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Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori

TIMIȘOARA, 26 (prin tele
fon). La Casa Tineretului, ani
mația crește în jurul Campio
natului Mondial de șah pentru 
copii și juniori, de parcă s-ar 
juca acum rundele decisive. Nu 
sîntem însă decît după a doua 
rundă, în care consemnăm cu 
satisfacție noi succese ale foar
te tinerilor noștri șahiști, an
gajați în prestigioasa întrecere.

Astfel, la grupa de întrecere 
a celor mai mici jucătoare, ale 
categoriei de 10 ani, Corina 
Pieptăn reușește să înscrie o a 
doua victorie, cîștigînd în fața 
uneia din reprezentantele Turciei. 
Avtinna Avinal. Frumos a cîș- 
tigat și micuța sătmăreancă 
Havnatka Bessenyei la concu
renta bulgară Emilia Gingioro-

Aspect 
inaugurale

concurs, in timpul desfășurării rundei 
Foto: N. PROFIR

TURNEUL DIN POLONIA
VARȘOVIA, 26 (Agerpres). 

în runda a 7-a a turneului in
ternational feminin de șah de 
la Nalenchowe (Polonia) maes- 
tra română Eugenia Ghindă, 
lucind cu piesele neSre, a cîș- 
tigat la poloneza Ana Lisovska- 
ia. Alte rezultate : Jalovek 
(Polonia) — Frometa (Cuba) 

1—0 ; Sweczik (Polonia) — Si- 
kova (Bulgaria) 1—0. în cla
sament conduce marea maes- 
tră sovietică Irina Levitina cu

Notații după Campionatele Naționale de sărituri

HĂRNICIA A FOST 
MAI PRESUS DE TALENT 

ȘI EXPERIENȚĂ
și răsturnat — în 
echer, coeficient 
3,0), Monica Mate 
(ambii de la Cri- 
șul), Sorin Baca, 
Adrian Felea (C.S.Ș. 
Sibiu), Cornel Bi- 
chiș, Cristina Lo- 
loiu, Anca Udvescu 
(C.S.M. Sibiu), Ioa
na Voicu (Progre
sul), George Du
mitru, Valeriu Du
mitru, Cosmina 
Voinea, Daniel Mi- 
loagă (CSȘ Triumf), 
Mihaela Stafidov 
ți Ionica Tudor 
(Lie. ind. 37 Bucu
rești), aceasta din 
urmă, în virstă de 
numai 13 ani, pu-

Poate mai mult decît oriclnd, 
ediția recent încheiată a Cam
pionatelor Naționale de sări
turi, desfășurate la Ștrandul 
Tineretului, a reliefat superio
ritatea sportivilor care au în
țeles că, mai presus de talent 
și experiență, baza succesului 
este constituită din muncă a- 
siduă, perseverentă, din serio
zitate și conștiinciozitate la an
trenamente. A fost, se poate 
spune, o „paradă" a celor care 
și-au depășit condiția de can
didați cu șansa a doua și au 
realizat victorii pe cit de spec
taculoase, pe atît de meritate. 
Ne referim în mod deosebit la 
întrecerile seniorilor, unde Ia 
toate probele au fost consem
nați campioni in premieră și 
fierte tineri: Daniela Popa 
(Crișul Oradea), Luana Ciufu- 
ligă (Progresul București), Bog
dan Cibu (C.S.Ș. Sibiu) — toți 
încă juniori — și Florin Ava- 
siloaie (Progresul) — 19 ani. 
Alături de aceștia s-au evi
dențiat și alți reprezentanți ai 
generației juvenile, printre 
care: losiî Lajcsak (s-a pre
zentat cu o serie de sărituri 
libere cu grad de dificultate 
foarte ridicat ca, de exemplu, 
dublu salt șl jumătate înapoi
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9
va. Replica băieților, la aceas
tă categorie, a t și ea foar
te prompt, Mari os Zainea ară- 
tîndu-se mai activ și mai decis 
deett Richard Wigget (Țara 
Galilor), iar Francisc Nemeth 
obținînd și el un punct prețios 
în partida cu Patricio Ventu
rini (Italia). între două român
ce, Irina Pușcariu și Adela 
Frățilă a fost consemnată re
miza.

La categoria de 12 ani a băie
ților. doi concurențl români, 
învingători in prima rundă, 
Valentin Porubin și Liviu Ni- 
sipeanu, nu s-au menajat reci
proc, victoria revenind primu
lui (cu negrele). Excelent s-au 
comportat și ceilalți- doi repre
zentanți ai culorilor noastre.

6 puncte, urmată de Eugenia 
Ghindă cu 5 p.

După 9 runde în turneul 
masculin ce se desfășoară în 
același oraș, pe primul loc al 
clasamentului se află maes
trul bulgar Bogomil Andonov 
cu 7 puncte. Maestrul român 
Dan Bărbulescu, care în run
da a 9-a a remizat ou Schen 
(R.F.G.), se află pe locul 4 cu 
4,5 p.

tind fi considerată 
ca un talent de excepție.

Desigur, subliniind compor
tarea bună a săritorilor foarte 
tineri șl perspectivele lor pro
mițătoare, nu putem neglija 
prestația favorițllor învinși, cu 
atît mai mult, cu cît ți ei, la 
rindul lor, au depășit doar de 
curind vîrsta junioratului, ceea 
ce înseamnă că au posibilita
tea revenirii la valoarea spor
tivă care l-a consacrat și chiar
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A DOUA RUNDĂ
la această categorie. Mihai 
Grunberg a dispus de Dragiev 
(Bulgaria), iar Gabi Schwartz- 
man a cîștigat la Waitzkin 
(S.U.A.). într-una din cele mai 
spectaculoase partide ale run
dei. La fete, cel mai convin
gător a evoluat Lucia Cernea, 
învingătoare tn partida cu 
Giulia Sarwci (Canada), tn 
timp ce Ana Maria Osiceanu 
a remizat cu Aybike Avinal 
(Turcia).

