
„Regata Lucerna“ la canotaj

APLAUDATE SUCCESE ROMÂNEȘTI, 
CU RECORDURI ABSOLUTE ALE PISTEI

Regata Lucerna, desfășurată 
sîmbătă și duminică, a înche
iat serialul marilor verificări 
din această perioadă. Conturind 
de acum — susține seoretarul 
F. R. de Canotaj șl Yachting, 
Dan Popper — ierarhii, puțind 
permite pronosticuri în pers
pectivă.

• Așadar, după Essen, Mos
cova, Griinau, a trecut și acest 
atît dc așteptat test — Lucerna...

— Intr-adevăr, a fost o com
petiție de excepție adun în d 
peste 1200 de participant din 
32 de țări. Iar ca nivel valoric, 
voi preciza că dintre toți me- 
daliații mondiali sau olimpici 
ai ultimilor ani a lipsit doar 
echipajul englez, medaliat cu 
aur anul trecut la campiona
tele mondiale masculine, in 
proba de 2 rame. Pentru În
tregirea tabloului, se mai cu
vine amintit și faptul că reu
niunea finală a fost urmărită

de aproximativ 25 000 de spec
tatori plătitori, fără a-i mai 
pune la socoteală și pe cei ce 
împînzeau dealul de pe malul 
opus debarcaderului oficial și 
tribunelor. Cam aceasta ar fi 
Regata Lucerna... In acest ca
dru, reprezentanții noștri au 
fost din nou la înălțime, cu
cerind trei victorii extrem de 
aplaudate, prin Olga Homeghi

Sorin SATMARI

(Continuare in pag o 4-a)

Notații la finele

campionatului
STEAUA A DOMINAT NET

masculin de volei PRIMA GRUPA VALORICA
• Un lot mai larg și mai valoros a făcut față „marato
nului" competițional • Sub semnul superiorității ata 
cului asupra apărării • Ascensiune notabilă a echipe

lor din Craiova și Bacău
N-o să insistăm asupra moti

velor pentru care noii sistem 
competițional, experimentat In 
ediția recent încheiată a cam
pionatelor, a fost obositor, e- 
puizant și pentru echipele mas
culine. Și in cazul " 
ca și la fete — 
pregătirea Insufi
cientă șl neadecva
tă nu putea duce 
la un salt vizibil, 
de altfel preconi
zat... Să vedem 
dacă punctul de 
vedere al antreno
rului federal S 
Chiriță, care ne 
spunea că „totuși 
acest "maraton», 
încercat intr-un an 
fără obiective in
ternaționale majore, 
va constitui o ba
ză de plecare mai 
solidă pentru vii
tor", ișl va dovedi 
valabilitatea. In
tr-adevăr, echipele 
de club au fost
ținute în stare de 
pregătire și con
curs vreme mai în
delungată. Era bi
ne dacă și struc
tura pregătirii, vo
lumul și intensita
tea ei se adaptau 
perfect „marato
nului". Un sprinter 
sau chiar demifon- 
dist bine pregătit 
pentru aceste pro
be nu poate să în
vingă an marato- 
nist mai puțin pregătit 
specialitatea acestuia din urmă!

în cazul băieților, așteptata 
lărgire a loturilor cu elemen
te tinere (reclamată de jocu
rile duble) a fost subminată de 
o rezervă mai redusă a valo
rilor. Dar tot ce s-a putut s-a 
promovat : Pițigol "(Steaua), Ma
der

Baia Mare și Brașov. Cu ex
cepția campioanei. Steaua, ce
lelalte echipe n-au ajuns real
mente la loturi complete. Se 
pare, însă, că un „nou val" ce
va mai bogat pornește dinspre 
divizia juniorilor...

proape total pe atac, neglijînd 
jocul de apărare (ceva mal pu
țin blocajul, dar evident mal 
mult linia a doua). Ca atare, 
prelungirea unor partide Intre 
adversare apropiate valoric nu 
s-a datorat menținerii mingii in 
joc, ci numeroaselor schimbări 
de serviciu, grație superiorită-

Aurelian BREBEANU

ÎN

Balcaniada de atletism pentru juniori

15 VICTORII PENTRU 
REPREZENTANȚII NOȘTRI
Sîmbătă șl duminică, la A- 

lcxandropolis (Grecia) s-a dis
putat cea de-a 19-a ediție a Jocu
rilor Balcanice de atletism pen
tru juniori. Reprezentanții Ro
mâniei s-au impus cu autori
tate In întrecerile feminine, 
multe dintre Învingătoare fiind 
componente ale lotului nostru 
aflat în preajma Campionatelor 
Mondiale de juniori, ce ur
mează să aibă loc la sfirșitul 
acestei luni, la Sudbury (Ca
nada). Prin această prismă sint 
demne de relevat dublele vic
torii Înregistrate de sprintera 
Daniela Pleșcan (100 m — 11.74 
șl 200 m — 23,42), fbndista Si
mona Staicu (1500 m — 4:16,45 
și 3 000 m — 9:32,51), Ionica 
Domnițeanu (heptatlon — 5 740 
p și 100 mg — 13,27), dar și 
cifrele înregistrate de săritoa- 
rea in lungime Mirela Belu 
(6,58 m), mărșăluitoarea Mioara 
Papuc la 5 km (23:11,10), semi- 
fondistâ Luminița Avasiloaie

la 800 m (2:06,01). In unele pro
be feminine, cum ar fi săritu
ra în lungime, 3 000 m, hepta
tlon și 800 m, pe podiumul de 
premiere, alături de învingă
toarele mai sus-amintite, au 
mai urcat coechipierele lor 
Anișoara Ghebuță (6,04 m — 
loc 3), Mirela Borțoi (9:32,59 — 
Ico 2), Iustina Nicolescu (5 539 
p — loc 2), și, respectiv, De- 
nisa Zăvelcă (2:06,02 — loc 2). 
Surprinzătoare, înfrîngerea șta
fetei noastre la 4X400 m_ (Pleș- 
can, Solcan, Crăcea. Zăvelcă
— 3:36,50) în fața echipei Bul
gariei (3:35,30).

în întrecerile masculine, ti
nerii atleți români au termi
nat învingători la 200 și 400 m 
(D. Cojocaru — 2141 și, res
pectiv, 46,91), 110 și 400 mg 
(M. Oaidă — 13,96 și M. Ma- 
teescu — 51,28), aruncarea dis
cului și ciocanului (L Oprea
— 49,54 m și E. Roșea — 
68,38 m).

„REZULTATE ATLETICE EXCELENTE 
ÎN ULTIMELE ZILE“ 

Evidențieri ale sportivelor noastre

acestora (Continuare In pap 2-3)

BERLIN, 13 (Agerpres) — In
tr-un comentariu consacrat se
zonului atletic, agenția A.D.N., 
din R.D. Germană, remarcă va
loarea înaltă a rezultatelor în
registrate în ultimele zile pe 
plan international. Numai la 
sfirșitul săptămînă i trecu
te au fost Înregistrate trei 
recorduri mondiale : două de 
seniori, prin Serghei Bubka 
(U.R.S.S.) la săritura cu prăji
na — 6,06 m si Gabriele Reinsch 
(R. D. Germană). la arun
carea discului — 76,80 m,_ pre
cum șl un record de junioare, 
realizat de românca Alina. A- 
stafei. Ia săritura in înălțime, 
cu 1,98 m.

