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Virf de sezonla bucurești. Campionatul Balcanic (Ic polo

DEBUT VICTORIOS AL REPREZENTATIVEI 
TĂRII NOASTRE
J

Incepînd de ieri, la București se desfășoară Campionatul Balcanic 
la polo pe apă, gazdă ospitalieră pentru această a 18-a ediție a me
reu interesantei competiții fiind Bazinul Dinamo. Cea dinții victorie 
din programul oficial a fost obținută de reprezentativa țârii noas
tre: 15—6 cu Turcia. tnlr-o altă întâlnire, formația Iugoslaviei, cam
pioană olimpică și mondială (cu opt jucători din garnitura ce u cu
cerit titlul la C.M. ’86), s-a impus in. fața echipei Bulgariei, cu sco
rul de 11—5. In completarea programului, o selecționată secundă a 
României a dat replica „7“-lui Greciei, calificat pentru turneul J.O., 
care a cîștigat cu 11—6.

întrecerea continuă, tot la piscina din parcul sportiv Dinamo, as
tăzi avînd loc două reuniuni, Iată amănunte de la meciurile de ieri.

DIFERENȚĂ LIMPEDE IN ULTIMELE DOUĂ REPRIZE

Prima parteneră de întrece
re a echipei României a fost 
selecționata turcă. într-o par
tidă pe care jucătorii noștri o 
abordau, de bună scârnă^ în 
postură de favoriți. ROMANIA 
— TURCIA 15—6 (2-2,
5—3, 1—0, 4—1). Scorul
reflectă fidel desfășurarea în- 
tîlnirîi. Pentru ca vreme de 
două reprize, -oaspeții au reu
șit să mențină un anume c- 
chilibru, bazindu-se îndeobște 
pe centri puternici, „șesarul“ 
Saygun Selduz avînd 2 metri 
și 110 kilograme. Treptat însă, 
superioritatea de ansamblu a 
poloiștllor noștri și-a spus 
cuvîntul, ei înscriind opt go-

24 de ore la Ștrandul Tineretului din Capitală

ESTIVAL, ACTIVITATE NON-STOPÎN PLIN SEZON
I’OLOIȘTII sînt cei mai 

matinali oaspeți ai Ștrandului 
Tineretului din Capitală. ei 
fiind prezenți în bazinul de 
50 de metri încă de la ora 7. 
„Startul" l-au dat componenții 
secțiilor de juniori C.S.Ș. 
Triumf. C.S.Ș. nr. 2 și Steaua.

Sprinturi, cu șt fără minge

care au continuat antrenamen
tele. pe grupe de vîrstă. pină 
după ora. 11. Elevii antrenori
lor Virgil Pleșca, Florin Dumi- 
tr<ichc. Aurel lonescu (Triumf), 
Gheorghe Dumitru' Călin Alc- 
xandrescu (C.S.Ș. nr. 2) sprin- 
tau ca intr-un finiș pe 50 de 
metri, apoi pasau intr-un tem
po alert si cu îndemînare de 
prestidigitatori, șutau din răs
puteri la cele două Dorți ; la 
sfîrșit. ei au alcătuit ad-hoc 
două echipe care au susținut 
un meci-test. cu multe teme 
tactice. Am omis să menționăm

Astăzi, la Bormio, in Italia

ÎNCEPE turneul final al
Astăzi începe în Italia, la 

Bormio, turneul final al C.E. 
de volei (junioare), la care este 
calificată și reprezentativa 
României. Cele 12 echipe par
ticipante au fost împărțite în 
două serii preliminare, astfel: 
R. D. Germană. Grecia, Româ
nia, Bulgaria, Polonia și R. F. 
Germania (seria I), Italia, O- 
landa. Franța, Cehoslovacia, 
U.R.S.S. și Turcia (seria a 
II-a)._ Din lotul țării noastre, 
Pregătit de antrenorii M. Du- 

luri consecutive fată de r.umai 
unul primit in ultimele două 
„sferturi" — mai exact în mi
nutul de final.

Gordan a deschis scorul 
(min. 2,33), Suhan Selduz a c- 
galat (3,10)), după care forma
ția turcă s-a aflat — singura 
dată în întreaga partidă — în 
avantaj, prin Saygun Selduz 
(4,06). Răducanu a reușit 2—2 
(4,40), dar așteptata desprin
dere nu a venit — datorită u- 
nor ratări copilărești — dccit

Ceo RAETCHI 
George ROTARU

(Continuare in pag a 4-a)

că elevii lui Liviu Pleșca. da 
la Steaua, așezați „în evantai", 
ascultau concluziile trase de 
antrenor, fiecărui poloist din- 
du-i-se indicații individuale în 
perspectiva lecțiilor următoare. 
Printre numeroșii juniori a- 
flati în bazin i-am remarcat

Foto; Eduard ENEA

pa Dragoș Neagoe, Gabriel 
Miu, Claudiu Birsan. Mihai 
Totan, Vincențiu Georgescu, 
Valeriu Călinescu („clasa" an
trenorului V. Pleșca). Bogdan 
Pălie. Robert Ficrcșteanu (Fi. 
Dumitrache). Ștefan Clinceanu 
(L. Pleșca). toți internaționali 
de juniori. COMPARTIMEN
TAREA bazinului de 50 de 
metri s-a dovedit absolut ne
cesară pentru a se face față 
sutelor de poloiști care se an
trenează zilnic la „Tineretului", 
ei reprezentînd atît loturile 
naționale de juniori I. II si

C.E. DE VOLEI (junioare)
mîtrcscu și M. Niculescu, fac 
parte între altele: Daniela 
Bunibăcilă, Corina Ilolban, Ali
na Pralea, Cristina Pîrv, Mi- 
rela Neculiță, Anca Gheorghe, 
Daniela Gilcă. Echipa noastră, 
care a plecat miercuri in Ita
lia. va întîlni, în ordine, pe 
cele ale Bulgariei. Poloniei, 
R. D. Germane, Greciei și 

R. F. Germania. Primele trei 
clasate în serii se califică în 
turneul pentru locurile 1—6, ur
mătoarele pentru locurile 7—12. 

pentru săritori

SENIORII Șl JUNIORII 
ÎȘI IISPUTĂ IIILURILE
Cei mai buni săritori ai țării 

iși dispută, simbătă și dumini
că, la Ștrandul Tineretului din 
Capitală, titlurile de campioni 
de seniori și juniori ai țării, 
întrecerile se -anunță viu dis
putate, la fiecare probă exis- 
tind mai muiți candidați pen
tru locurile fruntașe și la... 
selecționarea in echipa națio
nală. Pentru că, trebuie spus, 
această ediție a Campionatelor 
Naționale consîtuie și un veri
tabil trial al candidațilcr la 
titularizarea in reprezentativa 
României pentru apropiata 
Balcaniadă de la București 
(12—14 august), fapt care va 
spori in mod cert interesul 
competitorilor per.tiu o evolu
ție cit mai bună, cu influențe 
pozitive asupra calității saltu
rilor. Un punct de atracție va 
fi si asaltul pe care este de 
așteptat sâ-1 dea săritorii cotați 
cu șansa a doua asupra poziți
ilor deținute de favoriți, ceea

(Continuare in pag. 2-3)

III. cit și secțiile C.S.Ș. Triumf, 
C.S.Ș. 1. C.S.Ș. 2. C.S.U.— 
T.M.U.C.B. și Steaua. S-a fă
cut o planificare judicioasă, 
de la 7 dimineața și pină la 
apusul soarelui, și in tot acest 
timp activitatea nu contenește, 
neputind fi vorba de perioade 
mai liniștite. LOTURILE DE 
JUNIORI se află in tPiiaă ac
tivitate. iar antrenorii (Iuliu 
C'apșa și Adrian lonescu pen
tru cei născuți in 1969. Eugen 
Georgescu și Răzvan Mustață 
— 1971, Teodor Angelescu si 
Florin Dumitraehc — 1973) ii

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Viiine, primul cuplaj al „Cupei Steaua4-

TOATE PARTIDELE SE ANUNȚĂ DEOSEBIT DE INTERESANTE
încă o zi, și iubitorii fotba

lului din Capitală se vor putea 
reîntîlnă cu sportul preferat, 
pentru că mîine sînt progra
mate primele două partide ale 
turneului dotat cu „Cupa 
Steaua". Reamintim programul 
acestei prime' zile.

Ora 18 : Partizan Belgrad — 
Den Bosch

Ora 20 : Steaua — Racing-Jet
Meciurile, așa cum s-a mai 

anunțat, se vor d’sputa pe cea 
mai mare arenă a sportului 
nostru, stadionul „23 August" 
și se anunță deosebit de inte
resante.

Divizionarele A

ț la ora bilanțului! --- ------ --
I PETROLUL : 0 FOSTĂ CAMPIOANĂ 
j SE REÎNTOARCE ÎN „B“

(în pag. 2-3)

i Fundașii Ștefan (in stingă) si 
? Popa încearcă să oprească pă- 
j trunderea lu Dican. de la 
l Victoria
’ Foto : Nicolae PROFIR

Pe drumul inaugurat

de Congresul al IX-lea

ȘCOALA ROMANEASCA
A SPORTULUI

DE ÎNALTA PERFORMANTA

Partidului Comunist Român

cîteva date sintetice despre mari 
României, despre discipline in 
noștri dețin supremația mondială.