Foarte dîrze au fost întîlnl- 
rile din cadrul grupelor cate
goriei de 14 ani. Aici, nu s-au 
încheiat pînă la ora transmi
siei decît puține partide, res
tul continuînd după întreru
pere. Putem nota, ca mai im
portante, doar două rezultate 
intre reprezentanții țării noas
tre, anume: Andrei Istrățescu 
— Ranko Szuhanek 1—0. Eleo
nora Balint — Andreea Sasu- 
Duc.șoara l—0.

Frumoase victorii românești 
s-au înregistrat la cea mai mare 
categorie, cea a juniorilor și ju
nioarelor (pînă la 16 ani). Gălă- 
țeanul Marius Manolache ciștigă

Tiberiu STAMA

(Contlnuare în pag a 4-a)

Comportări promițătoare ale tinerelor noastre judoka

O MEDALIE DE ARGINT ȘI DOUA DE BRONZ
LA PRIMA EDIȚIE A „TURNEULUI PRIETENIA"

„Turneul Prietenia" la judo 
feminin, Sliven (Bulgaria), 
prima ediție, 7 țări partici
pante. Tinerele noastre, aflate 
la ora debutului într-o între
cere peste hotare, nu intrau, 
se pare, tn calculele specialiș
tilor.

Dar a venit și startul. în 
prima zi, sîmbăta trecută, au 
intrat pe tatami, în noua sală 
Jubileina, concurentele de la 
4 categorii de greutate, prin
tre care se aflau, firește, și 
reprezentante ale țării noastre.

Prima medalie a cucerit-o 
Gabriela Pîrîianu (cat. 66 kg). 
Ea a întîlnit-o în turul I pe 

Elisabeta Kopatz a pierdut titlul la platformă- 
senioare, dar avem convingerea că pind la 
Balcaniadă se va pregăti pentru a atinge o 

formă sportiva corespunzătoare.
Foto : Eduard ENEA

a progresului. Ne referim, de 
pildă. Ia Ileana Gheorghe (care 
în ultima vreme nu s-a putut 
antrena cu regularitate, din 
motive obiective), Elisabeta Ko
patz, Adrian Cherciu, Siegfried 
Fredel, chiar la mai experi
mentatul Cornel Pop, dar mai

Dumitru STANCULESCU
(Continuare In pag. 2-3)

Duminică, în sala Floreasca 
s-au încheiat întrecerile celei 
de a 27-a ediții a Turneului 
Internațional de lupte al Româ
niei, competiție la care au fost 
prezenți luptători din 13 țări : 
Bulgaria, Canada, K. P. Chi
neză, R. D. Germană, Finlan
da, Grecia, Israel, Iugoslavia, 
Polonia, S.U.A„ Turcia, U.R.S.S. 
și România, unele dintre ele 
avînd reprezentanți la ambele 
stiluri.

Programat cu mai puțin de 
două luni înaintea Jocurilor 
Olimpice, concursul de la Bucu
rești a constituit un bun pri
lej de verificare a sportivilor 
participant!, unele delegații în
scriind în competiție mulți 
dintre sportivii candidați la 
un loc în echipele ce vor par
ticipa la marea întrecere din 
luna septembrie. Așa se expli
că și faptul că pe saltelele de 
concurs au urcat mai mulți 
campioni mondiali (de seniori 
și tineret), medaliați ai ma
rilor competiții internaționale 
din ultimii ani, componenți ai 
delegațiilor din U.R.S.S., Tur
cia, Polonia, Canada, Grecia și 
R.D.G. De pildă, echipa R. D. 
Germane a cuprins trei spor
tivi la categoria 74 kg (stilul 
libere). între care s-a aflat și 
Uwe Westendorf, vicecampion 
european. în delegația Uniunii 
Sovietice au fost prezenți, la 
categoria grea, Aleksandr Ka
relin și Igor Kostoroțki, cei 
mai valoroși sportivi sovietici 
la această categorie, deținători 
ai titlurilor supreme la seniori 
și tineret. A fost, deci, evi
dentă intenția tehnicienilor 
respectivi de a face o selecție 
între acești candidați la locu-

Igor Kostoroțki, cei

Elita Stoianova (Bulgaria), 
susținută frenetic de numero
șii spectatorii aflați in tribune. 
Gabi — cum ti spun colegele 
— a fost sfătuită de cei doi 
antrenori prezenți la Sliven. 
Gheorghe Dumbravă și Ioana 
Iliescu, să abordeze meciul cu 
prudență la început, pînă va 
vedea intențiile adversarei. As
cultătoare, sportiva noastră a 
evitat atacurile în serie ale 
sportivei bulgare pînă a găsit 
un moment favorabil (min. 2,03) 
cind a finalizat spectaculos un 
atac cotat cu koka. Neîmpăca
tă cu perspectiva înfrîngerii, 
Stoianova s-a năpustit, pur și 
simplu, cu asalturi din toate 
pozițiile, dar Gabi a fost de 
neclintit pînă la gongul final.
A urmat partida cea mai di
ficilă, cu Sulueta Beltran 
(Cuba), de care sportiva ro-

în finala „Cupei UG.S.R." la oină

ECHIPA COMBINATULUI 
POLIGRAFIC BUCUREȘTI, 

CIȘTIGATOARE MERITUOASĂ
La sfirșitul săptâminii tre

cute pe Stadionul Ștrand din 
Pitești s-au desfășurat între
cerile finale din cadrul „Cu
pei U.G.S.R." la oină. Cele 
mai bune 8 echipe muncito
rești din țară, cațg au parti
cipat la această cupă, ne-au 
dezvăluit incă o dată frumu
sețea sportului nostru național 
creînd, pe parcursul celor 
două zile de concurs, o at
mosferă sărbătorească întregi
tă de ospitalitatea recunoscută 
a localnicilor. Au răspuns 
prezent la această competiție 
următoarele echipe : Combina
tul Poligrafie București — cu 
o excelentă tehnică la „bă
taia" mingii și cu o bună mo
bilitate in teren. Laminorul 
Roman — a doua „cotată" pe 
foile de concurs, LF.A. Sibiu 
— surpriza plăcută a turneului. 
Metalul Tîrgoviște — s-a nu
mărat printre animatoarele