Comentatorul agenției A.D.N. 
subliniază, de asemenea, că în 
ultima lună au fost obținute

alte performanțe supreme ; so
vietica Galina Cistiakova a să
rit 7,52 m la lungime, marato- 
nistul 
mo a 
06:50, pe < 
42,195 lțm, 
mann 
zat 23,06 m la aruncarea greu
tății.

In afara acestor recorduri, 
multe dintre rezultatele înre
gistrate reprezintă performanțe 
de excelentă valoare, cum este 
cel al semifondistei române 
Paula Ivan in concursul de la 
Nisa, tn cursa de 1 500 m — 
4:00,14, sau cel a! sportivei din 
R.D. Germană. Heike Drech- 
sler, Ia săritura in lungime —= 
7.48 m.

etiopian Belaine Densi- 
fost înregistrat în 2h 

clasica distanță de
__ , iar Ulf Tîmmer- 
(R.D. Germană) a reali-

DIN NOU DESPRE UNDE Șl CUM FAC SPORT COPIII?..,
coare, iar aleile erau străjui
te de zeci -șl zeci de personala 
din lumea minunată a povești
lor. E-adevărat, personajele e- 
rau din carton sau din tablă. 
Erau colorate poate, puțin 
cam strident, dar, oricum, mai 
animau lumea de basm a a- 
cestei baze ce se vrea a fi o 
adevărată lume a copiilor. Nu 
punem decît o singură între
bare : de ce centrul de vacan
ță de la Stadionul Tineretului 
are și duminica program, iar 
cel de la „Cireșarii" — nuî

Dar, dincolo de aceste con
statări și această întrebare, să 
revenim asupra ur.ei probleme 
care ne preocupă și ne va 
preocupa în continuare unde 
și cum fac copiii sport 2 S-au 
Înființat, pe întreg cuprinsul 
Bucureștiului. ba chiar și-n 
cîteva zone de dinafara lui. oen- 
tru această vară. 32 de centre 
de vacanță, baze sportive în 
toată puterea cuvîntubii. în 
care copiii sînt așteptați cu 
brațele deschise. părintește, 
dar șl cu speranța — din par
tea antrenorilor și a tehnicie
nilor — ca joaca lor, în fapt

nor, un tehnician, un instruc
tor, pe cineva din conducerea 
bazei care să ne spună că a- 
nunțul nu e leal. Singurul om 
Cu care putem dialoga, dacă 
nu cumva ne exprimăm prea

Duminica trecută, cînd toc
mai se declanșase uriașa cani
culă a acestei veri, ăm fost 
oaspeții centrului de vacanță 
de la Stadionul Tineretului. 
Ne-a încântat responsabilitatea 
cu care „gospodarii" acestei 
frumoase baze s-au pregătit 
pentru a-i primi pe copiii din 
zonă. Ne-a întristat, însă, ab
sența copiilor. în fond, am 
conchis noi, cele 32 de centre 
de vacanță, cite sînt în tot 
Bucureștiul, abia 
Mai mult decît 
copiii au intrat 
mare ! Să vedem 
te o săptămînă !

Și, iată-ne, duminică, 10 iu
lie, ora 9,30—10, la o bază 
sportivă apropiată Stadionului 
Tineretului, la .Cireșarii". Pri
ma surpriză : aici, la „Cireșa
rii" duminica nu are loc nici 
o activitate sportivă !? în res
tul săptămînii. da, dar nu și 
duminica ! Aflăm acest neplă
cut amănunt citind un anunț 
foarte frumos desenat de o 
mină de copil, dar semnat cu 
o gramatică aproximativă, mai 
bine-zis inexactă : ..Clubul Ci- 
reșari". cînd normal era să sa 
fi scris „Clubul Cireșarii". O fi 
intrat, am zis, și gramatica în 
vacanță ?

în zadar căutăm un antre-

s-au deschis! 
atît • nu toți 

în vacanța 
ce va fi pes

pretențios, este paznicul. .Azi, 
zice dînsul, și în general du
minica, nu e nimic. Vin oa
meni și copii care joacă tenis 
de masă, sau tenis de cîmp, 
sau fotbal pe terenul de hand
bal, nu insă și pe terenul de 
fotbal, pe care nu se prea 
joacă fotbal. Mai vin zed și 
zeci de părinți cu copii foar
te mici. Copiii se joacă la lea
găne, iar părinții stau pe ban
că, la umbră, si beau sucuri. 
Iar eu am grijă să nu se in- 
timple cine știe ce, adică să 
fie totul în ordine".

Intr-adevăr, totul era in or
dine, din punctul său de ve
dere. ba chiar și dintr-al nos
tru, pentru că — de ce să 
nu o spunem 7 — era 
era liniște, era plăcut, era ră-

Stelistul Dascălu încinse blocajul dinamo- 
viștilor Căta-Chițiga și Rotar 

Foto : Aurel D. NEAGU
Campionatul ne-a oferit puți

ne jocuri cu adevărat de cali
tate (Imbinînd laturile fizică, 
tehnlco-tactică și spectaculară), 
mai toate echipele manifestind 
agasante sinuozități de presta
ție. în plus, așa cum remarca 
și antrenorul federal, echipele 
masculine — In contrast cu ce
le de fete — au pus accent a-

în

curat.

Victor NIȚA

(Dinamo) și alți cîțiva Ia

VIITOAREA EDIȚIE A C.C.E.
fost efectuată tragerea laA

sorți a meciurilor din prima 
etapă a cupelor europene Ia 
volei. Țara noastră va fi re
prezentată în C C.E. de Steaua 
București (masculin) și Univer
sitatea C.F.K. Craiova (femi
nin). Steaua are ca primă ad
versară formația cipriotă A- 
northosis Club Famagusta. In 
etapa următoare va întîlni pe 
învingătoarea dintre Malory 
Mastermail (Anglia) și Ilapoel 
Mate Asher (Israel). Și. pre- 
supunînd că se va califica,

următoarea etapă va fi tur
neul semifinal.

Universitatea C.F.R. va juca 
în prima etapă cu Dinamo Ti
rana, în caz de calificare (po
sibilă !) urmînd să întîlnească 
apoi pe învingătoarea dintre 
Holte I.F. Hillcrod (Danemar
ca) și P.S.K. Post S.V. Vicna 
(Austria). Campioanele noastre 
vor juca, în etapa întîi, prima 
manșă în deplasare, 
6 noiembrie (returul 
săptămînă). Etapa a 
sau 4 decembrie (tur) 
11 decembrie (retur).

ta 5 sau 
peste o 

doua : 3 
și 10 sau

1f
IA r< v

la ora bilanțului

F. C. ARGEȘ

1Divizionarele A

Șt. Badea, mijlocașul-metro- 
nom al piteștenilor, in acțiu
ne in partida Victoria — F.C 

Argeș, din ultima etapă 
Foto : Nicolae PROFIR

(Continuare in oao. 2—3)



rchipc promovate in DivUla A <Ic ftnschct feminin Cu plecarea și sosirea la Miercurea Ciuc

AZI, C.S.Ș. CONSTRUCTORUL ARAD
O piramidă a performanței 

pusă la punct a determinat ca 
baschetul feminin arădean să 
fie reprezentat din nou în Di- 
vlzia A, după o absență de... 
92 de ani ! Atunci, în anul 
1956, echipa Progresul Arad a 
retrogradat din „A“, în pofida 
eforturilor unor inimoase ju
cătoare, printre care Maria 
Maimon, Eva Ves și Maria 
Bauer. A trebuit să treacă mai 
bine de trei decenii pentru ca 
Aradul să revină în „A“ cu o 
generație alcătuită aproape în 
exclusivitate dh> — jucătoare 
foarte tinere — opt Junioare și 
doar trei senioare — toate 
provenind de la CTubul Sportiv 
Școlar» Arad, din pepiniera 
secției de baschet In care ac
tivează profesorii E. David- 
hazi (șeful catedrei), M. Prică, 
Gh. Mandache, C. Wuntsch, 
Elisabeta Pajtek și Ana Simân- 
dean. Echipa C.S.Ș. Construc
torul Arad — aceasta este de
numirea neli divizionace A, 
care îl are ca antrenor pe 
prof. Mircea Prică — a izbu
tit anul trecut calificarea In 
»B“. pentru ca, de curînd, cu 
prilețul turneului disputat la 
Tulcea, să pătrundă în rfci- 
dul celor mai bune formații 
din țara noastră.