Printre cele mai strălucitoare succese ale gimnasticii româ
nești se numără și cel înregistrat de sportivele noastre 
la ..mondialele" de la Rotterdam. O generație superbă, de 
mare talent și beneficiind de excepționale condiții de pre
gătire. a făcut ca imnul României să răsune de cinci ori 

in sala „Ahoy“

începind de simbătă, in sala Floreasca

LUPTĂTORI DIN 13 
INTERNATIONAL

Simbătă. la sala Floreasca 
se va da startul in ediția 1988 
a Turneului Internațional dc 
lupte al României. De data 
aceasta concursul se va desfă
șura concomitent la ambele 
stiluri, firește, pe saltele di
ferite. La ora cînd scriem a- 
ceste rînduri este certă parti
ciparea delegațiilor din 13 țări. 
Canada. Iugoslavia si Turcia 
prezentind concurcnti la am
bele stiluri.

In competiția de greco-roma.- 
ne și-au anunțat prezența lup
tători din opt țări : Canada, 
R.P. Chineză. Finlanda. Grecia. 
Israel. Iugoslavia. Turcia si 
U.R.S.S.. acestora adăugin- 
du-li-se cite trei sportivi
români la fiecare categorie de 
greutate. în concursul de li
bere s-au înscris luptători din 
Bulgaria. Canada. K.D. Germa
nă, Iugoslăvia, Mongolia, Po
lonia, S.U.A., Turcia. Țara

Partizan este una dintre cele 
mai puternice echipe ale fot
balului iugoslav* (în anul com- 
petițional trecut fiind la un 
pas de ciștigarea titlului), iar 
Steaua, multipla noastră cam
pioană, pe lingă cartea ei de 
vizită impresionantă și valoa
rea intrinsecă a jucătorilor ei, 
se prezintă la startul celei de 
a doua ediții a „Cupei" pe 
care a pus-o în joc cu dorința 
fermă de a și intra în oosesia 
trofeului. Anul trecut, Steaua 
a învins cu 6—1 pe Den Bosch 
în prima zi (F.C. Vorwărts — 
F.C. Bruges 2—0). pentru ca, (Continuare în pag 2-3)

*

ȚĂRI, LA TURNEUL 
AL ROMÂNIEI

noastră va fi reprezentată tot 
de cite trei concurenți lâ fie
care categorie.

Programate cu mai puți-n de 
două luni înaintea Jocurilor 
Olimpice. întrecerile de la 
București vor constitui un bun 
prilej de verificare pentru toți 
concurentii. Acesta este si mo
tivul pentru care concursul 
este așteptat cu mult interes 
de toți specialiștii prezenți la 
București. Firește, în rîndul 
celor mai interesați sînt teh
nicienii români, care au in
trodus în concurs pe toți spor
tivii susceptibili de selecție. în 
echipele pentru J.O.

Programul competiției este 
următorul : simbătă, de la ora 
9 la 13 si de la ora 16 la 19 ; 
duminică de la ora 9 la 14 
se vor disputa meciurile fina
le la toate categoriile de greu
tate.

in finala întrecerii, după o 
partidă deosebit de interesantă 
cu multe faze spectacuoase, 
jucătorii de la Vorwărts să cîș- 
tige cu 8—7, în urma lovituri
lor de la 11 m (2—2 după 90 
de minute). . . .

„Cupa Steaua" — care se
pare că va deveni permanentă 
și, deci, tradițională — reu
nește la startul ediției a Il-a 
și pe Den Bosch (Olanda) și 
pe Racing-Jet (Belgia), forma
ții cj stiluri diferite de joc,



* Pe drumul inaugurat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Ro

| ȘCOALA ROMANEASCA A SPORTULUI DE PERFORM!
■■
£ In anii fertili ai epocii inaugurate in 
£ iulie 1965, epocă pe care întregul nostru 
J popor o numește cu firească mindrie
■ și fierbinte recunoștință „EPOCA
£ NICOLAE CEAUȘESCU". activitatea
£ sportivă de performanță a cunoscut o
£ dezvoltare continuă, împlinirile din a-
£ cest domeniu situindu-se in ritmul ge-
£ neral al unor realizări fără precedent,
■ care au configurat chipul nou al Româ

niei socialiste. Excepționalul salt inre-
£ gistrat de activitatea de educație fizică
£ ji sport a avut la bază importante do-
£ cumente de partid, de o inestimabilă va-
£ loare teoretică și practică fiind, și in a-
£ cest domeniu formativ, indicațiile, orien

tările, inițiativele secretarului general 
al partidului. Reprezentanții Tricolo
rului, care au asigurate, asemeni între
gului tineret, toate condițiile de pregăti
re și afirmare multilaterală, au obținut 
in această perioadă rezultate strălucite 
in arena internațională, salba de meda
lii cucerite la cele mai mari întreceri 
— Jocuri Olimpice, campionate mon
diale, europene, balcanice, Universiade 
etc. — impresionind întreaga lume, a- 
trăgind prețuirea unanimă. Sportivii 
români au atins adesea culmile perfec
țiunii in acest domeniu, de neuitat fiind, 
ca să dăm un singur dar atit de sugestiv 
exemplu, momentele triumfului gim-

§ SPECTACULOASE Șl SEMNIFICATIVE TRADIȚIA
i PREMIERE LA
- In Sala Sporturilor din 
£ Varna se înscria în octom- 
£ brie 1974 un eveniment-pre- 
£ mieră pentru gimnastica ro- 
£ mănească : Dan Grecu cuce-
■ rea prima medalie de aur la 
£ Campionatele Mondiale ale
■ întrecerii, . el fiind primul 
£ campion al lumii pe care l-a 
£ dat gimnastica din România 
£ socialistă. După cum avea să 
5 se dovedească ulterior. Dan
■ Grecu a fost un excelent 
£ „deschizător de pîrtie" pe 
£ drumul premierelor inaugura- 
£ te de el înscriindu-și apoi nu- 
£ mele alți și alți performeri 
£ de frunte ai țării noastre.
■ în 1975, la Skien o repre-
■ zentantă de frunte a gimnas- 
£ ticii românești cucerea primul 
£ titlu de campioană europeană 
£ absolută și tot ea a fost aceea
■ care, peste un an, la Jocu- 
£ rile Olimpice din 1978, de la 
£ Montreal, a dominat cu mare 
£ autoritate cea mai mare com- 
£ petiție sportivă mondială, ob-
- ținînd pentru prima oară
■ titlul de campioană olimpică 
£ absolută, precum și alte două 
£ medalii de aur pe aparate, 
£ și acestea în premieră pentru 
£ gimnastica noastră. în succe- 
£ siunea rezultatelor înalt» se 
; înscrie apoi primul titlu de

HALTEROFILIIM '

gimnastica
campioane mondiale pe echi
pe, pe care bravele noastre 
fete l-au obținut în anul 1979 
la Fort-Worth, în S.U.A. în 
palmaresul de excepție al 
gimnasticii românești «-a în
scris în 1979 și un alt rezul
tat deosebit, cucerirea de că
tre o gimnastă pentru a treia 
oară consecutiv a titlului de 
campioană europeană absolu
tă, aceasta fiind aceeași ine
galabilă Nadia Comâneci, 
iar anul trecut, la Rotterdam, 
Aurelia Dobre a dobîndit și 
ultimul titlu care lipsea din 
palmaresul gimnasticii româ
nești : cel de campioană mon
dială absolută.

, România are una dintre 
școlile cele mai renumite în 
tenis de masă...". — ne spu
nea recent Ichiro Ogimura 
(Japonia), președintele Fede
rației Internationale, comple
tat. cu alt prilej, de Mihovil 
Kapetanici, președintele U- 
niunii Europene, care afirma 
că : „Școala românească este 
bine cunoscută pe plan inter
național... Vreau să remarc 
continua productivitate la 
nivelul juniorilor, unde for
mați mereu jucători de cla
să...". Sint aprecieri pe de
plin meritate. confirmind o 
tradiție care. în fond, în
seamnă un sir lung de suc
cese Ia marile competiții 
europene și mondiale,^ reali
zate de o serie de jucători și 
jucătoare de la Ella Constan-

ȘTAFETA SCRIMEI PRIN ANI

■ în școala românească de
£ haltere (de ce să nu-i spu-
£ nem așa, cînd de mulți ani
£ sportivii români se afirmă pe
£ plan mondial) s-au înscris
- numeroase titluri cu litere
3 majuscule. în ultimele dece-
£ nii, halterofilii români au
£ avut o prestație deosebită,
; cucerind în marile competiții
■ ale lumii, la seniori și ju-
£ niori, peste 100 de medalii !
? Este o recoltă splendidă, cu
J care puține țări de pe glob
• se pot mîndri. însuși pre-
1 ședințele Federației înterna-
* ționale de Haltere, austriacul 
V

Acum un an. in iulie, 
după Campionatele Mon
diale de la Lausanne, coti
dianul „Journal de Geneve" 
titra ■ „Mondialele de scrimă: 
floretistele Ia ora româneas
că", sintetizind marele suc
ces din proba individuală, 
descris apoi astfel : „Dumi
nică seară s-a desfășurat fi
nala floretei feminine. Super
bă ! Victorioasă, românca E- 
lisabeta Tufan în fața Zitei 

RIDICA MEREU
Gottfried Schodl, a subliniat 
în repetate rînduri progresul 
uimitor al reprezentanților 
țării noastre, acest salt cali
tativ atit de spectaculos. Iar 
secretarul responsabil al 
F.R.H.C., Lazăr Baroga, ar
gumentează astfel : „Avem o 
metodologie proprie, un plan 
riguros și meticulos alcătuit 
de specialiștii noștri pentru 
pregătirea tinerelor cadre de 
tehnicieni, iar afluența noilor 
elemente descoperite de tot 
mai multe cluburi și asociații 
este mereu mai mare în per-

Funkenhauser (R.F.G.)", Șl 
cînd în zilele următoare e- 
chipa noastră reprezentativă 
dobîndea și ea o medalie (de 
argint), devenea și mai clar 
ce. titrase ziarul elvețian.