în cele ce ur-
de lupte greco- 
sportivl români 
primul loc : Ion

rile din echipele lor olimpice.
Dar, cel mai pronunțat ca

racter de verificare și selecție 
l-a avut concursul de la Bucu
rești pentru sportivii și tehni
cienii români. Federația n las
tră de specialitate a înscris în ‘ 
competiție cite trei concurențl 
la fiecare categorie de greu
tate, de fapt, pe toți cei mai 
valoroși luptători români la 
ambele stiluri. în ce măsură 
au reușit reprezentanții țării 
noastre să se comporte la înăl
țimea așteptărilor, vom încer
ca să arătăm 
mează.

în concursul 
romane, șapte 
s-au clasat pe . 
Grigoraș (48 kg). Mihai Cismaș 
(52 kg), Nicolae Zamfir (57 kg). 
Constantin Uță (62 kg) Sorin 
Herțea (82 kg), Iile Matei (90 
kgl și Vasile Andrei (100 kg). 
Ținînd seama și de adversarii 
intîlniți, Cea mai bună com
portare au avut-o, în această 
ordine. V. Andrei, N. Zamfir, 
C. Uță, I. Matei și, chiar dacă 
n-a cîștigat concursul, Petre 
Cărare. Ultimul a evoluat bine 
pe tot parcursul turneului și 
a pierdut, la mare luptă (2—3), 
meciul cu campionul mondial 
al categoriei, A. Abaev 
(U.R.S.S.). Dintre ceilalți cîș- 
tigători, I. Grigoraș a luptat 
promițător, dar succesul său 
r.u este concludent datorită va
lorii scăzute a adversarilor în- 
tîlniți. Mihai Cismaș a cîști
gat cu mari dificultăți, ma-

Mihai TRANCĂ

(Continuare in vag. 2-3) 

mână a lost surprinsă cu o 
necruțătoare shime și n-a mai 
putut evita lpponul. Pîrîianu 
mai păstra șansa de a cuceri 
o medalie, tn cazul cind t r fi 
obținut victoria tn fața polo
nezei Katarjina lușak, cea care 
dispusese clar (waza-ai i) de 
Stoianova. Meciul a fost echi
librat pînă tn min. 3,12 cind 
reprezentanta noastră s-a de
tașat cu waza-ari, ciștigînd la 
puncte. Din acel moment Ga
briela Pîrîianu era în posesia 
medaliei de bronz, urmînd să 
lupte pentru argint cu Karin 
Hekova (Cehoslovacia), tn min. 
0.32 cehoslovaca a luat un a • 
vantai apreciabil (yuko), pa

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag a 4-a) 

reuniunii de simbatâ diminea
ța. Dacia Pitești — echipa lo
cală — s-a prezentat onorabil, 
am zice noi, insă deficitară la 
„bătaia" mingii. Torpedo Zăr- 
nești — a fost echipa cea mal 
disciplinată, antnenorul-jueător 
Gh. Gherghișan (58 de ani) pri
mind o diplomă din partea or
ganizatorilor pentru longevitate 
sportivă. Utilajul Alba lulia — 
a început să activeze doar cu 
6 luni in urmă, în componența 
echipei aflindu-se muncitori, e- 
levi și... poate un viitor stu
dent — N. Cîrnat, antrenorul 
echipei, care se pregătește in
tens pentru admiterea la 
IEFS, toți cu o mare dragos
te pentru oină, și Metalurgis
tul Sadu. Echipele au fost îm
părțite în două grupe, cu Lk-

Ion PANA — coresp. 
■■■■ i .i—»———a—it.

(Continuare ta pag. 2-3)
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Divizionarele A in febra pregătirilor

UNIV. CRAIOVA: 32 DE GOLURI III 4 MECIURI!
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Răspund la apel cele 18 concurente de pe prima scenă

AGENDA ANTRENAMENTELOR Șl MECIURILE DE VERIFICARE
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Cele 18 divizionare A așteaptă noua ediție de campionat cu 
dorința unei cit mai bune comportări. In aceste zile, toate com
petitoarele se află in plin proces de instruire. Să trecem in 
revistă programul lor de pregătire.

STEAUA s-a reunit la 14 Iu
lie. După o săptămînă de lu
cru la altitudine, lîngă Predeal, 
a revenit în Capitală unde, în 
zilele de 23 șl 24 iulie, a par
ticipat la turneul internațional 
organizat de clubul militar, pe 
care l-a și cîștigat, învingînd 
în finală pe Partizan Belgrad, 
în perioada 3—10 august, echi
pa noastră campioană va efec
tua un turneu în Belgia. La 
invitația clubului F. C. Bruges, 
ea va participa, alături de 
Athletic Bilbao șl Anderlecht, 
la o interesantă competiție in
ternațională.

DINAMO șî-a început pregă
tirile în Capitală, după care a 
plecat în Belgia, unde a sus
ținut patru jocuri de verifica
re, încheiate cu următoarele 
rezultate: 5—0 cu Vesterlo. 
2—1 cu Lokeren, 1—0 cu Lier- 
se și 3—1 cu Anvers. Astăzi, 
dinamoviștii revin în Capitală, 
pregătirea făcîndu-se pe două 
grupe, selecționabilii, cu lotul 
reprezentativ în Belgia, ceilalți 
jucătoii la domiciliu. Aceștia 
din urmă (cărora li se vor 
alătura și cîțiva jucători de la 
formația de speranțe) vor par
ticipa, între 29 șl 31 iulie, la 
„Memorialul Aspâruhov", de la 
Sofia, alături de echipele Sa- 
ragosa. Dynamo Berlin si Vi- 
teșa.