Meritul obținerii performan
ței revine următorului lot de 
jucătoare: Lavinia Blîndul
(născută în 1960 — 1 80 ni) — 
căpitana echipei, Monica Neu- 
satz (1964 — 1,84), Gabriela 
Weichelt (1967 — 1,85), Diana 
Ciupe (4971 — 1,65) — o ex
celentă apărătoare. Corina 
Latco (1971 — 1,73). Ana Bu- 
ruzs (1972 — 1,86) — compo
nentă a lotului național de ju
nioare, Delia Marc (1971 —

1.74) , Violeta Boldor (1970 —
1.75) , Irma Iambor (1971 —1,84), 
Carmen Nastor (1973 — 1,81), 
Simona Dumitru (1972 — 1,67). 
Junioarele au fost inițiate în 
jocul de baschet de C. Wuntsch 
și Elisabeta Pajtek ; ele au for
mat echipa participantă la Di
vizia școlară și de junioare 
(locul 6 la turneul final de la 
Tîrgoviște), pregătiă de M. 
Prică si C. Wuntseh. Trebuie 
spus, de altfel, că 1988 este un 
an în cursul căruia baschetul 
de la C.S.Ș. Arad are o re
prezentare onorantă, prin fap
tul că echipele unității res
pective au promovat în Divi
zia A (C.S.ș. Constructorul) și 
s-au calificat pentru turneele 
finale ale celorlalte competiții 
republicane (Divizia școlară și 
de junioare. Concursul repu
blican al cadeților și Criteriul 
speranțelor pentru juniori III).

Cîteva din explicațiile suc
ceselor ? Capacitatea profesio
nală șl spiritul de echipă ma
nifestate de catedra de baschet, 
disciplina la antrenamente și 
combativitatea jucătoarelor In 
cursul meciurilor, sprijinul 
primit din partea Clubului 
Sportiv Școlar (director: Ar- 
cadie Blîndul) și a asociației 
sportive Constructorul (pre
ședinte : Marcel Olteana, se
cretar : Gheorghe Buha).

Dumitru STANCULESCU

INSTANTANEE
(Urmare din pag. I)

tot felul de întreceri sportive, 
să dea la iveală un cit mai 
mare număr de autentice ta
lente, sportivii de mîine ai 
Capitalei. In fond, in loc ca 
antrenorii sa bată in lung ți-n 
lat străzile orașului, ca să des
copere printre blocuri sau in 
alte locuri de joacă improvi
zate acei copii cu reale apti
tudini pentru sport, iată, situa
ția, ca să zicem așa, grație 
centrelor de vacanță, se schim
bă radical

Dar să nu restrîngem pro
blema numai la acest aspect, 
deși obiectivul numărul unu 
al oricărei activități sportive 
eu caracter de masă trebuie 
să fie in primul rînd depista
rea unor talente autentice. Să 
punem, adică, un accent la fel 
de apăsat și pe grija pentru 
sănătatea copiilor, pentru dez
voltarea lor fizică, armonioasă, 
sportul avfnd, intre altele, și 
calitatea de a stimula refle
xele, inventivitatea, imaginația, 
voința puterea de luptă, spi
ritul de echipă, de colegiali
tate; de prietenie etc. Toate a- 
cestea sînt, alături de multe 
altele încă, importante compo 
r.ente ale personalității umane 
și toți părinții var — sîntem 
convinși ! — ca odraslele lor 
să devină oameni în toată pu
terea cuvîntului, oameni ade- 
vărnți. adică fnirneși, sănătoși 
și inteligenti.

Ei, părinții, ar trebui să fie 
primii care să-și îndrepte co
piii spre centrele de vacanță. 
Nu e totuna să-l lași pe copil 
să se joace pe beton, .în spa
tele blocurilor, în plin soare 
și praf, adeseori în preajma 
tomberoanelor de gunoi, ori în- 
tr-un spațiu anume amenajat 
cum sînt terenurile unei baze 
sportive, sub supravegherea a- 
tentă a antrenorilor, a tehni
cienilor ! Cu alte cuvinte : 
.PĂRINȚI, ÎNDREPTAȚI-VA 
COPIII SPRE CENTRELE DE 
VACANȚA ! OFERIȚI-LE ȘAN
SA DE-A FI SANATOSI, FRU
MOȘI ȘI INTELIGENȚI !“ Cit 
despre situația \ întîlnită la 
baza „Cireșarii". sperăm că ea 
este singulară și — mal ales 
— eă se va remedia de ur
gență...

MÎINE, RALIUL HARGHITEI
Activitatea automobilistică 

din tara noastră continuă cu 
o nouă competiție — Raliul 
Harghitei, ajuns la cea de-a 
9-a ediție. De fapt, o întrecere 
care contează ca etapă în cam
pionatul republican (a treia) 
și care se va desfășura vineri 
15 iulie pe un traseu de 435 
km (din care asfaltați 259, 
restul fiind pe drumuri nemo
dernizate), avînd 15 probe de 
clasament (contracronometru).

In acest raliu — de 9 ore 
si 8 •minute, calculat pentru o 
viteză medie de 51 km/h — se 
va pleca de pe o platformă 
specială Instalată in centrul 
orașului, pe traseul : Miercurea 
Ciuc — Sînmartin — Uz — 
Cașinul Nou — Niergheș — 
Misentea — Nicolești — Fru
moasa — Sat Nou — Racu — 
Harghita Băi — Miercurea Ciuc. 
Ora startului primului echipaj 
Si a sosirii acestuia (in ace-

lași loc — vineri): 11,01, res
pectiv 20,09.