Actuala campioană a lumii, 
Elisabeta Tufan (23 ani, com
ponentă a clubului Steaua), a 
fost de două ori medaliată la 
„mondialele" de tineret (1983 
si 1984), iar coechipiera ei, 
din finală, Reka Lazăr (21

„ȘTACHETA" 
formanță. Deci, putcm_ vorbi 
de o școală românească ?

în ultimii ani, progresele, 
ilustrate prin dobîndirea me
daliilor, au fost în continuă 
creștere, ca de pildă la C.E, 
de seniori : 1985 — 6 medalii; 
1986 — 10 ; 1987 — 13 ; 1988 
— 14. Marii performeri, cum 
sint Nicu Vlad, Andrei 
Socaci. Attila Czanka și Tra
ian Cihărean, pot aspira în 
continuare la ridicarea ne
contenită a „ștachetelor" pe 
podiumul olimpic, mondial si 
european de concurs.

nasticii la J.O. de la Montreal. După 
cum memorabilă și onorantă este înalta 
prețuire acordată de conducerea parti
dului ți statului, personal de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, laureaților diferi
telor ediții ale Jocurilor Olimpice si Cam
pionatelor Mondiale, jucătorilor de fotbal 
și colectivului tehnic al echipei Steaua.

Intr-un asemenea context ascendent, 
există o serie de discipline ale căror 
succese au impresionat cu deosebire 
pnntr-o continuitate pilduitoare, ceea 
ce le-a conferit un autentic statut de 
școală românească, așa cum asemenea 
școti sint în atțtea alte domenii de acti
vitate. |

MliNCII Șl DĂRUIRII
tinescu. Maria Alexandru, 
Dorin Giurgiucă, Eleonora 
Mihalca, Magdalena Leszay, 
Liana Mihut-Heim. Maria 
Alboiu pînă la Otilia Bă- 
descu. Călin Creangă, Anea 
Cheler. Romulus Revisz, Kin- 
ga Lohr, Emilia Ciosu. Călin 
Toma Vasile Florca, Adriana 
Năstase. Iulia Rîșcanu șa., 
care. în ultimele două decenii, 
prin muncă, pasiune, dăruire, 
au făcut să fluture tricolorul 
românesc de peste o sută de 
ori pe catargele „europenelor" 
și ..mondialelor", acestora 
adâugîndu-li-se și alte victorii 
la diverse mari competiții in
ternaționale, ceea ce îndreptă
țește să se vorbească despre 
faptul că „România are una 
dintre cele mai renumite scoli 
în tenisul de masă“.

Șl GENERAȚII
ani, clubul Tractorul Brașov), 
a dobîndit titlul suprem al 
acestei categorii de vîrstă în 
1986. Și dacă mai reamintim 
doar faptul că fosta campi
oană a lumii (1975), floretista 
noastră Ecaterina Stahl, ur
case și ea înainte de acest 
succes pe cea mai înaltă 
treaptă de premiere în com
petiția supremă a „cadetelo-r", 
rezultă că această ștafetă, 
prin ani și generații, a flo
retei feminine românești (și 
ne amintim acum și de Ma
ria Vicol, Ana Pascu, Ileana 
Jenei, Suzana Ardeleanu) de
monstrează viabilitatea școlii 
noastre de scrimă, fluxul a- 
firmării tinerelor talente prin 
muncă riguroasă și devoțiune.

Floreta feminină este port
drapelul scrimei noastre pe 
planșele mondiale și olimpi
ce (inclusiv acum, în preaj
ma J.O.), dar să nu uităm că 
nu de puține ori în ultimele 
decenii succesele ei s-au în
soțit cu cele ale săbiei și 
floretei masculine.

„FLOTILA" DE
Caiaciștii și canoiștii noștri 

au una dintre cele mai bo
gate și strălucitoare vitrine cu 
trofee sportive. Numai 
Patzaichin 
mele două 
dalii, de 4 
olimpic și

Ivan 
a cucerit, în ulti- 
decenii, 29 de me- 
ori fiind campion 
de 8 ori campion

toritate Iț] 
pere 1933,1 
nești cuceJ 
diție 3 md 
argint și l 
mare izbii] 
Montreal, 
Macarencul

Ivan Patzaichin și Toma Simionov, multipli 
pici și mondiali

mondial! Da, școala româ
nească de caiac-canoe s-a im
pus pe toate marile piste nau
tice din lume. Printre cei 
care, în acest răstimp, au ur
cat — la J.O. și C.M. — cea 
mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere : Serghei 
Covaliov, Petre Capusta, Au
rel Verneseu, Toma Simionov.

Apoi, „noul val" (Angelin 
Velea, Ionel Lețcae, Ionel 
Constantin, Nicolae Feodo- 
sei), care s-a impus cu

la canoe 
10.000 m, i 
la 500 m ; . 
gelin Velea 
în proba < 
1000
500 
Paje 
mul

O 
aur,
sîrguință 
pentru 4 
din to" 
pice.

m, me 
m, tod 
român 

de preil 
„flotila 
care

■

au-

O BARCĂ CU M
Primul mare succes al ca

notajului nostru a fost în
registrat în Canada, la C.M. 
din 1970, de la St. Cathari
nes, unde elevii școlii noas
tre de pe Snagov — Petre 
Ceapura, Ștefan Tudor și Gli. 
Gheorghiu — cucereau în 
proba de 2+1 întîia medalie 
de aur din istoria acestui 
sport, la un campionat al 
lumii. C.E. din 1973, de la 
Moscova, a consfințit marele 
succes al cuplului Ilie Oanță 
și Dumitru Grumezescu, me- 
daliați cu aur la 2 f.c.’

Canotoarele vo-r Întregi sal
ba de medalii, făcînd să se 
vorbească ou admirație și 
respect despre școala româ
nească de canotaj. întîia edi
ție a „mondialelor" feminine, 
prima medalie de aur : Cor
nelia Neacșu, Marilena Ghiță 
(Lucerna 1974, la 2 f.c.). Vi
trina cu trofee a vîslașilpr 
se va înbogăți în fiecare an,

o talentată I 
notoare iei 
Sanda Toi 
mondială 1J 
la Bled ; el 
că în 1980 I 
nou campiol 
1981, la Mii

Dar, cea 1 
a canotajul! 
consemnată I 
Angeles : 6 I 
6 medalii : J 
de argint! H 
aur și una d 
de echipajel] 
line. Confirn 
riaș succes | 
aur, 5 de a 
bronz la <J 
(1985) ; 3 m] 
de argint si 
C.M. de 1^

și 2 de 
Copenhaga (1

DRUMUL SPRE AURUL „EUROPENELOR" ÎNCEPE CU
în urmă cu 19 ani, din Ini

țiativa unui pasionat al teni
sului de masă. Paul. Constanti- 
nescu, azi președinte al Co
misiei Județene, avea loc la 
Ploiești cea dinții ediție a 
competiției „Paleta de argint", 
un concurs deschis celor care 
aspiră la gloria marii perfor
manțe sportive. După atîta 
timp, se poate afirma, fără 
greșeală, că această competiție 
a devenit una dintre cele mai 
importante pe drumul spre po
diumul... „europenelor", pentru 
că, fără nici o excepție, cei 
mai buni jucători români, a- 
dică cei care astăzi, spre e- 
xemphi, se numără printre me- 
daliații Campionatelor Europe
ne, și-au început ascensiunea 
spre afirmare pornind de la 
„Paleta de argint". Iată, așa
dar, o acțiune care, prin con
stanță și personalitate, s-a în
scris ca o deplină reușită a 
ceea oe înseamnă spirit de ini
țiativă, interes și pasiune în 
activitatea sportivă, un merit 
revenind, desigur. Comisiei 
Județene.

Aceste aspecte au fost relie
fate, din nou, și la ultima e- 
diție, găzduită de sala „Vic
toria" din Ploiești, unde, in 
condiții deosebite, după cum 
au remarcat cei mai mulți din
tre parti cipanți. au avut loc 
întrecerile ediției cu nr. 19, 
ediție la care au luat parte 
aproape 200 de foarte tineri 
juiitori și jucătoare din peste 
30 de asociații și cluburi spor- 
t- e. întrecerile au evidențiat

ardoarea cu care competitorii 
s-au angajat în dispute, ei cu- 
noscind faptul că se află la 
primul lor mare test, pe care, 
firesc, au dorit să-1 treacă cu 
rezultate cit. .mai bune. Și, 
dacă, la masculin, nu s-au în
registrat surprize, ordinea locu
rilor pe podium, și la indivi
dual, și la echipe, fiind, în ge
neral, cea așteptată, la femi
nin, în competiția individuală, 
n-au lipsit rezultatele puțin 
scontate. Cînd spunem aceas
ta, ne referim la ieșirea din 
cursă, din sfertuiri, a Antoa- 
nelei Mănac (Constanța), învin
să, puțin așteptat, de Adina 
Șolea (Buzău) în două seturi, 
cum pe aceeași linie se înscrie 
și victoria Mădălinei Savu (U- 
nirea Tricolor). Așadar, în cele 
din urmă, sportivii de la 
C.S.Ș. Constructorul înfrățirea 
Tg. Mureș au cîștigat la echi
pe, dispunînd în finală cu 3—1 
de Hidrotehnica C.S.M. C.S.S. 
Buzău, acestei victorii ei a- 
dă-ugînd-o și pe cea a lui 
Lehel Demeter la simplu, care
1- a depășit în finală, cu 2—0, 
pe Z. Fejer (Od. Secuiesc). La 
fete, după un meci foarte 
strins cu Juventus, ciujencele 
de la C.S.M. au terminat în
vingătoare cu 3—2, în timp ce 
la simplu, cum spuneam, a 
cîștigat Mădălina Savu, după
2— 0, în finală, cu Adina Șolea. 
Dintre celelalte rezultate, mai 
notămȘtiința Constanța — 
Voința S. Mare -3—2, Tehno
utilaj Od. Secuiesc — Geamul 
Scăieni 3—1, C.S.M. I Cluj-Na-

,«PALETA DE ARGINT41
poca — C.S.M. Iași 3—0 (mas
culin), Unirea Tricolor — Ști
ința Constanța' 3—2, Hidroteh
nica I Buzău — C.S.S. Meta
lul 3—0, Constructorul — A- 
vîntul 3—0 (feminin), la echi
pe, precum și Demeter — Io- 
nesou 2—0, Fejer — Ciurescu 
2—0, Adina Șolea — Anca Co
ro iu 2—1, Mădălina Savu — 
Mihaela Encca 2—0.