VICTORIA, cu un nou cuplu 
de antrenori, Florin Halagian 
— Gheorghe Timar, a luat star
tul la 14 iulie. După un scurt 
stagiu de pregătire în Capi
tală, „alb-albaștrii“ au plecat 
în R. F. Germania pentru un 
turneu de pregătire și jocuri. 
O dată reveniți în țară, jucă
torii s-au deplasat la Poiana 
Brasov, unde se vor antrena 
pînă la 4 august. în ziua de 
6 august, Victoria va disputa 
o partidă amicală, la Istanbul, 
cu cunoscuta formație ” 
bahee.

OȚELUL GALAȚI 
conducerea tehnică pe

LA OINĂ

Fcner-

are la
Cornel

I ei te va 
. ori să

fie în dezacord cu deciziile 
„centralului1* V. Derșidan (O- 
radea), ca jucătorii să lașe 
frîu liber nervilor și să voci
fereze nepermis. Deși spiritele 
s-au liniștit destul de repede, 
„scăpările** arbitrului de la li
nie au lăsat un gust amar ce
lor prezenți. Rezultatele inre- 
gistrate în semifinale: Lami-

Dinu, secondat de loan Sdrobis, 
După cîteva zile de instruire 
în localitate, formația de la 
Dunăre s-a deplasat la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, pentru 
stagiu de pregătire și ' 
La 28 iulie, echipa va 
la Galați, urmînd ca, 
rioada 1—8 august, să 
două jocuri In Turcia : 
nerbahcc și Galatasaray, am 
bele la Istanbul.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
se pregătește pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni la Brașov. La înce
putul lunii august are în proiect 
un turneu de două jocuri în Bul
garia. în continuare, în zilele 
de 6 și 7 august va fi pre
zentă la „Cupa Minerul**, orga
nizată la Petroșani de clubul 
Jiul, iar la 13 și 14 august va 
participa, la Reșița, la „Cupa 
Gloria**

FLACĂRA MORENI și-a des
fășurat instruirea la Cîmpina, 
pînă la data de 22 iulie, după 
care a plecat într-un turneu 
de pregătire și jocuri de ve
rificare peste hotare. în pe
rioada 3—7 august. Flacăra se 
va deplasa la Poiana Brașov 
pentru un scurt stagiu de pre
gătire.

CORVINUL HUNEDOARA se 
află, de la 18 iulie, la Miercu
rea Ciuc pentru un stagiu de 
pregătire centralizată. La con
ducerea tehnică se află antre
norul, Ton V. Ionescu. Astăzi, 
pe stadionul din Miercurea 
Ciuc, va avea loc primul meci 
din semifinala „Cupei Balca
nice" .............................. _
vinul și 
partidă i 
sîmbătă, 
lese.

F.C.M 
doi pași 
august, pregătirea se desfășoa
ră la Poiana Brașov. O dată 
revenită în localitate, formația 
brașoveană va începe suita 
jocurilor de verificare. Pînă a- 
cum au fost perfectate astfel 
de „amicale" cu Inter Sibiu, 
Universitatea Craiova și F. C. 
Argeș.

F. C. ARGEȘ are un nou cu
plu de antrenori : Dumitru Ni- 
colac-Nicușor și Tănase Dima. 
în aceste zile, pregătirile se 
desfășoară la Miercurea Ciuc. 
Astăzi și sîmbătă, piteștenii 
vor susține dubla întîlnire cu 
Corviiiul Hunedoara din semi
finala „Cupei Balcanice" inter- 
eluburi.

„U" CLUJ-NAPOCA, după 
ce a luat startul antrenamen
telor în localitate, se află, în 
aceste zile, la Dej pentru un 
stagiu de pregătire centraliza
tă, care va dura pînă la 3 
august. în perioada 7—14 au-

un 
jocuri, 
reveni 

în pe- 
susțină 
cu Fe-

intercluburi. dintre Cor- 
F. C. Argeș, a doua 

urmînd să se dispute 
la Odorheiul Secu-

BRAȘOV se află la 
de casă. Pînă la 3

P. București a ciștigat, nu fără emoții, 
a „Cupei

ACTUALITATEA LA ȘAH
• CONCURSUL organizat în 

Capitală de A. S. Centrocoop a 
avut ea învingător tn turneul 
principal pe Gbeorglie Pcpescu 
(Calculatorul Sibiu) cu 9,5 p, 
urmat de Cristian Popescu 
(Calculatorul București) și Emil 
Pessi (Metalul), cu cîte 9 p. 
Turneul secundar a avut, în 
schimb, o... învingătoare, anume 
Carmen Butt (Automatica), ur
mată de Eduard Cziro, Gabriel 
Săulescu (I.T.B.) S1 Marius Stan 
(Șpartac), toți cu cîte 7,5 p. La
juniori a cîștigat Radu Manafi 
(I.T.B.), iar la junioare Camelia 
Șerban (Centrocoop).
• A LUAT SFÎRSIT și Festiva

lul șahului tulceah. Iată cîștigă- 
torll : în turneul principal, 
Marțian Fanase (Donarls) ; în 
turneul secundar, Dumitru Grecu 
(Ș. N. Tulcea) ; în turneul co
piilor, Ana Ionela Ilinca (Liceul 
Babadag).
• SE AFLA în plină desfășu

rare Festivalul șahului ialomi-
frun-

gust, clujenii au în proiect un 
turneu de pregătire și jocuri 
peste hotare.