Menționând că Raliul Harghi
tei figurează în Divizia A 
(coeficient de dificultate 2) și 
că la startul său vor fi circa 
70 echipaje (incluzînd și puter
nicele autocamioane de 
Steagul Roșu Brașov), 
cîteva informații privind 
tuația la zi" (după desfășurarea 
Raliului Brașovului și Raliului 
Deltei): la grupa „A“ conduce 
echipajul C. Duval — Gh. Ne
meș (Oltcit); la grupa .,C 1“ 
si în clasamentul general : N. 
Andrei — N. Voica (I.A. Da
cia Pitești) ; Ia grupa „C 2“ : 
M. Bucur — Al. Moldovan 
(IATSA Pitești). Pe echipe : 
1—2 IATSA Fitesti si I.A. Da
cia Pitești cu cîte 7.000 p. 3. 
Oltcit 4.000 p. 4. I.P.A. Sibiu 
3.200 p. 5—6. Brașov ia și I.T.A. 
Electromure® cu cite 2.400 p.

la 
iată 
„si-

CARNET ȘAHIST
• Paralel cu prima ediție o- 

ficială a Campionatului Mon
dial de șah pentru copii, care 
va fi găzduit de țara noastră, 
în municipiul Timișoara, între 
24 iulie și 7 august, în orașul 
de pe Bega va avea loc — la 
aceleași date — și Campionatul 
Mondial de juniori, IX-a 
ediție la băieți 
la fete. Ca și C. 
acest campionat . 
sub patronajul F.I.. 
rația Internațională

in organizarea 
Române de Șah, a

CONCURS DE SELECȚIE
La sfirșitul acestei săptămâni 

se va desfășura, in zona mon
tană Dîrste — Bunloc, în or
ganizarea Comisiei pentru pla
noare ultraușoare din cadrul 
Federației aeronautice romăne, 
concursul de selecție pentru 
alcătuirea lotului național de 
deltaplanism, întrecere rezer-

LA DELTAPLANISM
vată zburătorilor din primul 
eșalon.

Competiția va programa pro
be de durată și distanță, fiind 
și un excelent prilej de veri
ficare a nivelului de pregătire 
atins de sportivii fruntași 
înaintea campionatului național 
programat în luna august.

NOTAȚII LA FINELE CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI
f Urmare din pag. I)

ții atacului, de ambele părți, 
față de

Ca și
disputa
chipele ...___ __ -
Dinamo Prima, la al 
titlu (al 3-lea consecutiv),

apărare.
în precedentele ediții 
„la vîrf“ a angajat e- 
bucureștene Steaua și 

1 13-lea 
a 

mers cot la cot cu concurenta 
directă pină la jumătatea cursei, 
de unde s-a desprins irezisti
bil „Trupa** lui G. Bartha și 
V. Dumitrescu — cu un „13“ 
integral utilizabil in sextet, cu 
posibilități de schimbări de for
mulă. în funcție de necesități, 
dispunind de jucători cu mare 
experiență : P. lonescu (care a 
dovedit că rămine, totuși, „mi
na numărul unu), Dascălu. 
Spins, Mina, Constantin, Pen
telescu. Șoica și de tineri des
tul de valoroși : Pădurețu, Nica. 
Czedula, Pițigoi, Racsov, Sta- 
variu — n-a pierdut decît 3 
meciuri din 42 ! Forța atacului, 
varietatea soluțiilor de con
strucție, un blocaj mai robust,
ir: 
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mai activ și, deopotrivă, apor 
tul notabil al „centralilor*1 (Con
stantin, Pentelescu, Șoica) au 
constituit atuurile campioanei. 
Replica diviziei n-a fost însă, 
după părerea noastră, de natu
ră să o stimuleze în pregătire 
tot timpul. Dinamo, care la un 
moment dat părea să-și pună 
mai decis candidatura la titlu, 
avea să piardă pasul, datorită 
lotului mai restrîns și mai pu
țin experimentat, cu toate în
cercările antrenorilor C. Oros 
și M. Păusescu de a compensa 
minusurile prin nuanțe noi in 
cimpul tehnico-tactic. Dincolo 
de un șapte frecvent rulat in 
sextet: Căta-Chițiga. Rotar, 
Pop, Vrîncuț, Rădulescu, D ră
guși n, 
zerve : 
Puține, 
cuț se 
gere...

Dintre concurentele 
ta a treia a podiumului. Uni
versitatea C.F.R. Craiova a

Da Iaca, 
Mader 
mal cu seamă 
gîndește deja

doar două re- 
și Georgescu, 

câ Vrin- 
la retr.i-

la treap-

marcat un salt apreciabil (nu 
numai strict pozițional, ci și ca 
joc) sub conducerea tehnică a 
lui 1. Constantinescu și I. Do- 
brițoiu, dar mai ales prin creș
terea vizibilă a „tunarului11 
Schoberl și prin îmbunătățirea 
construcției atacului. Perfor
manță notabilă și a echipei bă
căuane Viitorul — Dinamo (eu 
ex-steiistul Pralea in frunte și 
cu cîțiva foști dinamoviști), 
care a luat-o înaintea 
formației sălăjene 
Dinamo (cu Tutovan la 
carieră, dar cu un nou 
de soi în plină afirmare : Vlaî- 
eu). Adăugind că alte forțe 
medii ale diviziei (in principal, 
maramureșenii 
s-au aflat in sezon 
re a generațiilor, 
poate conchide că 
pioană nu a avut 
ță care să-i pună serioase pro
bleme, aceasta estompindu-se. 
îndeosebi în partea a doua, in 
faza pe grupe valorice...

(locul 4) 
Elcond- 
apus de 
„tunar"

și brașovenii) 
de schimbn- 
per total se 
ecnipa cam- 
o concuren-

ATLETISM, in PROBELE de 1500 m ai 
10.000 m masculin ale recentei .Cupe de 
vară- au fost la start cite 33 de concu
renți. In schimb, la «fisc bărbați pe lista de 
concurs s-au aflat doar.» trei aruncători — 
M. Tlrle, M. Halmaghl (ambii Steaua) și 
A. Bogdănel (Dinamo), ultimul neefectulnd 
nici o aruncare reușită, astfel că au rămas 
numai doi concurenți pentru podium 1 Lup
tă mare... • CITE DOUĂ victorii au reali
zat Elena Fidatov (CSM Delta Tulcea), la 
1500 și 3000 m, și Marieta IIcu (Metalul 
Hunedoara) la 100 și 200 m • CHIAR dacă 
condițiile meteorologice (ploaia abundentă) 
au impietat asupra desfășurării probelor 
din ziua a doua, și. mai ales, a celor de 
sărituri, asemenea „performanțe1*, ca sub 
6 m la lungime și 1,65 m la înălțime (fete), 
sau 14,62 m la triplu salt, nu au, te fond, 
ca explicație decît valoarea scăzută a pre
gătirii. « IN SCHIMB, Elena Murgoci (Me
talul Tîrgoviște) a stabilit un nou record 
republican la 10.000 m (32:20,7) îmbunătă
țind copios vechea performanță, „rezis
tentă" dlin 1986 (32:24,69), care-i aparținea 
de altfel. ______

tru componențH team-ului (in rtedul că
rora s-au aflat divizionarii A N. lonescu 
— antrenor, C. Dumitrache, Z. Raduly, M. 
Oprea, G Tudor șl I. Varga), întrecerea 
respectivă a constituit un bun prilej de 
îmbunătățire a pregătirii fizice, pe care 
sperăm să o valorifice atunci cted vor ofi
cia te caliiate de cavaleri ai fluierului. 
(D. ST.).
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POST-SCRIPTUM

BASCHET. AN DE EXCEPȚIE pentru 
modesta secție de baschet a C.S.ș. Tîrgu- 
Jiu, ale cărei echipe de băieți au ocupat 
locul 3 în seria a II-a a Diviziei școlare 
și de juniori, s-au calificat pentru turneele 
finale ale Concursului Republican al cade- 
ților și Criteriului Speranțelor-juniori III, 
iar mi.nibaschetbaliștii s-au clasat pe lo
cul 5 la Criteriul Național desfășurat, nu 
de mult, la Tîrgoviște. Ca să nu mai vor
bim că majoritatea jucătorilor divizionarei 
B Pandurii provin din rîndul juniorilor de 
la C.S.Ș., selecționați și instruițl de pro- 
fcsoril-antrenori Constantin Brădiceanu și 
Gabriel Bekeș. • ARBITRII BUCUREȘTENI 
s-au afirmat cu Driiejul campionatului Ca
pitalei — categoria Onoare. Evoluînd în 
cadrul echipei A.S. Poșta, el au cucerit 
locul I în compania a 30 de formații. Pen-