Cumulind rezultatele (mascu
lin și feminin), trofeul a re
venit în acest an echipei 
C.S.M. Cluj-Napoca (antrenori 
Dorin Giurgiucă, Eugen Bor- 
ca), dar remarcăm, totodată, 
clasarea pe locul 5 a forma
ției Unirea Tricolor Bucu
rești, care s-a aflat în com
petiție numai la feminin.

REZULTATE: echipe — mas
culin : 1. C.S.S. Constructorul 
înfrățirea I Tg. Mureș, 2. Hi
drotehnica C.S.M. C.S.S. I Bu
zău, 3. C.S.S. 2 Știința IJPIPS 
Constanța, 4. Voința S. Mare, 
5. C.S.S. Tehnoutilaj Od. Se
cuiesc, 6. Geamul Scăieni, 7. 
C.S.M. I Cluj-Napoca, 8. C.S.M. 
Iași ; feminin : 1. C.S.M. Cluj- 
Napoca, 2. Juventus București,
3. Unirea Tricolor București,
4. C.S.S. 2 Știința IJPIPS Con
stanța, 5. Hidrotehnica C.S.M. 
C.S.S. I Buzău, 6. C.S.S. Me
talul Rm. Vîlcea, 7. C.S.S. Con
structorul înfrățirea I Tg. Mu
reș, 8. Avîntul Tg. Mureș ; 
simplu — masculin : 1. Lehel
Demeter (C.S.S. Constructorul 
înfrățirea), 2. Zoltan Fejer 
(C.S.S. Tehnoutilaj), 3. George 
Ionescu (C.S.M. Cluj-Napoca)

și Ovidiu Ciurescu (C.S.S. 2 
Știința IJPIPS) ; feminin — 1. 
Mădălina Savu (Unirea Trico
lor), 2. Adina Șolea (Hidro
tehnica), 3. Anca Coroiu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) și Mi
haela Encea (Juventus).

CLASAMENT GENERAL : 1. 
C.S.M. Cluj-Napoca 163 p, 2. 
C.S.S. 2 Știința IJPIPS Con
stanța 158 p, 3. Hidrotehnica 
C.S.M. C.S.S. Buzău 157 p, 4. 
C.S.S. Constructorul înfrățirea 
Tg. Mureș 147 p, 5. Unirea Tri
color 105 p, 6. Juventus Bucu
rești 85 p.

Emanuel FÂNTĂNEANU

VÎRF DE SEZON PENTRU
(Urmare din pao 1)

oe desigur va oferi posibilita
tea unor surprize care sint de 
multe ori „sarea și piperul" 
competițiilor.

Programul „naționalelor" este 
următorul — simbătă, de la 
ora 9: trambulină 3 m juniori, 
platformă junioare; de la ora 
16: trambulină 3 m seniori, 
platformă senioare; duminică, 
de la ora 9: trambulină 3 rn ju
nioare, platformă juniori; de Ia

ora 16: ir.] 
oare, platfd

Anul trei 
cucerite dq 
(trambulinăl 
3 m), Elisl 
formă) la 
(1 m, platf 
(3 tn) la 
(1 m, 3 m) 
mă) la juJ 
ca (1 m), 
și Daniela 
junioare.

24 DE ORE LA ȘTRANDUL TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

îndrumă cu competentă pe 
foarte tinerii lor elevi. care 
tintesc afirmarea pe plan in
ternațional. „Deocamdată, ei 
trebuie să muncească mult 
pentru a progresa din toate 
punctele de vedere si pentru 
a putea concura de Ia egal la 
egal cu echipe reprezentative 
ale tarilor fruntașe în ierarhia 
internațională", ne-a declarat 
apreciatul antrenor Iuliu Capsa. 
LA BAZINUL DE SĂRITURI, 
cei mal harnici sint. de regu
lă. antrenorii de la C.S.Ș. 
Triumf, mai direct sros Ni
colae Sparios și Ana Neicu. 
singurii pe care i-am aflat 
înainte de ora 9. în ziua re
portajului nostru. Cu cite o

grupă de fete (Sparios) și bă
ieți (Neicu). cei doi antrenori 
își supuneau elevii la repetări 
în șir, în scopul îmbunătățirii 
tehnicii și aducerii în formă 
sportivă pentru apropiatele 
Campionate Naționale de ju
niori și seniori (simbătă și 
duminică) și ceva mai îndepăr
tatul Concurs Republican al 
copiilor (26—28 august). TREP
TAT. bazinul s-a mai aglome
rat, printre cei veniți aflin- 
du-se sportivi de la Lie. ind. 
nr. 37 (Ionica Tudor și cele
lalte eleve ale antrenorului 
Gabrilă Rogge). Voința Bucu
rești (secție nou înființată, ayînd 
în componență deocamdată pe 
antrenearea Elena Timar si 
pe internaționala Cristina Ti
mar), Progresul (Ileana Gheor-

ghe, LuanJ 
Pop, Ion I 
săritori an] 
temMiona] J 
ru). 1
platforme ] 
și reprezen 
din provin] 
Monica Ma 
Petru Popa] 
la Crișul J 
Kelemen. Ci 
tul campioJ 
Bogdan Cit| 
Sorin Baca 
ș.a. de la 
trenori Du 
Andrei Gă 
plător, deo] 
șitul aceste 
buni senior 
își vor dis 
campioni al 
la care tot] 
zinte pregă 
ACEASTA



TALENTEDE

Traian Popa.

unor

Laurențîu DUMITRESCU

B■a fi
Los 

nine,
a susținut două partide, fn pri
ma a învins formația Vesterlo 
cu 5—0 (2—0). prin golurile mar
cate de Cămătaru (min. 28), Ma- 
teuț (mln. 35), Sabău (min. 50),

ȘLEFUITORI

vrea ei.

astfel de 
și copiii, 
noi, an-

Tlmiș (min. 82 și 85). în al doi
lea joc. fotbaliștii bucuresteni 
au disous cu 2—1 (2—1) de Lo- 
keren. echină din prima ligă. 
Au înscris Cămătaru (min. 14) 
și Valșcovici (min. 16 — din pe
nalty). Simbătă. Dinamo va e- 
volua la Anvers în compania e- 
chipei cu același nume, clasată 
pe locul al doilea în ediția 
1937'38 a nrimel divizii.

DE LA F.R.F. In ziua de 25 
iulie, la ora 10, va avea loc, la 
sediul C.N.E.F.S., ședința Biro
ului Federal.

AFLATA IN TURNEU în 
Belgia, echina Dinamo București •o ci.
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Divizionarele A la ora bilanțului

0 FOSTA CAMPIOANA SE REÎNTOARCE IN „B"

SI9

timp în urmă. 
Complexul s-por- 
din Bd. Ghen- 
a purta un dia- 

antrenorul Carol 
Haidu despre campionatele 
municipale de juniori. Era 
o zi de vară toridă, era 
vacanță, era duminică... Și, 
totuși, acolo, în incinta com
plexului, pe unul dintre te
renurile cu iarbă, un an
trenor corecta tot timpul — 
din mers, cum se spune — 
mișcările unor copii ce nu 
aveau mai mult de zece 
ani. Unul nu pasa cînd tre
buie și unde trebuie, al
tul nu trăgea la poartă în 
momentul cel mai potrivit, 
alergarea celui de al trei
lea nu i sc părea firească 
antrenorului și așa mai de
parte. Și spunea fiecăruia 
cum trebuie să facă. Era 
exact. ca o lecție predată 
Ia școală, era, în ’ realitate, 
un antrenament cu mingea 
la o grupă de începători, 
așa cum e necesar el să fie 
pentru ca puștii, receptivi, 
să poată ÎNVĂȚA ceva. Nu 
ne-a surprins acel antrena
ment matinal într-o zi de 
duminică și în plină 
canță, pențru că omul 
re-1 conducea nu era 
meni altul decît Petre 
hai, ccl mai vechi antre
nor al centrului de copii 
și juniori al clubului mi
litar, unul dintre neobosi- 
ții noștri căutători și șle
fuitori de talente.