A.S.A. TG. MUREȘ a în
ceput pregătirile sub conduce
rea antrenorului Bujor Hălmă- 
geanu, secondat de Fi. îspir. 
începînd de miine, echipa — 
revenită de la Sovata — va 
declanșa suita jocurilor amica
le, urmînd să participe și la 
turneul organizat de clubul 
Electromureș.

S. C. BACAU s-a reunit la 
startul pregătirilor la 11 iulie, 
în perioada 18—25 iulie a par
ticipat la un turneu în Polo
nia, tn orașul Mielec. Fotba
liștii noștri au disputat fina
la în compania echipei locale 
Stal (1—2). în continuare, bă
căuanii se vor pregăti, pînă la 
10 august, la Slânic Moldova.

RAPID își continuă pregăti
rile la Predeal, pînă la sfârși
tul acestei luni. Revenită în 
Capitală, formația din Giulești 
va avea in program numeroase 
jocuri amicale cu caracter de 
verificare.

SPORTUL STUDENȚESC are 
la conducerea tehnică pe Mir
cea Dridea, secondat de N. Tă- 
năsescu și P. Cazan. începînd 
de ieri, „alb-negrii" se află pe 
Litoral, unde participă la tur
neul organizat de F. C. Con
stanța, turneu la care mai sint 
prezente Lotul de tineret și 
F. C. Union Berlin (R. D. Ger
mană). în continuare, studenții 
bucureșteni vor fi prezenți și 
la competiția din zilele de 30 
și 31 iulie, de la Sibiu.

F. C. OLT, care are la con
ducerea tehnică tot pe antre
norul S. Stănescu, se pregăteș
te, pînă la sfîrșitul lunii, la 
MÎrșa. La terminarea stagiului 
va susține, ia Sibiu, un joc de 
verificare cu Inter. Revenită 
acasă, echipa are perfectate 
două jocuri amicale: cu F. C. 
Argeș si Universitatea Craiova.

F. C. CONSTANȚA are un 
alt prilej de verificare a ju
cătorilor din lot. Echipa de pe 
Litoral organizează în aceste 
zile al doilea turneu Interna
țional al sezonului, cu o par
ticipare valoroasă, pe care am 
amintit-o mai sus. Din progra
mul viitoarelor partide amicale 
desprindem pe cele cu F C.M. 
Progresul Brăila, Gloria Bu
zău, Gaz Metan Mediaș, Inter 
Sibiu.

INTER SIBIU a desfășurat 
prima parte a pregătirilor la 
Păltiniș. In zilele de 30 și 31 
iulie organizează la Sibiu un 
turneu internațional, la care 
mai participă Sportul Studen
țesc si formația Giiztepe din 
Turcia.

F. C. BIHOR își desfășoară 
pregătirile (sub conducerea an
trenorului V. Mateianu), pînă 
la sfîrșitul lunii, la Stîna de 
Vale. în continuare, are în 
program numeroase meciuri de 
verificare.

• Antrenorul Gh. Constantin nu are preferințe : „Joacă 
cei mai bine pregătiți I"

decvat. Cu Stoica am avut cî
teva probleme, dar el e recu
perat. Ceilalți sint apți 
efort...

Iar efortul la care sint 
puși componenții lotului 
iovean nu e deloc ușor și 
pre modul 
Universitatea 
vorbit și antrenorul ei ___
cipal, Gheorghe Constantin l

— Eu afirm că în această 
perioadă toate echipele 
pregătesc bine. Rămîne ca 
fectul eforturilor de acum 
se reflecte în campionat, 
valoarea jocului.

— Cu ce ginduri a pornit 
drum Universitatea ?

— Am spus-o și în iarnă, o 
reafirm : doresc ca Universi

Dialogul nostru cu antreno
rul secund al echipei craiove- 
ne, Nicolae Zamfir, a avut loc, 
La București, cu o zi înaintea 
începerii pregătirilor pentru 
viitorul sezon.

— Am fost la Predeal cu 
soția, care a trebuit să facă o 
operație foarte grea j ea a 
rămas acolo, iar eu alerg Ia 
Craiova, că miine începem 
treaba...

— Cum e ta Craiova într-o 
vară fără o cupă europeană ?

— Am fost supărați cu toții, 
fiind pentru prima oară după 11 
ani cînd numele Universității 
Craiova a lipsit din urna de la 
Geneva a cupelor europene. 
Acum 11 ani eram tot într-o 
perioadă ca cea de acum

de

su- 
cra- 
des- 

cum se pregătește 
Craiova ne-a 

prin-

se 
e- 
să 
în

la

Cu puțin timp 'm urmă, Bîcu (tricou de culoare închisă) s-a 
aflat in disputa directă pentru titlul de golgeter. tn pregătirile din 
acest sezon, el a luat un start lansat, numărindu-se printre cei 
mai eficace 
spectaculos

jucători craioveni, și 
ți in campionat
la o generație la 
mulți tineri ta
il cunosc foarte

trecere de 
alta. Avem 
lentați, eu 
bine, sint ambițioși, vor crește. 
Este vorba de Stoica, Ciurea, 
Badea, Ghiță, Zamfir, Neagoe, 
Popescu, Crișan, Săndoi. Plus 
Geolgău, care nu-j deloc... 
bătrîn și care poate deveni li
derul echipei, că fără un lider 
într-un grup nu se poate. Toate 
echipele trebuie să aibă 
Dacă 
pierd 
acelei 
devine __ _ .

— Unde începe Craiova pre
gătirile ?

— La Brașov, că la noi, la 
Craiova, e o căldură infernală.