BOX. ZILELE TRECUTE, la Călărași, 
lotul reprezentativ de box al țării noastre 
a evoluat într-o gală de verificare in vede
rea apropiatelor întreceri interne și inter
naționale. Dintre pugiliștil din lot, de o 
atenție deosebită s-a bucurat campionul 
european și mondial de juniori (acum este 
ta primul an de senidrat) Francisc Vaștag, 
care a fost primit călduros la apariția în 
ring, iar prestația lui s-a bucurat de apre
cieri unanime șl de aplauze la scenă des
chisă. La reușita frumoasei manifestații 
sportive de pe malul Dunării o importantă 
contribuție a avut și apreciatul arbitru lo
calnic Ion Damian (purtător al ecusonului A.I.B.A.), ----- ' ' - - -
(P. Iv.).

LUPTE.
țlonal de _  __
sportivi români. _ .. ... _
concurs pentru promovarea unor noi ar
bitri internaționali. Examenul a fost tre
cut cu succes șl de doi reprezentanți al 
țării noastre. Gheorghe Berceanu șl Ovi- 
diu Lazăr. Să urăm succes ta activitatea 
lor viitoare noilor purtători ai ecusonului 
F.I.L.A™ • LA REUNIUNEA din cadrul

aflat și în postură de... crainic.

CU OCAZIA Turneului interna
ta Leipzig, unde au participat șl 

F.I.L.A. a organizat un

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru a vă mal putea procura bi
lete cu numerele favorite la 
tragerea obișnuita loto 
ce va avea loc mîine, vimert, 
ÎS iulie 1988. Nu uitați că șansele 
de cîștlg sporesc direct propor
țional eu numărul biletelor (va
riantelor) jucate 1
• Săptămîna), la Administrația 

de Stat Loto-Pronosport — sediul

centralei — se prezintă zeci șt 
zeci de participanțl cîștigători de 
autoturisme, programați să-și 
ridice autoturismele eîștigate. Cu 
această ocazie, facem apel la 
participanțl să respecte riguros 
datele la care sînt anunțați să 
se prezinte. Totodată, beneficiarii 
de cîștiguri în bani sînt rugați 
să se prezinte la casieriile plăti
toare, potrivit datelor ti în in-

tervalele indicate pe adeverințele 
eliberate de agențiile la care au 
fost depuse biletele cîștigătoare. 
Reamintim că, indiferent unde 
se află — inclusiv în stațiunile 
de odihnă sau alte localități de- 
cît cele de domiciliu — partici- 
panții eîștigători se pot prezen
ța la cea mai apropiată agenție 
din rețeaua noastră, pentru a B 
se elibera adeverința cuvenită.
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Timiș, Inspectoratului școlar și 
Clubului Sportiv Școlar nr. 1 
din Timișoara se va desfășura, 
între 27 iulie șl 7 august, și 
cea de a V-a ediție a Festiva
lului International de Șah al 
României pentru copii și ju
niori. întrecerile vor avea loc 
dimineața (cele din cadrul 
C.M. dc copii și juniori încep 
zilnic la orele 14,30) în sala de 
sport nr. 2 și la Centrul de 
Șah Medicina. Ca și în cazul 
edițiilor precedente, vor fi 
două turnee principale și patru 
open-uri.

Apare limpede faptul că, în
tre 24 iulie și 7 august. Timi
șoara se va transforma intr-un 
veritabil oraș al șahului inter
național la nivelul copiilor și 
juniorilor...
• La Călimănești — Căciu- 

tata continuă, in aceeași at
mosferă de mare interes, în
trecerile ediției a X-a, de vară, 
a Festivalului șahist vilcean, > 
competiție organizată de fede- | 
rația de resort, în colaborare
cu C.J.E.F.S. Vilcea (prin co
misia de specialitate) și clu
burile sportive din județ. După 
6 runde, în turneul principal 
conduce, in continuare, Dana 
Toma, cu 4 puncte, urmată de 
V. Constantin, N. Lorenț și Al. 
Crișan — toți România — cu 
cîte 3,5 puncte, Z. Radoslaevici 
(Iugoslavia) și M. Jurka (Ceho
slovacia) cu cite 3 puncte.

în openul internațional, care 
se desfășoară concomitent, pe 
primul loc se află I. Mîlanovici 
(Iugoslavia) cu 5 puncte, se
condat de conaționalii săi I. 
Juraevici și L. Jijkovlci cu 
cite 5,5 puncte, la fel ca și I. 
Crăciun (România). Urmează, cu 
cîte 4 puncte, C. Radulescu II, 
B. Munteanu și A. Popescu — 
toți România.

De remarcat că pentru nume
roșii copii, tineri și oameni ai 
muncii aflați in tabere de odih
nă sau la tratament în stațiune, 
fruntașii acestui festival susțin 
partide demonstrative, de iniție
re sau perfecționare în sportul 
minții. Este o inițiativă destina

tă să extindă continuu aria șahu
lui, organizatorii bucurindu-se 
de sprijinul conducerii comple
xului balneo-climateric și al sta
țiunii. în acest fel, numărul ce
lor prezenți într-o activitate șa- 
histă cotidiană la Călimănești — 
Câciulata este de ordinul sute
lor ! (t.st.)

Concursului Republican pe categorii de 
greutate șl echipe, disputată duminică, în 
sala de lupte a clubului Dinamo, a fost 
prezent, ca observator, președintele Cole
giului central de arbitri al federației, Ion 
Cernea. Nu este, deci, de mirare că arbi
trajele s-au desfășurat fără probleme. Am 
dori, insă, să întilnim mai des reprezen
tanți ai federației ia asemenea reuniuni. 
Ordinea șl disciplina ar fi prezente așa 
cum se cuvine. (M. TR.).

MOTO. DACA la trei din cele patru 
clase care au figurat în programul etapei 
finale a campionatelor individuale de mo- 
tocros. desfășurată la Cimpina, laureații 
erau cunoscuți încă după penultimul act 
de la Sf. Gheorghe, la 50 cmc juniori, spec
tatorii au asistat la un palpitant duel pen
tru Intîietate intre stelistul Adrian Roman 
șl localnicul Mihai Dinescu-jr. Angajați din 
start în lupta pentru un loc pe podium, 
amindoi au fost insă urmăriți de neșansă, 
suportind defecțiuni mecanice într-o manșă 
sau alta. Micul pilot de 13 ani, Mihai Di
nescu-jr., a fost chiar nevoit să schimbe 
la pauză motorul motocicletei, lucrare e- 
xecutată in 13 minute de tatăl său, fostul 
campion de viteză pe șosea. Minai Di- 
nescu, ajutat de maestrul sportului la mo- 
tocros. Mihai Batiu, timp ce reprezintă un 
nou record în materie. Cimplneanul a cîș- 
tigat manșa a doua, dar titlul a revenit 
stelistului, la o diferență de numai 12 p. 
• FARA doar și poate, cel mai bun com
ponent al echipei reprezentative, care a 
participat duminică la concursul interna
țional de motocros de la Moreni, a fost 
Paul Schmidt, aflat în primul an de senio- 
rat. Conducted pentru prima oară o mo
tocicletă de... rangul mondialelor, el a fă
cut — într-o companie redutabilă — un 
salt spectaculos, sosind la clasa 250 cmc 
pe locul 9 din 21 de concurenți, alături de 
laureațl al unor întreceri internaționale. 
(TR. I.).