Cu puțin 
am fost în 
tiv steaua 
cea, pentru 
log cu

zece zile, 
unei secvențe

va- 
ca- 
nt

Mi-

B

(Vrmare din tian. I)

seni-

PRIMUL CUPLAJ ÎN

I

capabile de frumoase surprize. 
Aceste formații au făcut ieri 
antrenamente complexe, ambe
le aflîndu-se la startul pregă
tirilor lor pentru noul sezon 
Competițional, ambele dorind 
— cum au subliniat conducă
torii lor — să aibă comportări 
cît mal bune în campionatele 
respective, iar „Cupa Steaua"

au fost 
heorghe 
nbulină

(plat- 
Pop 

'etrache 
Fred el 

platfor- 
a Stoi-

fS m) 
rmă) la

I 
I

I
I
I

r

După 
martorii 
mănătoare, într-un alt 
de țară, într-un 
țel, Drăgășani, 
am relatat pe 
Ioanele ziarului, 
să spunem că 
rele exemple. 
Numai că numărul lor e 
încă foarte mic în raport 
cu ceea ce trebuie să exis
te la nivelul fotbalului nos
tru juvenil, acum, cînd co
piii se află în vacanța mare, 
cînd timpul lor nu se mai 
împarte între fotbal și școa
lă ; acum cînd antrenorul 
sau profesorul PASIONAT 
poate lucra atît cit dorește 
el cu cei pe care-i consi
deră talente capabile de 
mari progrese. „Cînd, dacă 

perioade ?, ne

mic 
despre 
larg în 
Și nu vrem 
sînt singu 
nicidecum

nu în aceste . _ , __
întreba și se întreba antre
norul vîlcean — “
Vacanțele, de iarnă, de pri
măvară, de vară, sînt pe
rioadele cele mai propice 
pentru noi ca să organizăm 
selecții, turnee de minifot- 
bal, tot felul de jocuri, cîte 
două antrenamente pc zi 
etc. Noi, la Rm. Vîlcea, am 
avut sprijinul clubului și nu 
cred că există conducători 
de unități sportive care să 
spună un nu categoric ma
terializării 
acțiuni cu juniorii 
Totul e să vrem 
trenorii".

Intr-adevăr, să 
antrenorii...

CUPA STEAUA"zz
se constituie in prilej excelent 
de verificare a garniturilor, a 
unor jucători noi.

Campioana noastră, care s-a 
pregătit la Predeal cîteva zile, 
revine astăzi în Capitală, pen
tru a efectua și ea ultimele 
antrenamente dinaintea startu
lui de mîine seară. Reamintim, 
de asemenea, că duminică, de 
la ora 18, se vor întîlni învin
sele din prima zi, după care 
se va desfășura finala „Cupei".

pe stadionul „23 August". 
,_______ ... __  cadrul „Cupei Steaua" s-au

pus în vînzare la casele stadioanelor .,23 August". Steaua și 
Ciulești, la Agenția Gara de Nord și la C.N.E.F.S. Sînt 
valabile legitimațiile-abonament eliberate de C.N.E.F.S. 
la tribunele pentru care au fost emise, precum șt abona
mentele clubului Steaua, cu locuri rezervate la tribuna 
I, sectoarele 2 și 43. Accesul publicului la stadion se va 
face cu începere de la ora 16.

deBiletele pentru cuplajele 
din zilele de 23 și 24 iulie, din

Cornel MULT cu cît întrecerile res-
ceilalti pective constituie și ultimul

Ista, in- test înaintea Campionatelor
FreîstSf Balcanice care vor avea loc
R tfe între 12—14 august, la Ștrandul

erau Tineretului. în mod cert, fie-
kitătilor care săritor va încerca. cu

Popa, prilejul „naționalelor", să-și
lajcsak, cucerească locul în echipa na-
Ibcț de tională care, la rindul ei va
[Viorica urmări repetarea performantei
[și fos- din 1986. de la Sofia, unde a
pagiu). cucerit locul I. ȘI LA BAZI-
iFredel NUL DE 33 DE METRI era
iKopatz activitate intensă. ocupanții
I— an- lui nefiind însă nici înotători,
le și nici poloiști și nici săritori.
I intim- ci., studenti în anul II la
li sfir- I.E.F.S.. aflați la lecția inau-
lei mai gurală a seriei a doua a prac-
li tării ticii la înot. Tema lecției ; pro
le de cedee de înot sub apă si pro-
Iniment cedee de scoatere a obiectelor 
le Dre- de la fundul apei ; printre stu- 
I bine. denti. actuali și foști practi-
I MAI cânți ai sportului de perfor

manță : înotătoarea Teodora 
Hauptricht (v-o mai amintiți pe 
fosta medaliată a C.E. de ju
niori ?), atleții Daniela Dra
gan și Mihai Simihălcan, schio
rul Gabor Nagy ; cadre didac
tice : lectorii Gheorghe Crețu- 
leșteanu. Gheorghe Cișmaș. 
Elena Plocon și asistentul Ion 
Jivan. GOSPODARII bazei nu 
prididesc pentru a asigura con
diții optime celor care folo
sesc cele șapte bazine (le-am 
inclus și pe cele patru folo
site cu recunoscută eficientă de 
Centrul de inițiere), ei ocu 
pîndu-se de instalațiile de 
tratare a apei, de instalațiile 
sanitare, de centrala termică 
etc. De aceea, subliniem nu
mele acestor anonim' de fapt 
colaboratori... nevâz’i-i u; an
trenorilor . Ioa Mărculeșeu, 
Traian Doljenco — electricieni. 
Vasile Anton, Cornel Matei — 
instalatori.

Petrolul Ploiești a lost un 
nume în fotbalul nostiu, dacă 
ne gîndim doar la faptul că, în 
in toamna lui 1966, Liverpool, 
campioana Angliei, deținătoa
rea titlului mondial, n-o putea 
elimina din C.C.E. decit după 
al treilea meci de baraj, de la 
Bruxelles. Petrolul, echipa din 
provincie, a fost atunci ce avea 
să fie peste ani Universitatea 
Craiova. Dar în marea perfor
manță nu poți rezista la infi
nit, concurența și ambițiile al
tora sînt mari. Iar o generație 
gen Dridea I, Tabarcea, Zalia- 
ria, Fronea, Pahonțu, Neacșu 
I, frații Munteanu apare după 
ce va mai curge multă apă 
pe... Prahova.

După repetate plecări și re
veniri în primul eșalon, doi ani 
la rînd (1985—1987), cu Mircea 
Dridea la conducerea tehnică, 
Petrolul a avut o frumoasă as
censiune, -mai aproape de tra
diția și cerințele orașului pe 
care ii reprezintă. In 1986 (du
pă promovare!!) a ocupat locul 
9; in anul următor, tocul 8, 
doar la un punct de... Cupa 
U.E.F.A. Se formase o echipă, 
cu o lecție bine învățată (și a- 
plicată). Marca goluri puține, 
ducînd dorul „omului de gol“ 
P3 care l-au reprezentat altă
dată un Dridea I sau Florea 
Voinea. Dar și primea 
puține goluri. pentru, că 
avea o apărare bună, 
care efectua un excelent mar
caj, avea un portar care s-a 
afirmat pe mina lui și a -echi
pei, Liliac. Doar 27 de geluri 
primise Petrolul în campiona
tul 1985/86!

A venit ediția următoare, a 
70-a. Petrolul era la pregătiri, 
la Sinaia. Reportajul de atunci 
l-am intitulat (pentru că am 
văzut ce este și ce va fi): „Pe
trolul de azi și.. problemele 
sale de viitor". Și, iată, pro
bleme au fost, și au fost și ur
mări. Plecase Liliac, ii urmase 
alt „stîlp" al apărării, Butufei. 
A plecat și antrenorul M. Dri- 
dea. Echipa mai îmbătrîn’se cu 
un an-doi. Travaliul marcaju
lui lăsase urme. Au fost aduși 
cîțiva jucători tineri, dar ce să 
faci ? Una e să joci la Focșani 
și alta cu Steaua sau Dinamo 
(cazul lui Purcăreață). Turul a 
fost catastrofal, cu doar 11 
puncte, cu 3 victorii și 5 ega- 
luri. egaluri acasă cu echipe de 
aceeași talie, „Poli" Timișoara, 
F.C.M. Brașov, S. C. Bacău, 
C.S.M. Suceava. Deprimarea și 
neputința de a marca dominau 
echipa, echipă din care cu greu 
găseai remarcații — Ursea, 
Ștefan, Jipa, poate și Pitulice, 
în rest, decepții, în frunte cu

Ștefănescu, Ion Gușe, Oct. Grî- 
gore.

Frumos, mobilizator, orga
nele locale, conducerea clubu
lui, echipa au luat in retur a- 
proape totul de la cap. Antre
norul C. Moldoveanu a lăsat 
locul lui P. Dragomir. Au apă
rut și cîteva noutăți, dar sin
gur Caciureac a corespuns, în 
schimb Țălnar și P. lordache, 
ca și Bărbulescu, în tur, n-au 
contribuit cu nimic Ia redre
sarea echipei și Petrolul n-a 
avut altceva de făcut decît să 
mizeze pe disciplina de ioc

juniori și tineret. Oamenii de 
gol au rămas Cr. Ene și, oare
cum, Ursea, dar realizările lor, 
doar 6 și, respectiv. 5 goluri, 
au fost nesatisfăcătoare ele 
demonstrînd, de altfel, princi
pala carență a echipei. INE
FICACITATEA.

Prin plecarea celor doi amin
tiți mai înainte, nici apărarea 
n-a mai fost atît de sigură, cu 
toată munca depusă de unii 
dintre componcnții acestui 
compartiment. In turul campio
natului. Petrolul a primit mai 
multe goluri decît în întregul

17. PETROLUL 34 10 6 18 25-52 26
• Puncte realizate pe teren propriu : 21 (a pierdut cite 2 n 

Ia Steaua, Oțelul, Flacăra șl Dinamo, cite 1 p la „Poli” Timi
șoara, F.C.M. Brașov, S.C. Bacău. C.S.M. Suceava și Rapid) • 
puncte obținute in deplasare : 5 (2 p la Rapid și „poli" Ținti-’ 
șoara. 1 p la F.C. Argeș).
• Golgeterii echipei : Cr. Ene 6 goluri ; Ursea 5 ; Ruse Mo- 

canu. Catinca, I. Gușe — cite 2 ; Panait. Pancu, Drăgan. Pi
tulice, Caciureac, D. Popa — cite 1.