Au trecut cîteva zile, jucăto
rii craioveni au efectuat con
trolul medical obișnuit, după 
care au plecat în orașul de sub 
Tîmpa. Nu i-a însoțit, cum a 
făcut-o în ultimele două decenii 
Vasile Frînculescu, bolnav. îl 
înlocuiește medicul 
Radu, căruia i-am pus 
barea obișnuită 
perioade :

— Există vreun 
disponibil 7

— Unul singur : 
Ghiță. Acum două luni a avut 
o fractură de peroneu, s-a 
refăcut, dar duminică, la Co- 
vasna, lovit in același loc de 
un adversar, a recidivat și 
acum urmează un tratament a-

unul. 
nu-1 au, sau dacă-1 
peste noapte, replica 

echipe în campionat 
foarte palidă.

îl
Cristian 

între- 
Ln astfel de
Jucător in-

atacantul

promitînd. in acest fel. să revină 
Foto: Nicolae PROITR

tatea să joace un fotbal spec
taculos, apreciat, să contribuie 
la ridicarea nivelului campio
natului, care e așa cum este. 
Există în lot mulți jucători ti
neri, au talent. Dar, ca să 
uroe, trebuie să muncească 
mult, de două ori mai mult ca 
ceilalți...

— Ceilalți ? Care ceilalți ? 
Negrilă a primit dezlegarea, 
Lung e la Steaua. A rămas 
doar Geolgău.

— Așa-i. dar există o formu
lă de echipă, iar dintre cei noi, 
cel care va merita va prinde 
„ll“-le de bază. Depinde de 
fiecare, eu nu am preferințe...

Universitatea a susținut pînă 
acum în zona Brașovului patru 
meciuri de verificare : 5—2
(4—0) cu Metrom, 4—1 (3—0)
cu I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, 
14—1 (8—0) eu Textila Prejmer 
și 9—1 (5—0) cu Carpați Co- 
vasna. A înscris, așadar, 32 
de goluri și a primit doar 5. 
Echipa utilizată a fost : Ghe- 
rasim — Ad. Popescu, Săndoi, 
Irimescu, Bica — Stoica, 
Ciurea, Geolgău, Badea — 
Biță, Bîcu. E un start de bun 
augur, remareîndu-se extraor- 
dh. ra poftă de gol a jucă
torilor. De altfel, ce-și 
dori mai mult 
azi al echipei, 
de acum 25 de

.. poate 
antrenorul de 

fostul golgeter 
ani 1

Laurențiu DUMITRESCU

U.G.S.R." la oină
Foto : Nicolae ȚERU

ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI •
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA CONSTANȚA

MECIURI AMICALE

i plkL 
partial 
ale ță- 

i puteți 
liste.

I incer- 
it șan- 
l care

norul — I.P.A. 21—18, C.P.B. — 
Tîrgoviște 21—8, I.P.A. — Tîr- 
goviște 15—6, Laminorul — 
C.P.B. 12—16.

în finalele de duminică, care 
au stabilit și ordinea clasa
mentului final, am consemnat 
rezultatele : C.P.B. 
24—4, Tîrgoviște — 
10—13, Torpedo — 
și Utilajul — Sadu

CLASAMENTUL 
1 COMBINATUL 
FIC BUCUREȘTI 
toare pe _merit a 
18-a
Laminorul Roman, 3. I.P.A. Si
biu. 4. Metalul Tîrgoviște. 5. 
Dacia Pitești. 6. Torpedo Zăr- 
nești, 7. Utilajul Alba-Iulia. 8. 
Metalurgistul Sadu.

— I.P.A.
■ Laminorul 
Dacia 12—12 

14—8.
FINAL : 

POLIGRA- 
— cîștigă- 

pe merit a ediției a 
i „Cupei U.G.S.R., 2.

CONSTANȚA, 26 (prin telefon). 
Pe stadionul „1 Mai" din locali
tate s-au disputat primele par
tide din cadrul turneului inter
național de fotbal, iată scurte re
latări :

LOTUL DE TINERET — F. e. 
UNION BERLIN 3—1 (1—0). Lotul 
de tineret a punctat de trei ori 
prin I. Stan (min. 31 și 39. am
bele din 11 m) și Szeneș (min. 
75). Oaspeții au redus din han
dicap prin Trielof (mln. 85). LO
TUL DE TINERET : Prunea — 
Timofte. Ad. Popescu. Cristea 
Ciobanu — Dumitrescu. Motroc. 
Stăniei. I. Stan — Neagoe. Bu- 
țerchi. Au mai iucat : Voiea 
Neagu, Oloșutean. Iorgulescu n. 
Vase. Szenes.

SPORTUL STUDENȚESC — 
F.C. CONSTANȚA 5—3 după pe-

Ad.

naltyuri. După 90 de minute sco
rul a fost egal. 1—1, prin golu
rile marcate de Lucacl (min. 44) 
respectiv Manea (min. 52). SPOR
TUL STUDENȚESC : Mânu — M. 
Marian M. Popa, Aclilm. Mun- 
teanu I — Ticleanu, Fologea 
Pană — Tirlea, Lucacl, Olteanu. 
Au mai jucat : S. Răducanu, Ră- 
duță. Iorgulescu I. Dobre. F. C. 
CONSTANTA : Răuță — Dumitru 
Dorobanțu. Dinu. Cămui — Petcu. 
Nedelcearu. Ivan, Funda — Bă- 
trtneanu. Popa. Au mal jucat : 
Anton Băjenaru. Popoviel, Iovă- 
nescu. Manea. Crăciun.

Astăzi au loc meciurile F. C. 
Constanta — F.C. Union (de la 
ora 17) pentru locurile 3—4 și 
Lotui de tineret — Sportul Stu
dențesc (de la ora 19) pentru 
locurile 1—2. (C. POPA, coresp.)

• masuri organizatorice 
LA gloria buzAU : ca pre
ședinte al clubului va funcționa 
. _ ------- voicu, iar ea vice-

- prof. Radu Oprea, 
principal a fost 

ionescu, care a

ing. Petru 
președinte — 
Ca antrenor 
numit Ion 
condus echipa La prima sa pro
movare în Divizia A în sezonul 
977—1978). (Victor GAȘPAR. co
resp.).