• După cum s-a mai anunțat, 
corolarul acțiunilor programate 
In săptămîna aceasta !1 consti
tuie TRAGEREA LOTO 2 de da- 
minică. 17 iulie 1988. La o astfel 
de tragere, pe lingă marele a- 
vsntaj oferit de paleta largă de 
cîștiguri (autoturisme și impor
tante sume de bani), există și 
posibilitatea — originală in felul

său — de a se atribui cîștiguri 
și pentru NUMAI 2 numere 
ciștigatoare !
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPUES 
DIN 13 IULIE 1988. Extrage
rea I î 35 21 28 24 27 42; Ex
tragerea a fî-a : 34 8 29 43 
10 9. Fond total d cîștiguri : 
530 784 lei.
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TINERII PUGILIȘTI ROMÂNI -
EVOLUȚII BUNE LA HASKOVO (Bulgaria)

La turneul international de 
box rezervat juniorilor, încheiat 
la sfirșltul săptămînii trecute, 
ta Haskovo (Bulgaria), unde 
au fost prezenți si tineri pu- 
gilisti români, cîțîva 
reprezentanții noștri au 
comportări frumoase, 
du-se pe locuri fruntașe. La 
înapoierea în tară a delegației 
tării noastre, am solicitat a- 
mănunte secretarului adjunct 
al F.R. Box. Petre Dulgheru, 
care i-a însoțit pe sportivi ta 
Haskovo.

..La competiție au participat 
91 de boxeri din 10 tari. Bul
garia. în calitate de organiza
toare. înscriind în concurs câte 
doi sportivi la fiecare catego-, 
rie de greutate. Lotul nostru 
a cuprins opt pugiliști : Peiri- 
că _ . Paraschiv (semimuscă). 
Cristian Ștefănescu (muscă). 
Dan Simionică (cocoș). Alexan
dru Burz (pană). Victor Buș
teanu (semiușoară), Dănu| Moi- 
să (ușoară). Marius Tiron (se
migrea) si Vasile Adumitroaie 
(grea). Dintre aceștia, cea mai 
frumoasă comportare a avut-o 
Peîrică Paraschiv. care S-a 
detașat de partenerii *11 de 
întrecere printr-o tehnitâ su
perioară si   —211. - H_l_2 
fără cusur. De altfel trebuie 
să spun că toți coacurentii ro
mani s-au dovedit

fizic.

dintre 
avut 

clasîn-

o oreaătre Crieă

exaeîe&i 
pregătiți fizic. domizdndu-si 
adversarii in ultima reoriză a 
meciurilor. Din acest penet de 
vedere, antrenorii Vasile Ba
tla și Gheorgbe Eoe au 1 aerat 
foarte bine cu tinerii noștri 
boxeri. Paraschiv a -lșt-4 zt ‘-.-ci 
întâlniri : b.p. K. Stela (RTLG ). 
bp II Barricatas JC-bal ft

b.p. Daniel Petrov (Bulgaria). 
Si s-a clasat pe primul loc. 

Cristian Stefăncscu, după un 
Început mai slab, cînd l-a de
pășit mai greu la puncte, pe J. 
Hildebrandt (R.D.G.). a boxat 
foarte bine, cîstigind clar me
ciul cu I. Strogov (Bulgaria), 
iar în finală a fost învins — 
discutabil — de Toncio Toncev 
(Bulgaria), clasindu-se pe locui 
2. Deși in yîrstă de numai 16 
ani. Dan Simionică a pierdut 
onorabil in fata cubanezule 
J. Mendes, câștigătorul concur
sului, Alexandru Burz a boxat 
destul de bine, dar a oierdut 
întîlnirea cu S. Todorov
(Bulgaria). Victor Bușteanu
s-a prezentat sub as*eo:ări. E 
l-a învins 
I. Lazaro v

- meciul cu 
(U.R.S S )

Dăaut Moisi Marius Tiron 
Si Vacile Adumitroaie au obți
nut fiecare cite o victorie. 
caliCdadu-se in semifinale, 
unde au pierdut la puncte, da- 
sindu se oe tacul 3 la catego
riile lor.*

Clstieătorii concursului la 
cele 11 categorii sint urmă
torii. ia ordine de la semi- 
tnjscâ la grea : Petri că Paras 
ebrv (România) Toario Ton
cev (Bulgaria). Jua Mendes 
(Cuba). Burdxan Aktolakov 
C.B.SS) Murz» Smanov 
(L'JLSS,) Jooe Sancbet (Tri
bal Orâ Bartatmrss (RD G »

greu pe bulgarul 
si a Dierdut clar
Nurzan Smanov

Va

TURNEUL DE BOX DIN R. D. GERMANĂ
lîl.RLIS. K (Agerpml. ta 

cea de-a doua gaia a turijeta- 
iuî internațional de boi de la 
Berlin, sportit ul român Da
niel Măeran (categoria sewi- 
usaară) l-a in vi as prin kua. te 
Prima repriză pe Jocrg H-id- a- 
reicb (rId.g.). Alte rridtnr 
la aceeași calefiorte : R-oaburo 
Kawabata (Japonia) b.p Bas
har Kreben (Siria); Jan Wa- 
lejko (Polonia) b.p Frank 
ftauschning (K.D.G.); Jnljo 
Gonzalez (Cuba) b.p. Silvio

reena ca*e»>rie: Otaf Treert 
: ICCT- .if Yonhric

Uapoofai; AMsandr Teu ba 
kov (VJLS Sj bî> Isrvan Ttr. 
(Ungaria) Boristav Abad-ăn 
(B'ălgzria) sa Ju»a Prbte 
Cano fCabax

tiiniiiiiiiiiiii,'iiiiii:!:;iiiiiiiii!tiiiiL>!iiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii!ii!iiiiiiun

LIDER NESCHIMBAT
PARIS, 13 (Agerpres). — Dis

putată pe trsBelfort — Be- 
sancon (14®. 3®0 km) enpa a 
10-a a Turului ciclist a! Franței 
a fost ciștiga’.â de olandezul 
Jean van Poppei. in Xi 28:31 (me
die orară 43.010 fcn), urmat cu 
ace!" anul Gu’.doBontempl și belgianul Eddy

ÎN TURUL FRANJEI
Planckaert. în clasamentul gene
ral se menține lider canadianul 
Steve Bauer, urmat de Jerome 
Simon (Franța) — la 14 secunde. 
Breukink (Olanda) — la 43 se
cunde, Yates (Anglia) — la 59 
secunde, Mottet (Franța) — la 
1:0i, etc.

in premieră : Paris —xEeijing
’ ■■ <
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li im ins. continuă ! li pierdut, continuă !