® Jucători folosiți : 28 — Ruse, Ursea — cîte 32 de meciuri • 
Jipa 31 ; c. Ștefan 29 ; Panait. Cr. Et.e — cîte 27 ; Pitulice 26 ; 
I. Gușe 24 ; Mocanu ; O. Grigore — cîte 23 ; p. Gușe 22 : Ca
tinca, Pancu — cîte 15 : caciureac 14 ; Purcăreață, Hincu — 
cite 13 : I. Manea 12 ; D. Popa 9 ; I. ștefănescu. Drăgan — 
cite 8 : Bărbulescu, Țălnar — cîte 6 ; I. Nicolae Zafiris, P. 
lordache — cîte 5 ; I. Solomon, Dîrjan — cîte 4 ; Călin 1.
• Media notelor echipei : 6,02.
® Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Jipa 6.41, 2. C. Ștefan 6,31, 3. Urse- 6.21.
• Cartonașe galbene : 35 (12 suspendări) — 15 jucători (cele 

mai multe : I. Guse 8).
• Cartonașe roșii : c. ștefan (în et. a Vl-a) P. lordache (în 

et. a XXIV-a). Panait (în et a XXIV-a), Cr. Ene <în et. a 
XXXTV-a).
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m, ratată (Cr. Ene) ; a 

fost sancționată cu 3 penaltyuri. toate transformate.
e A expediat 390 de șuturi (255 „acasă", 135 în deplasare), 

din care 162 pe poartă (109 „acasă", 53 în deplasare).

(mai puțin frații Gușe, cel mai 
mic dintre ei, Paul, permițîn- 
du-.și chiar să părăsească e- 
chipa!), pe tinerețea și talen
tul lui Ursea, Panait sau Ruse, 
pe evoluția bună a portarului 
Jipa, pe travaliul lui Ștefan și 
Pitulice.

Comportarea din retur a fost 
mult mai bună, dar insuficien
tă ca să repare o situație a- 
proape compromisa după turul 
de campionat, mai ales că a- 
portul unui jucător de bază ca 
Macanu n-a fost cel așteptat, 
ba chiar slab (el, cu șutul pu
ternic, a marcat doar două go
luri!?); că Ion Gușe, autorul 
tot a două goluri, s-a arătat 
capricios și indisciplina1., deve
nind recordmanul echipei cu 
cele 8 cartonașe galbene; că 
Octavian Grigore a coborît tot 
mai mult pe scara valorică, 
după ce a promis atît de mult 
la 18 ani, devenind un.anonim 
după ce a fost internațional de

campionat trecut (30 față de 
27), apoi altele *(da, mai puți
ne. 22) în retur, ceea ce îi fă
cea pe oameni să plece mereu 
de la stadion cu gindui la... 
Liliac, deși, repetăm, Jipa nu 
apăra rău, dar nu era Liliac, 
cel care, în campionatul pre
cedent, apăra lovituri de la 11 
metri și aducea puncte din 
deplasare. Neașteptata victorie 
de la Timișoara a reaprins 
flacăra speranței. Acasă, cu 
excepția jocului cu Rapid, lu
crurile au mers bine, dar a 
venit dramaticul meci de la 
Bacău, cu penaltyul din vlti- 
mele secunde. Și gata!

Petrolul va lua totul de la 
capăt cu încrederea revenirii 
în eșalonul care a făcut-o de 
3 ori campioană, bazindu-se pe 
puterile ei, ca și în acest cam
pionat, păstrîndu-și însă • nu
cleul _ de tineri si talentati ju
cători, pe care să-i formeze, 
așa cum a făcut-o cu atîtea 
alte generații de fotbaliști.

Iată o secvență de la antrenamentul de ieri al jucătorilor de la 
Den Bosch. Foto: Nicolae PROFIR

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE: 
SIMSÂTÂ, 
23 IULIE!

/UUE 1988
TRAGEREA EXCEPȚIONALA AVANTAJE 

DE EXCEPȚIEI 
SE EXTRAG 66 
DE NUMERE, 
ÎN CADRUL A 7 
EXTRAGERI. SE 
POATE CiȘTIGA 
Și CU 3 
NUMERE 
DIN 24 Șl, 
RESPECTIV, 
18 EXTRASE.

Constantin ALEXE

LOTO-PROK'OSPORT INFORMEAZĂ
O Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 22 iulie 1988 are 
loc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, înce- 
pînd de la ora 15,50. Cei intere
sați sînt invitați să asiste^ acce* 
sul în sală fiind liber. După 
tragere va rula un film artis
tic. Asoecte de la desfășurarea 
operațiunilor de tragere vor 
fi transmise la radio. pe 
programul I, la ora 15,35. 
Numerele extrase vor fi trans
mise si în reluare, pe același 
program, la ora 23 05. precum 
și mîine. sîmbătă. 23 iulie, la 
ora 8,55.

a Nu uitati că, deși concursu
rile Pronosport cunosc o scurtă 
întrerupere, interesul partici- 
panților este din plin satisfăcut 
de către deosebit de interesanta 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO ce va avea loc duminică, 24 
iulie 1988. Dacă nu v-ați : >cu- 
rat încă bilete la această impor
tantă acțiure, rețineți că NU
MAI ASTAZI și mîine mai pu
teți particip? cu numerele favo
rite ! Asa. după cum puteți afla 
și din prospectele distribuite 
gratuit la agențiile Loto-Prono- 
sport, tragerea prezintă nume
roase ava“'+a.1e, printre care și 
acela de a atribui cîștlguri pen
tru 3 numere din 24 și. respec
tiv. 18 numere extrase. în ceea 
ce privește gama de cîștiguri, 
conmnnăm autoturismele «Da
cia 1300“ și excursiile în R.D. 
Germană, alături de numeroase
le și variatele cîștiguri în nu
merar.

Continuă sa se afle în vînzare 
LOZUL VACANTEI. emisiune 
specială limitată. care atribuie 
și un mare număr de TELEVI
ZA * ”E COLOR. De notat. însă, 
-ă emisiunea fiind LIMTTA'"'. 
se poate epuiza în orice mo
ment astfel că promptitudinea 
în ioc asigură valorificarea pe 
măsură a șanselor dumneavoas
tră !

@ CtȘTIGUUILE TRAGERII 
LOTO DIh 15 IULIE 1988. Cat. 
2: 3,75 variante a 19.486 lei: cat. 3: 
15.50 a 4.711 lei ’ cat. 4 : 29.00 a 
2.520 ; cat. 5 : 154,25 a 474
lei ; cat. 6 : 307.25 a 238 lei ; cat. 
X : 1.901.75 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 5 
127.946 lei



TURNEUL DE ȘAH
DIN POLONIA

VARȘOVIA, 21 (Agcrpres). 
în runda a patra a turneului 
internațional de șah de la 
Naienchowe (Polonia) maestrul 
român Dan Bărbulcscu a cîști- 
rat Ia Pandavos (Grecia). Alte 
rezultate ■ Tomașevski — Pet- 
kevici 1—0; Pzevoznik — Pau- 
novlcl remiză ; Havelkov — 
Solojenkin 1—0: Boitkevici — 
Szimczak 1—0 ; Gdanskî — 
Andonov C—1. In clasament 
conduce maestrul sovietic 
Boitkevici, cu 4 puncte, urmat 
de bulgarul Andonov 3,5 punc
te și Bărbulescu 2.5 puncte 
etc. In turneul feminin, după 
două runde, tn fruntea clasa
mentului se află marea maeș
tri sovietică Irina Levitina, 
cu 2 puncte.

Nori urci ne cerul

TRICOUL GALBEN INTR-O
Lovitură de teatru in Turul 

Franței I Fe cînd întreaga Spa
nie exulta vâzînd tn Pedro 
Delgado pe noul învingător al 
Marii Bucle, liderul lui Rey- 
tiolds a fost găsit „pozitiv" la 
un control doping. inopinat, 
efectuat cu cîteva zile înain
te 11 Ce-i drept, e drept; spa
niolul era creditat cu ceva 
șanse înainte chiar de start, 
dar el făcea parte dintr-un 
pluton de 5—6 alergători, între 
aceștia J.F. Bernard, S. Kelly, 
U. Zimmermann. E. Breukink. 
chiar L, Fignon și Ch. Mottet. 
Șl. deși mult ușurat (redus cu 
aproape 1000 de kilometri, la 
recomandările Federației In-

CAMPIONATUL BALCANIC DE POLO
(Urmare f»n o*ro D ÎN MINUTUL 20 ERA 6-6...

