ; URSS — Po
lonia 126—76. Rezultate din ziua 
precedentă 1 Iugoslavia — Israel 
103—72 : U.R.S.S. — Franța 111—

71 ; Polonia — Elveția 85—73 ; 
Finlanda — Danemarca 85—75.

BOX • Consiliul mondial al 
boxului (WBC) Ua desemnat pe 
americanul Mikff Tyson drept 
cel mal bun pugilist al lunii iu
nie, în urma rapidei victorii (in 
numai 91 de secunde) obținute in 
fata compatriotului său Michael 
Spinks într-un meci contînd 
pentru titlul mondial unificat al 
categoriei grea.

CICLISM • Etapa a treia a 
cursei internaționale ce se des
fășoară în Italia, a revenit ru
tierului italian Fabio Zaramella, 
înregistrat pe traseul Laurenza- 
na — Pollcorpo (116 km) în 
?h02:26 (medie orară 39,459 km), 
în clasamentul general conduce 
Zaramella, urmat, la 2:30, de 
mexicanul Eduardo Uribe.

GIMNASTICA « Concursul indi
vidual compus feminin din cadrul 
competiției de la Florența s-a în
cheiat cu victoria sportivei sovie
tice Elena Sevșcenko — 39,675, ur

mată de Boriana Stoianova (Bul
garia) — 39.375 p șl de Natalia 
Lașcenova (U.R.S.S.) — 38.925 p. 
La masculin, primul loc a fost 
ocupat de Serghel Karșov 
(U.R.S.S.) — 58,600 p. urmat de 
compatriotul său Vladimir Ceș- 
ceposcin — 58.200 p șl de italia
nul Boris Pretl — 58.106 p.

HALTERE • La campionatele 
U.R.S.S. ce se desfășoară la Har
kov, în limitele categoriei 75 kg 
pe primul loc s-a clasat Feodor 
Kasapu cu 360 kg la cele două 
stiluri șl un nou record unio
nal la .aruncat" cu 205,5 kg.

MOTOCROS • Campionatul 
Mondial la clasa 250 cmc a 
programat în orașul Iugoslav 
Maribor un concurs, în care vic
toria a revenit sportivului fin
landez Pekka Vehkonen. în cla
samentul general, dună oot pro
be, se menține lider olandezul 
Van der Berk — 223 puncte, se
cundat de americanul Rodney 
Smith — 190 puncte.

PENTATLON MODERN a Cam
pionatele internaționale feminine 
ale R.F. Germania s-au încheiat 
cu victoria finală a polonezei 
Anna Bajan, cu 5114 p. Ultima 
probă, cea de cros (2000 m). a 
revenit sportivei franceze Carolin 
Delemer. cronometrată în 7:22,3 
— t 190 p.

SCRIMA • Concursul de la 
Orleans a fost cîștigat de flore- 
tista franceză Brigitte Benon, 
care a întrecut-o în finală, cu sco
rul de 8—5, pe compatrioata sa 
Sophie Moresse. în asaltul pentru 
locul 3, Ninni Eglen (Suedia) a 
disc ’s cu 9—8 de Marie Oltner 
(Suedia).

ȘAH • în runda a 14-a, pe
nultima, a turneului pentru 
„Cupa Mondială" de la Belfort. 
Karpov l-a învins pe Kasparov. 
Hubner a pierdut la Llubojevici. 
în timp ce partidele Sokolov — 
Short, Rlbli — Andersson, Speel- 
man — Spasski, lusupov — F.1- 
vest s-au încheiat remiză. tn

clasament conduce Kasparov 
(U.R.S.S.) cu 10.5 puncte, urmat 
de Karpov — 9,5 puncte, Elvest
— 8,5 puncte, Spasski și Sokolov 
cite 8 puncte etc. tn runda a 
t3-a. Kasparov a cîștigat la 
Short, Beliavski l-a învins pe 
lusupov, iar partidele Speelman
— Karpov și Spasski — Timman 
s-au terminat remiză.

TENIS • tn sferturile de fi
nală ale „Cupei Europei" la 
masculin, formația Racing Club 
de France a învins cu 7—0 e- 
chipa M.T.K. Budapesta, lat 
Helsing-Borgs (Suedia) a dis
pus cu 4—3 de Real Barcelona.

VOLEI • tn primul meci al 
turneului pe care îl întreprinde 
în Japonia, echipa masculină a 
U.R.S.S. a jucat la Nagoya cu 
selecționata țării-gazdă. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(3, 10, 3) în favoarea sportivilor 
sovietici.
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