Marți după-amiază, din Hfp 
sediului U.N.E.S.C.O. din Paris 
s-a dat startul celui mai lung 
raliu automobilistic care s-a 
organizat vreodată. Este vorba

<

p 18 ANI
în lumea echitației, a con

cursurilor de obstacole măi 
precis, numele Iul Nelson 
Pessoa e scris pe o carte de 
vizită dintre cele mai impre
sionante : campion continen
tal in 19&6 victorii de etapă 
In Cupa Mondială in :38« (Go- 
teborg si Paris). 1984 (Rlo de 
Janeiro) etc In ciuda virstei. 
s-a născut Ia 11 ‘
1*13 acest brazilian 
In Europa na Bruxelles) 
continuat să participe, la 
mal înalt nivel, urmărind 
după propria-1 mărturisire 
. să-si intîrzie bătrlnețea*.

Sâ ne întoarcem în urmă 
II ant_ Pe un splendid pur 
«tn-e alesan. botezat ..Pass 
Dp* Pessoa ciștlga. la Aa- 
ri*en Marele Premiu al R.F. G'U -i-arva fărind o adevăra
tă demons-ratle de virtuozi
tate si stă pin! re de sine. A 
fost arări după mărturisi- 
-ea sa ..cea mat frumoasă 
izbind* din viața mea*. pe 
eare însă n-a mai Izbutit s-o 
--pete, cu toate că an de an. 
«-a ahnfat (de 11 orii a ștar-

_ . amintite.
■e-ert tasă la rit-ep-.it de 

hle Pessoa de-acum
n veaerabd . corale.—.
ad-adeea- rpe ralul Larva! 
Mner- noa Marele Pre-
■fo Ăe Sa a tril». ba inel 
Azsl an bara; e» 1 adversari" 
5: ce »T ersar. : riaotăezri
Mrit-- rirrnti- Sn ur*r
-v-r—nan- Paul S—Ode

ll jn a

decembrie 
stabilit 

a 
cel

cu

Kt

eoor

i

ar» ” * 
-a?

un sport al longevivilor, nu 
atît acest al doilea succes al 
Lui Pessoa ne-a impresionat, 
chit că el a survenit după 18 
anL cit modul 
rețul brazilian 
comentat, cu 
judecății lesne 
..Cînd vrei să 
elarat eL

în care ..călă- 
l-a privit și 
o tinerețe a 
de descoperit. 

_  învingi, a de- 
____ ___ vîrsta devine o 
chestiune secundară. Totul e 
să te pregătești cu seriozitate 
$1, mal ales, să dorești iz- 
binda. să crezi adică in posi
bilitățile tale șl în ale calu
lui. Cînd am ieșit învingător 
aici. In 1970. am fost, firește, 
deosebit de bucuros. Acum 
Insă, de ce n-aș recunoaș
te-o T. mă simt mult mai 
bine, sînt de-a dreptul feri
cit. Pentru victorie, desigur, 
dar si pentru faptul că, îna
intea barajului, m-au încer
cat aceleași emoții ca șl în 
armă cu îl ani*.

Nu e adevărat, lată, că sa
tisfacțiile vin la timp sau 
vin degeaba ! Ele sint bune. 
Pessoa a făcut dovada, orl- 
rind st deși ce se întimplă în 
călărie nu e (In totalitate) 
valabil sl pentru alte disci
pline. în eare vîrsta e neier
tătoare. acest spectaculos 
rome-back al brazilianului 
•"—ane mărturie ineonfunda- 
r U despre starea de spirit, 
pecesară. ocldad. la orice 
etate e-eatru obținerea victo
ries. Pto* la urmi total nu 
e ca să recurgem la vorbele 
M Pesooa. dec!-, pregătire sl 
Serredere îs toețeăc proprii.

IB 
I ■ 
ta 
i a

de cursa Paris — Beijing, care 
însumează 17 000 de kilometri I 
La pi.care s-au aliniat 25 de 
mașini (fiecare cu cîte doi pi- 
loți), plus o caravană ,c.u mai 
multe autocamioane, cu piese 
de schimb și mecanici.

Traseul prevăzut va traversa 
următoarele țări : Franța, Ita? 
îia. Iugoslavia, Grecia, Turcia, 
Siria, Iordania, Kuweit, Pakis
tan și B.P. Chineză. Sosirea la 
Beijing este prevăzută pențru 
începutul lunii septembrie. 
După cum anunță agențiile de 
oresă. raliul. în afara regula
mentului prevăzut (contrâcrono- 
metru, probe speciale, de înde- 
mînare. viteză etc.), este si o 
„excursie turistică". Participan- 
ții vor aduce pliante din ță
rile respective, care să cuprin
dă fotografii cu locuri dc agre
ment, regiuni turistice renumi
te. baze sportive, așezăminte 
culturale. Astfel, acest eveni
ment depășește limitele strict 
sportive, capă tind up pronun
țat caracter social și cultural, 
menit să aducă la cunoștința 
oamenilor, de pe vechiul con
tinent în special, locuri mai 
puțin cunoscute din ținuturi
legendare

ia 
«a

ale Asiei.
Ion OCHSENFELD

- ■

„REGATA LUCERNA- LA CANOTAJ
(Urmare iii paa l)

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

• Deci cam aceleași probe 
care ae-au adus victaru si la 
precedentele regate •

— întocmai și se poate vor
bi de acum de ccn (urarea țj- 
nor șanse reale ir. perspectiv â 
J.O. la aceste probe Este lim
pede că avem o valoare ridi
cată, că pregătirea a fostbu-1 
Rămîne ca de îndată tehri. .eni: 
noștri să-șl pună ir. vataare 
întreaga lor capacitate profe
sională pentru menținerea 
acești parametri ridicați Fi
indcă. in mod -TTraL 
Homeghi — Arba bu au riTata 
fa clipa de fa ă iar foștii cam
pioni mondiali Ar riz-forf Do
bre — Neagu arată tmpei. 
tn proba similară zezeu. st 
băieților, că te calcă apâ*_ 1. 
fetelor, pe urme. Stăm foarte 
bine și la probele femiaăre 
4 și I plus u-u.

• Ce s-a iatiapial ca 
suaatarile aaastn ? Nîd Ma
rinar* Popcscu aici Maria

îa 22-Jt tn genera
odiTjdi*. cooc s* eo&doc-. 
Cnnstiar (RF G • P. oba
de wwdrre tsdEvd-siM pe reso- 
irom de ta Cctrb-i<. > -ever»1 2 * * * *: 
sporttvu'u! Bernd D er H D.G 
întreg strat pe 4W a® cc tânpvil 
ie 4 -* V4

— Sodica Arba, respectiv Dâ- 
uuț Dobre — Dragoș Ncagu la 
2 rame, și prin echipajul fe
minin de 14-1. De menționat 
că toate victoriile au fost ca
tegorice, cu secur.de bune a- 
vans, iar spre o mai deplină 
satisfacție, toate trei echipaje
le noastre au cîștigat cu timpi 
ce reprezintă noi recorduri ale 
pistei. Un amănunt apreciat 
extrem de elogios de către toți 
specialiștii prezenți. De ase
menea. meritorii sînt și locu
rile secunde obținute de Lipi
— Genes în pioba feminină de
2 vtsle, ca și de colegele lor 
A. Bălan — Cogcanu — Cîo- 
ranu — Minea la 4 vâsle. Ca 
bun. promițător poate fi con
siderat și locul ’.rpi a! cchipn- 
:ului masculin de 4+1 rame 
(Tomoiagă — Popescu —
Snep — Robu Gh. Marin), 
nrai ales că au sosit la I ze
cimi de secundă de locul al
doilea

AUTOMOBILISM • D-jjâ trei 
etape și disputarea a 3 ie probe 
speciale (din cele Jt pre’.-irutej. 
in Raliul Noii Zeelacde conduce 
eciiipaju! austriac ILuder — Hin- 
derleitner pe .O pel Kadett 
G T“.

box > Americanul Orlando 
Canizales a devenit campion 
mondial la cat. coco.? (versiunea 
I.B.F.). învingînd prin k.o. tehnic 
în repriza a 15-a pe Kelvin Seab
rooks, în gala desfășurată la At
lantic City. De notat că puncta- 
ju‘ celor doi combatanți era e- 

jînă în ultimul minut al lup
tei cînd Canizales, cu un fulge
rător croșeul de dreapta, l-a tri
mis la podea pe adversarul său. 
Acesta s-a ridicat, a încercat să 
reia lupta, dar era groggy" și 
arbitrul l-a declarat învingător 
pa canizales (23 ani), eare are 
acum 17 victorii înainte de li- 
mjtă.