,Jurului irtinl€i“

POSTURĂ NEPLĂCUTĂ
ternaționale de specialitate). 
„Turul" s-a dovedit prea greu 
pentru mulți dintre favorițl, 
Fignon abandonind chiar, pier- 
zînd în etapa a 9-a mai mu’t 
de 6 minute, Ilampsten ieșind 
din prima sută de alergători, 
la un moment dat ! A venit 
însă etapa a 12-a, cu 4 vîrfuri 
„de infern". în care Delgado 
i-a întrecut net pe înaintașii 
săi în clasamentul • general, de 
atunci sporindu-și necontenit 
avansul, pină la a-1 face, tn 
etapa a 16-a, ca și irecupera
bil. „Primadona" Pedro Del
gado a spulberat, așadar, ideea 
existenței unui pluton de favo- 
riți, dar a atras concomitent 
și atenția comisiei medicale a 
Turului Franței, care a intrat 
tn acțiune, cu urmarea anun
țată la începutul notei de față.

bineînțeles, o 
urgentă. Pînă 

final lucrurile 
cum sînt, dar

a-

Sărbătoarea naționala a ponorului polonez

PERFORMERI DE ÎNALTĂ VALOARE
Asi, poporul polonez prieten sărbătorește cea de-a ii-a 

aniversare a Zilei Renașterii Poloniei, zi care a marcat, 
in 194i. o cotitură fundamentală in întreaga sa istorie. 
Atunci, la 22 iulie. Comitetul de Eliberare Națională a 
adresat întregii țări Manifestul Solemn prin care a fost 
declarată instaurarea puterii populare.

tn tot acest răstimp. Republica Populară Polonă s-a 
angajat cu toate energiile pe drumul socialismului, în în
treaga societate, in toate domeniile de activitate, inclusiv 
in sport, consemnîndu-se importante și prestigioase suc
cese. l.a cîteva din rezultatele obținute în activitatea spor
tivă ne vom referi in rîndurile de fată.

in repriza a doua: Hagiu, din 
4 m (7,23). Costrăș (8,15), Ar
delean (8,43) deci 5—2, 
urmind insă două goluri 
adversarilor. Vysal 
Saygun Selduz (10,33).
a fructificat o altă superiorita
te numerică (11.17), Suhan Sel
duz a mai strîns o dată re
zultatul. 6—5 (11,30). iar Cos
trăș a încheiat printr-o „bol
tă" perioada de oarecare echi
libru (13.11). Din sfertul 
treilea, jucătorii români 
dominat autoritar, punctele lui 
E Ionescu (14,50). Moiccanu 
(17,01). Gordan (17,55), Moicea- 
nu (20,33), Gordan 
Hagiu (24.44). E.
(25,53) si Ș. <*opescu 
duetnd scorul la proporții 
sugerează diferența de valoare 
dintre combatante (ultimul gol 
a fost marcat de Nakkaș — 
min. 27.29). Am dori insă ca 
echipa noastră să elimine din 
iocul său pripeala, inexactită
țile ce și-au făcut locul... 
arbitrat R. Klemincici si 
Windisch

CHIAR Șl FĂRĂ A FORȚA-
In ultima partidă a reuniunii 

s-au intilr.it echipele Iugosla
viei și Bulgariei, victoria re
venind. conform pronosticuri
lor, poloiștilor din țara care se 
află în pjsesia titlului mon
dial, la un soor aproape pre
vizibil ca diferență : 11—5
(2—1, 2—1. 3—2, 4—1). Fără a 
forța și fără a se lăsa impre
sionată de încercările din 
mele două „sferturi" ale 
tenerei de întrecere de a 
duce n eventuală surpriză, 
mația iugoslavă s-a impus 
ales datorită marcajului strict 
în apărare, mobilității și pre
ciziei paselor în atac, încheia
te, mai mereu, cu șuturi greu 
de parat de portarul bulgar 
Valkov, expediate, tn princi
pal. de centrul Milanovici și 
Bukici. ambii autori a cite 
3 goluri. Ceilalți marcatori ai 
meciului : Duho 2. Vicevici, 
Andrici și Bczmnlinovici pen
tru Învingători. Toșcv 2. Bonev, 
Dagorov și Dencev pentru în
vinși. Au arbitrat A. Tsantsas 
si M. Geli.

apoi 
aie 

(9.43) și 
Hagiu

al 
au

(21,19). 
Ionescu 

(26,30) 
ce

Au 
F.

pri
pa r- 
pro- 
for- 
mai

PROGRAMUL DE ASTĂZI

Reuniunea a doua a J.B., 
de la ora 9

România 
Iugoslavia 
Bulgaria

- România B
- Turcia
- Grecia

Reuniunea a treia, 
de la ora 17

Iugoslavia
Bulgaria
România

- Românio B
- Turcia
- Grecia

Prezentă la întrecere „în a- 
fară de concurs" este o a doua 
garnitură a noastră, alcătuită 
in marea majoritate din polo- 
iști tineri șl foarte tineri. cu 
doar doi titulari cu deosebită 
experiență. Cr. Dan si porta
rul Gh. 1’opescu. Ea a oferit, 
de fapt uvertura competiției, 
in compania reprezentativei e- 
lene: GRECIA - ROMANIA B 
11—6 (2—1. 3—2. 2—3. 4—0).
Oaspeții au luat avantaj, și 
l-au mărit pinâ la 5—2 și 6—3. 
pentru ca echipa română să 
aibă o perioadă de remarcabi
lă revenire, concretizată în e- 
galarea la 6 în min. 20,32. Ju
cătorii greci — și ei cu un ti
tular, Aronis, de 2 metri — au 
controlat însă sfertul final. 
Realizatori: Giannopoulos 4.
Samartzidis 3. Aronis. Kefalo- 
gianis. Pateros, Papanastasiou. 
respectiv L. Balanov 1 
Dan. Stemaie, Georgescu.
condus A. Elgin

Cr.
Au

V. Goian.

Ă fost cerută, 
contraexpertiză 
la rezultatul 
rămîn Insă... 
umbre amenințătoare s-au 
dunat deasupra „Marii Bucle". 
Vexată, vedeta spaniolă a a- 
menințat cu retragerea, indi
ferent de rezultatele contraex- 
pertizei, nu se știe dacă se va 
ține de cuvint. dar indiferent 
de epilog, ediția a 75-a a celei 
maj importante competiții și-a 
trecut deja in cont un minus 
uriaș Ia capitolul prestigiului...

Radu T1MOFTE

21 (Agcrpres). Cea 
etapă. Ruelle — Li- 
fost ciștigată de ru- 

Bugno 
km în

PARIS, 
de-a- 18-a 
moges, a . _
fierul italian Gianni 
cronometrat pe 93,500 
2hl2:45 (medie orară 42.259 km). 
Pe locul al doilea a sosit bel
gianul Nevens la o secundă, 
iar pe locul al treilea s-a cla
sat olandezul Hermans la 54 
secunde. In clasamentul general 
individual conduce Pedro 
gado (Spania), urmat de 
ven Rooks (O’anda) — la 
Fabio Parra (Columbia) la 
Steve Bauer (Canada) la

Del- 
Ste- 
4:06, 
6:00, 
7,25,

ATLETISM: DE LA O PROBA LA ALTA
ȘASE AUTOMOBILE !

dintre 
de atle- 

sezon 
. _ .___ . _  de pil

dă. e r’nr*z!ntă. în fapt,
cei 23.36 m la aruncarea
greu tă di ai lui Ulf T im mer
man n (R.D. Germană), rea
lizați în primăvara, la Cha- 
nia. L* Grecia T Ei bine, po
trivit revistei Dcr Leichath- 
let din B -lin. recordul lui 
Timmermarn are lungimea a 
...șase automobile puse cap 
la cap trei Trabant-uri și 
trei Wartburg-uri !

Cum an arătat in ediția de 
ieri a ziarului nostru. ex
cepționalul record de 10.49 s

DE FIECARE DATĂ: TENTATIVĂ DE RECORD MONDIAL
Nu există multi alteți. în 

întreaga hune care la fieca
re concu-s să se afle față-n 
față cu recordul lumii. Unul

* aceștia . este săritorul 
cu prăjina, «ovleticul 
she» Bubka. De obicei, 
ultima vreme. într-un 
curs, el efectuează, doar trei 
încercări începe întrecerea 
la 5.70 m. după cars urcă la 
5.BC rr (as? cum a făcut re
cent la Nisa). Trecînd din

CIT
Cit înseamnă două 

recordurile mondiale 
tism ale actualului 
competitions 1 ? Știți, 

e r'o-ezlntă. 
23.36 m

pe 10»* m al americancei 
Florence Griffith-Joyner nu 
poate ii evaluat de tabela de 
punctaj, intrucît cursa de 
100 m nu figurează intre pro
bele heptatlonuiul. Luind în
să ca reper tabela de punctaj 
a decatlonului, vom vedea că 
acr-st rezultat ar echivala 
astfe tr alte probe : lungi
me — 7.6 m. greutate (7.257 
kg) — 18,03 m înălțime — 
2.18 m. 401 m — 46.63. 110 mg 
- 13,98. disc (2 kg) — 55.08 
m. prăjină — 5.21 m. suliță 
(800 gr) — 75,70 m. 1500 m — 
3:56,87. Ir acest feL reiese Și 
mai clar valoarea deosebită a 
recordului feminin al „sutei-—

Printre disciplinele care 
se bucură de o largă popu
laritate -se află la loc de 
frunte, echitatia și tenisul 
de masă, aceasta si pentru 
că în marile competiții re
prezentanții Poloniei s-au 
aflat printre cei mai buni, 
obtinînd succese- de marcă. 
Fără îndoială, performanțe
le sînt și urmare a asigu
rării unei baze de masă a 
sportului, ceea ce face ca 
numeroși tineri să-și dedice 
o parte însemnată a preo
cupărilor practicind diverse 
-sporturi la nivel de perfor
manță. fapt ilustrat de pre
zența pe podium în nume
roase concursuri de anver
gură.

în ani paleta activităților 
s-a diversificat într-un mod 
impresionant, ajungindu-se. 
de la o regiune la alta a 
țării, la specializări stricte, 
urcate pe culmi ale măiestriei. 
In localitatea Lack se desfă
șoară întreceri de atelaje, 
la Jarozowa se reunesc 
specialiștii în concurs com- 
Dlet. Iwno. Ksiaz. Bogus- 
tawice. Varșovia fiind. la 
r’ndul lor, gazdele altor 
dispute. Această efervescen
tă activitate — impulsiona
tă permanent si de federa
ția națională — a permis 
și urcarea lui Janusz Ko- 
walczik pe cea mal înaltă 
treaptă a podiumului olim
pic. dar si afirmarea altor 
călăreți : Grzegorz Kubiak, 
Marek Orlos. Krzysztof Ko- 
ziarowski. Zbigniew Wit
kowski. Roman Rucinski s.a. 
Faptul că el. și nu numai 
ei. se află pe podiumul 
multor concursuri interna
ționale oficiale este o eloc
ventă dovadă a talentului 
Si bunei pregătiri a călăre
ților polonezi.