- “ - ARGEȘ a susținut
eu Unirea Cris- 

și. respectiv, 
Piteștenii au 

cu sco- 
prin 

Ghioacâ

rare Festivalul 
țean ediția a 8-a. Printre 
tașl, C. ~ ‘
rești), I. ____
țămînt Slobozia) . __ ______
(Medicina Cluj-Napoca). Turneul 
se desfășoară în condiții optime 
la Slobozia.
• ÎN SALA Calculatorul din 

Capitală, în perioada 1—13 
august, A. S. Spartac organizează 
ediția a VIII-a a „Cupei lucian 
Rădulescu". Concursul este des
chis tuturor jucătorilor, clasifi
cați și neclasificați. înscrierile 
se fac la sala Calculatorul (str. 
13 Decembrie 21). Ședința teh
nică va avea loc larii, ora 16.

Spulber (Metalul Bucu-
Vlaieu (Știința 2. 2 

șl M. Ciortan
învă-

CORVINUL - F.C.

Azi, la Miercurea Ciuc

ARGEȘ IN PRIMUL JOC DIN TURNEUL 
AL „CUPEI BALCANICE"

„Cupei Balea- 
a intrat tn

Actuala ediție a 
nice“ intercluburi 
faza finală.

După ce au avut pînă acum 
o comportare bună și au ciștigat 
seriile din care au făcut parte 
CORVINUL HUNEDOARA și F.C. 
ARGEȘ vor disputa o dublă 
partidă în zilele ce urmează. 
Primul joc va avea loc chiar 
astăzi, la Miercurea Ciuc, unde 
cele două formații se află în

pregătiri pentru 
competițional.

Această primă 
de la Miercurea 
la ora 17 șl va 
arbitrul Mircea 
Napoca) ajutat

tflitorul

FINAL

sezon

de azi, 
Începe 

de 
(Cluj-

partidă 
Clac, va 
ti condusă 

Salomlr 
__ ,___ _ ___ la linie de Flo

rin Popescu șl Adrian Moroianu 
(ambii din Ploiești).

Returul va avea loc sîmbătă 30 
iulie, la Odorheiu Secuiesc.

• F.C.
două r ‘ 
turu 
Minerul 
dispus 
rul de 
golurile 
(min. 1 șl 67) 
șl '0, — ''
Badea
șl d» Minerul cu 4—1 (I_—i)
orin golurile realizate de Via- 
doiu (min. 9) Grigoriu (min. 
55) Bânuță (min. 70 și 83). res
pectiv Corban (min. 14). F.C. 
ARGEȘ a folosit următorul lot •: 
Hristea — Voicu. Stancu, Vilău, 
Șerban. Eduard. Grigoriu. C. 
Pană Bănută. M. Marcel. Vlă- 
dolv Pîrvu. Tirchineci, S. Ba
de- Ghioacă, Speriatu. Sitnion, 
Țănase. (V PASCANU, coresp.).• PC BIHOR ORADEA —
STRUNGUL ARAD 1—1 (1—•).
Autorii golurilor : N. Mureșan
(min. 5) respectiv Petrescu 
(min 15) F.C. BIHOR : LAzA- 
reanu — Borza. Blszok, Bru- 
kenta.. Borba — tie. Tămas. N. 
Muresan C. Georgescu — Ot. 
Lazăr. Strîtnbel. Au mai jucat t 
Btid Bala!. Bucico. Szenes. Bo- 
do, S. Pop, Ciocan. a. GHIrA

partide
Secuiesc

I Bălan, 
de Unirea < 7—1 r4—0).
înscrise de 

T7) Eduard (min. 24 
Tirchineci (min. 40). S. 

« (min. 50) Vlădoin (min. 
respectiv Szanislo (min. 88), 

•= Minerul * ’



UN MARE BOXER A SPUS ADIO RINGULUI KATRIN MESSNER

SUEDIA - R. F G., DIN NOU
ÎN FINALA „CUPEI DAVIS“

Dintr-o pleiadă de mari per
formeri pe care Cuba i-a o- 
ferit lumii sportive mondiale, 
atletul Alberto Juantorena 
(dublu campion olimpic la edi
ția din anul 1976 a Jocurilor, 
la 400 m și 800 m. performan
tă unică) și boxerul Teofilo 
Stevenson merită probabil locu
rile cele mai de cinste. Zăbo
vim astăzi fisupra celui de-al 
doilea, pentru că, iată, agen
țiile de presă aduc vestea, 
neplăcută iubitorilor de pretu
tindeni ai nobilei arte, că, de-a
cum înainte, marele Teofilo 
Stevenson a atîrnat mânușile 
în cui. Pentru totdeauna. Și-a 
Încheiat astfel activitatea unul 
dintre cei mai mari boxeri ai 
lumii, în orice caz campionul 
olimpic cel mai merituos, chiar 
dacă o eventuală comparație l-ar 
aduce în discuție pe Joe Fra
zier sau Cassius Clay, pe Floyd 
Patterson, George Foreman ori 
Tyrell Biggs al căror prim pas 
spre ringurile profesioniste a 
fost făcut de pe priina treaptă

țională la cel mai înalt nivel 
— figurează cele asupra lui 
Johnny Tate (în semifinala la 
J.O. din 1976), viitor campion 
mondial WBA, Tyrell Biggs 
(Jocurile Panamericane, din 
1982), Mircea Șimon, Peter Hu- 
ssing, Francesco Damiani și 
mulți alții. Clasa excepțională 
a boxerului cubanez, tehnică 
ieșită din comun, rapiditatea 
extraordinară, duritatea lovitu
rilor tmpărțite cu ambele 
mîini au fost de altfel demon
strate cu prisosință și publicu
lui românesc, Teofilo .Steven
son fiind de nenumărate ori 
oaspetele țării noastre, mai cu 
seamă pentru a-și disputa 
„Centura de aur**. Conform 
experților, toate aceste calități 
l-au făcut mereu comparabil 
pe superbul atlet cubanez cu 
un alt mare personaj ai rin
gului mondial. Joe Luis. cel 
care va rămîne pentru tot
deauna un model al eleganței, 
dar și al eficacității în ring. 
Sportiv de excepție si om cu

25,89 LA 50 m LIBER
BERLIN, 26 (Agerpres). în 

ultima zi a campionatelor de 
natație ale R- D. Germane, 
desfășurate la Poisdam, Katrin 

i de 
25.89. 
situat 
spate

Messner a cîștigat proba 
50 m liber, cu timpul de 
iar Cornelia Sirch s-a 
pe primul 
in 2:09,91.