CICLISM • Disputată contra- 
cronometru individual, etapa a 
6-â a competiției ce se desfășoară 
în R.F. Germania a revenit spor
tivului . vest-german Remig 
St.mpf. cronometrat pe 16.2 km

HALTERE • Caz- - -
- ’m?- ??. - -- —
Caracas au fo^ ----^ dr-noru.... -
toate cele 10 ca‘zz > . . 
zi. la cat. peste if k >
Ernesto Aguero 
kg+215 kg).

HANDBAL • Tn 
turneului pe care i-a -i 
în R.P.D. Cor??--' 
feminină a R.P. a
cut cu 40—22 o se’p? ' 
cală. • Turneul per.-ru 
de la Teramo (Italia) a cis- 
tigat ..de echipa Ar - 
dispus în finală eu t: dO—6?
de formația Cehoslovaci

RUGBY • în continuarea tur
neului pe care îl întren ind? In 
Argentina, echîpo U.R.S.S. 3 jc- 
cat cu selecționata or-Hu?.-.:. Ro
sario. Partida s-a închekn 13

*gifftjrte : 3fr—3®.
' KH • TwraeaS de la Mvi 

--id S~ — +5C — jc~u do. f 
tort ambi: err.^ief : Vladimir 
Pexrecko Miroba Ser. cu ciie 
» puncte dm 11 posibile.

TLNis • L-. pr.-r. _ tur ai tur- 
neuhd masc_ n de la Stuttgart. 
eoruLsd pentru _Mareâe premiu*, 
aporerc* Matsu**ka !-a eliminat 

ea •—C €—2 pe vest-germanu: 
cwe S:eeb. Alte rezult-:e : Tu- 

(Franța) — Forget fFran- 
♦—3. €—2 : Wo-ph>l ,R.F.G.)

Cast! (Spaniaț — Azar 'Argeh- 
’ &) 3. <—2.

are ii imreprfnde toR-P. Chine: selecționași fe-tnfcrr.â a- R. D. Geroiane â in-tiftit fa ctlengdu. ediipâ !â
sizdâ. ' Voie:bafișț*!e cT:n' R. P.Cldneză a-j obținut victoria cu

(2 lf. •).
YACHTING * camp analul

Mondial la clasa ..O • d 7zb.;- 
răiorV desfășurat în rada oortu- 
luj olandez Medemblik.' a fost 
cîștigat de echipajul danez Boj- 
sea — Moller.

' 81,3® ■ LA ARUNCAREA CIOCANULUI
B4.BUM. U (Axrryros) In 

e»ri« mai corn.mi toterriKio- 
mai de Mtetăsm desfășarat la 
DbMa*. *ortrntl ao-.-fette Iun

/gXjte&lLmeridiane
• Sode om ovate in primo ligă din R.D. Germană • 
Aatreaerui Bora Milubnovici in Peru ! • 43 de can>pio- 
~at» notionale in Africa • Stadionul Santiago Bernabeu 
ie dovedește neincăpător • Portarul Zcr.ga (Internazio- 

nale) operat de menise
C uarilOXAm. K. D. GEB- 

MIXZ t* bx-epe la U tona 
y-rz-a1—el ta arri-i eză *■=
ri-tav 14 ertupe. procaovaie
Șb»d _ Șl r*.r.rV.* zw Kbsa *:
rserție Caaba*. Ia pr-zaa etapă. 
P>n*MB Berta, campoooa* ^ea riri. -.-* ta-ri p. - - pri>- 
xta eetraa Cbesie H*ne Vlti- 

h *1 roata este oro

tVTWi'Ozn. lugcslav Bor. 
witadiaati I este noul antrenor 
al »e *—îoaazef Pern. Ei a «rut 
o -res-abe peodigiou* pe elnd 
era antrenonil lelecțtanriet me
xicane. riad la ultima ediție a 
CM Mexicul ,-a ealiflcat pentru 
riertjrile de finală. Acum. Mtlu- 
.riovfci tperă tâ obțină califi
carea eu repre’cntativa Perul*.* 
în turneul final al C.M. din ’-*M. 
..Nu va fi ușor — spune Milu- 
:riorici — deoarece în grupă a- 
vem adversari puternici ea U- 
ruguayu! ri Bo’ ia*.

IN AFRICA in tot anal multe 
state se organizează campionate 
naționale. Tn prezent. S3 de țări 
au eettioe ce activează ta prima

TROFEE ACORDATE DE U. E. F. A.
GENEVA. U (Agerpres). — La 

Geneva eu prilejul tragerii la 
sorți a noii ediții a cupelor eu
ropene de fotbal. Comitetul exe
cutiv al Uniunii Europene a a- 
cordat un trofeu snecia! echioei 
Juventus Torino. singurul club 
care a cucerit de-a lungul anilor 

Sedii-, a cîștigat proba de arun
carea ciocanului cu rezultatul 
de I1J30 m, fiind urmat de en
glezul David Smith — ‘71,26 m.

rigă ’ P.intre cele mai noi sînt 
Seychelles. Benin. Djibouti, insu
lele Mauritius etc.

CVNOSCU I'A echipă spaniolă 
Beai Madrid este una din echi
pele cu cel mai mare număr de 
spectatori (in medie circa 80 000) 
la meciurile pe care le susține 
oe teren propriu, pe stadionul 
Santiago Bernabeu*. ..Balerinii 

in alb", cum sînt numiți madri
lenii. au avut în ultimii 5 ani 
peste 11 milioane de spectatori 1 
Conducerea clubului intențio
nează să mărească capacitatea 
stadionut'M care, de multe ori. 
s-a dovedit neîncăpător la marile 
partide din campionat si din 
cupele europene.

POBTABI L echipei reprezenta
tive a Italiei, Walter Zenga (In- 
ternazionale). tn vîrsta de 28 de 
aoL • fost recent operat de me
nise. Medicii l-au recomandat o' 
pauză de cel puțin două luni. 
Astfel el va fl probabil Indispo
nibil în meciul din Cupa U.E.F.A. 
cu formația Brage (Norvegia) din 
primul tur, programat la 7 sep-. 
tembrie.

toate cele trei cupe europene. De 
asemenea federației finilandezv de 
fotbal l-a fost atribuită .Cupa 
fair-play“ penitru excelenta com
portare a selecționate! Finlandei 
la ultimul campionat de juniori 
n (cădeți), desfășurat in Spania.
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