Aceleași calități îi ca
racterizează, de asemenea, 
si pe jucătorii de tenis de 
masă iar rezultatele înre
gistrate la Campionatele 
Mondiale si Europene, la 
Europa Too 12 sau la alte 
competiții de anvergură, ca 
și clasarea oe locuri de 
frunte în ierarhiile europea
nă si mondială probează 
că tenisul de masă polonez 
dispune de jucători cu o 
excelentă pregătire. Și este 
suficient să-i amintim doar 
pe # Andrzej Grubba și 
Leszek Kucharski. multiplii 
medaliați. la ..europene" și 
„mondiale", pentru a adu
ce un elocvent exemplu, 
dar șirul rezultatelor ar 
mai putea cuprinde victo
riile în Superliga europea
nă. în Cupa Campionilor 
Europeni. la .mastersul" 
european etc. Ca și pînă 
acum, tinerii jucători de 
masă polonezi așteaptă cu 
încredere și apropiatele 
Campionate Europene pen
tru juniori, care vor începe 
la sfirșitul lunii, ele repre- 
zentînd. ca de fiecare da
tă. o rampă de lansare a 
talentelor în arena marii
performanțe.

Desigur, călăria și teni
sul de masă reprezintă doar 
două din disciplinele care, 
alături de atletism, box. 
ciclism, fotbal și altele, ar
gumentează elocvent dez
voltarea mișcării 
poloneze tn anii 
mului. dezvoltare

sportive 
socialis- 
marcată

de obținerea de numeroa
se rezultate dzoscblte în
sportul de masă și de per
formanță.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Ser
in 

con-

prima încercare aceste înăl
țimi. Bubkn era de acum ciș- 
ti?x‘orul concursului (pe lo
cul secu a s-a clasat polone
zul Chmara. cu 5.70 m) apoi 
a ceru* s?
ta H 6.06 
alizind ur.
dial !

O schemă de concurs atît 
de simplă centru un atlet de 
talia acestui fenomenal sări
tor care este Serghei Bubka !

» se ridice stache- 
m Și a sărit, re- 
n >u record mon-

• Aguas la F. C. Porto • Turneul de la Londra va avea loc
• O pedeapsă aspră, dar dreaptă * Cei mai buni jucători ai

Africii • Dinamo Kiev — fot in frunte !
FOSTUL internațional vest-

7.80 M LA SĂRITURA IN LUNGIME ?
Mai înainte de a fi reușit 

excelentul record de 7.52 
a săritura 
..Memorialul
Lenin® 1 
va a 
da sări- 
d •'Dăș* 
ca-e a egalat recordul lumii 
detinut de Heike

DINTRE NUMEROASELE
Racorduri recorduri, recor- 

d j " : Yu Houren (R.P. Chi
neză) 63 6 m la disc femei 
— rec. a. Asiei : Ahmed Ka
mel Chatta (Egiot) 20.67 m la 
freutate — rec. al Africii : 
Annetv "ergent (Franța)

zatori cu revenit însă asupra 
dcerzie:. Prin urmare, în luna 
august, la turneul anunțat vor 
participa echipele Milan (cu 
Gullit. V n Hasten. Rijkaard), 
Bayern Munchen șî formațiile 
londoneze Tottenham și Arsenal,

DUPĂ CUM SE ȘTIE toate e- 
chipele reprezentative ale Me
xicului a i fost excluse, pe timp 
de do: anî. d către F.I.F.A. din 
toate competițiile oficiale. de
oarece în pre’;minariile C.M. de 
tinere: (sub 20 de ani) mexica
nii au folosit 4 jucători care 
au depășit vîrsta limită. O pe
deapsă aspră, dar dreaptă ! în 
prezent F.I.F.A. este preocupată 
de înlocuirea echipelor Mexi
cului cu alt? reprezentative. La 
C.M. d*- sală programat în iar- 
m anului 1989 locul Mexicului 
va fi iuat de Costa Rica.

PENTRU a doua oară conse
cutiv cel mai bun fotbalist a- 
frican al anului a fost ales un 
algeri n. După Lakhadar Bellou- 
mi. în acest an pe lo6ul 1 s-a 
clasat Rabah Madjer, care a e- 
voluat la ultima vreme la F.C. 
Porto, a^oi la Valencia. El a în
truni 130 d? puncte, distantîn- 
du-se detașa* de Youssouf Fo- 
fana (Cote d’Ivoire) — 63 de 
puncte — de Ia Monaco și de 
Francois Oman (Camerun), ju
cător ot la o echipă din Fran
ța (Laval), cu 5? de puncte.

ÎNTR-UN MECI restant din 
campionatul U.R.S.S.. echi
pele Soarta k Moscova șl 
Lokomotiv Moscova au ter
mina* la egalitate : 2—2. în
clasament conduce Dinamo Ki
ev 23 nu nete fdin 14 meciuri 
disputate) urmată de Dneor 
Dnepropetrovsk 23 puncte (din 
16 jocuri) și Spartak Moscova 20 
ouncte (did Îl meciuri).

Rubrica redactata de 
Ion OCHSENFELD

zerma.’ Toni Schumacher, după 
ce a evoluat Ia F.c. Koln. fiind 
exclus de la acest club, a tre
cut la Schalke M, care a re- 
trograia; in acest an. din .Bun
desliga". Dar Schumacher a gă
sit rened- o nouă ofertă : la 
Fenerbahce Istanbul. Conducerea 
clubului tu"c i-a promis câ-i va 
•--duce cartea sa „Fluier 
final". Reamintim că aceasta 
conține multe aspecte negative 
din ac -vitatea jucătorilor și 
cluburilor din K.F.G.. astfel că 
publicarea că-til a produs seri
oase contr verse ta presa vest- 
germană.

CUNOSCUTUL atacant Aguas. 
d’ la Benfica va evolua in 
noul sezen la o altă formație 
celebră : F.C. Porto.

TURNEUL DE LA LONDRA se 
va desfășura totuși, deși, cu pu
țin timp în urmă, organizatorii 
anu- tase-ă că nu va mal avea 
toc. per tru a nu se produce 
incidente. Zilele trecute organi-

si Jackie * Joyner-Kersee și. în 
a șasea săritură. 7.52 m. An- 
trenoru Galinei. Aleksandr 
Beskrovnîi este de părere că 
atleta Dosedă calitățile trebu
incioase. care mai trebuie 
încă dezvoltate, pentru a pu
tea obține. într-un 
propia* rezultatul 
m !

RECORDURI ALE LUI
8:441 pe ' 00 m - ___ ____
tional An ". ony Jarrett (Sco
ția' 13.4Î s De 110 mg 
national etc. etc.
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETIS1V. • La Celiablnsk 

sovietica Larisa Kjsitina a cîș- 
tigat săritura în înălțime, cu 
2.00 m. iar Vasili Bubka, trate
le recordmanului mondial Ser
ghei. n-a clasat be orimul loc 
ta or .J'nă. cu performanța de 
’ 86 m. Rezultate bune au mai 
tfitinut si tinerii Vladimir Ra- 
tasko- S 2* m la lungime si An
drei Abduvsliev îo 38 m ciocan.
• La Indiar.apclis, în con
cursul de selecția pentru Jocu
rile Olimpice. sorinteru' Joe 
Deloach i clstieat oroba de 
200 m C” turneul de 19.86. tntre- 
cîndu-' ne Cari Lewis. clasat dc 
locul doi în ÎOOt. Cursa mascu

lină <3? 40j m a revenit lui
Butch Reynolds, cronometrat în 
43.93. iar în nroba feminină de 
400 m aa—î -• mimul Ioc a fost 
ncuo’t de S'" o won da Williams 
— 54.93

HANDBAL • Meciurile din zi
ua a doua a turneului interna- 
înn.- f. "tain centru tineret ce 
se disr-ută Ia localitatea nolone- 
-1 B’rlsko Biaia s-au încheiat 
"u următoarele rezultate : Bul
garia — România 26—21 <14—91 :
Polonia — Pok-nia (junioare) 
”—23 <11—111.

HOCHEI PE IARBA A CamDÎ- 
onatu european pentru echipe

de tineret s-a încheiat la San
tander (Spania' cu victoria se
lecționatei R.F Germania, care 
a Întrecut. ir. finală, cu scorul 
de 3—0 (2—0) formația Anglie:. 
In partida pentru locurile 3—4. 
reprezentativ Olendei a dispus 
cu 2—1 (1—1) de echipa Spanie:.

MOTOCICLIS.1I • Campionatul 
mon’1-: de rit.ză a programat 
la Rijeka (Iugoslavia) un con
curs în care australianul Wavsr 
Gardner a cîstiaat Ia clasa 500 
-mc reali-ind ne o motocicleta 
..Honda". o medie arară de 
164.037 km. La clasa ’50 cmc a 
terminat Inrinsător spaniolul 
Sito Pons LYamaha"!. iar la

SCURT • PE SCURT
clasa ® cmc ce primul loc s-a 
situat compatriotul său Jorge 
Martinez UDerb?*)

RUGBY • O selecționată din 
Marea Brttanfe aflată în tur
neu Noua Zeeîandâ. a evo
luat la Christchurch. în compa
nia echipe? târii-aazdâ. Neozee
landezii au obtinut victoria cu 
scorul d? 12—10 fio—3).

TENIS • Tradiționala comoeti- 
tie internațională -Cupa Galea", 
rezervată ItieStnrîlor Dină la 20 
de ani. a fos* etstîeată de echipa 
' în Finala disputată la
Vich” 4înerii tenismani austra
lieni au in vin* m 3—2 formația 
^nani?’.
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