Rezultate
concursul
mixt : Raik
2:03,39 ; 1500
Dassler

loc la 200 m

înregistrate
masculin : 200

Hannemann 
m liber : Uwe

15:11,24.

în 
m

O dată cu desfășurarea se
mifinalelor Grupei Mondiale a 
„Cupei Da via", cea mai pres
tigioasă competiție de tenis 
pe echipe din lume, au fost 
cunoscute finalistele actualei 
ediții. Pentru a șasea oară 
consecutiv și a șaptea in to
tal (din care victorii în 1975, 
1984, 1985, 1987 și înfrîngeri în 
1983 șl 1986), reprezentativa 
Suediei a reușit performanța 
de a disputa finala, după o 
victorie netă în fața formației 
Franței (4—1). Avînd în com
ponență pe învingătorul de la 
Roland Garros ’88 — Mats Wi- 
lander — și pe cel de la 
Wimbledon ’88— Stefan Ed
berg, formația scandinavă, pu
ternică și foarte omogenă, 
păstrează, fără îndoială, pri
ma șansă în actul final (16—18 
decembrie, acasă), unde va în- 
tîlni echipa R. F. Germania 
(5—0 cu Iugoslavia în a doua

rnimasE victorii românești
(Urmare din pao 1)

Directa lui Stevenson n-a avut replică

la Daniel Petrone (Italia), iar 
Levente Kocsis, deloc incomodat 
de piesele sale negre, s-a arătat 
superior lui Martin Ahn (Bel
gia). La a doua victorie în con
curs se află Luminița R&du.

Organizatorii timișoreni, gaz
dele întrecerii, nu se dezmint, 
oferindu-ne un foarte intere
sant supliment intr-unui din 
foaierele alăturate ale Casei 
Tineretului, unde s-a des.'his o

expoziție filatelică consacrată 
istoriei șahului. O serie întrea
gă de emisiuni timbrale prezin
tă disputa pentru titlurile mon
diale, de la startul acestei 
competiții, în anul 1886. pînă 
în zilele noastre, cu figurile 
tuturor marilor campioni în
scrise pe mărcile poștale. In 
alte emisiuni filatelice, apărute 
la noi șl peste hotare, urmărim 
mari evenimente șahiste, cum 
sînt Olimpiadele, Turneele in
ternaționale, Balcaniadele. Ex
poziția se bucură și ea de o 
mare afluență de public.

semifinală), cu o singură „vi
oară" însă de primă mărime
— Boris Becker (finalist, în 
acest an, la Wimbledon). Cele 
două formații și-au mai dis
putat trofeul în 1985 : R.F.G.
— Suedia 2—3.

Tot la sfîrșitul săptămiaii 
trecute s-au desfășurat și fi
nalele grupelor zonale, deve
nind cunoscute trei din cele 
patru formații care au oro- 
movat în Grupa Mondială. A- 
cestea sînt: Austria (5—0 cu 
Anglia) și U.R.S.S. (5—0 cu 
Olanda) din Zona Euro-afriea- 
nă A și, respectiv. B și S.U.A. 
(4—1 cu Argentina). 
Americană. (D.S.)
• Americanul Tim

terminat învingător 
international de la _________ _
(S.U.A.), în finala căruia !-a în
trecut cu 5—7, 6—3. 6—3 pe co
echipierul său Johan Krlek.

« In finala turneului interna
tional desfășurat în localitatea 
olandeză Noordwijk, jucătorul 
vest-german Tore Meinecke l-a 
învins eu 7—6, 3—6. 6—4 pe Pe
dro Rebolledo (Chile).
• Primele partide disputate în

turneul internațional feminin de 
la Hamburg s-au Încheiat cu 
următoarele rezultate: Sarah 
Loosemore (Anglia) — Marcella 
Mesker (Olanda) 6—4, 7—6 ; Sil
ke Meier (R.F. Germania) — 
Grace Kim (S.U.A.) 7—8, 6—1 ; 
Jana Novotna (Cehoslovacia) — 
Silke Frank! (R. F. Germania) 
6—4, 6—2 ; Iva Budarova (Ceho
slovacia) — Celine Cohen (Elve
ția) 7—6, 6—2 ; Amy Jonsson
(Norvegia) — Simone Schilder 
(Olanda) 3—6, 6—4. 6—1.
• Competiția internațională 

pentru Juniori „Cupa Jean Bo- 
rotra" a revenit la actuala edi
ție echipei Suediei care, In fina
la desfășurată în localitatea 
franceză Le Touquet. a Întrecut 
eu 3—2 formația Cehoslovaciei. 
In meciul pentru locurile 3—4. 
selecționata Iugoslaviei a învins 
cu 3—2 echipa Spaniei.

din Zona

Mayotte a 
în turneul - 
Schenctady

a podiumului olimpic. Stă 
mărturie o vitrină cu trofee 
cum au prea puțini dintre ma
rii sportivi ai lumii, pe raftu
rile căreia strălucesc 3 medalii 
de aur olimpie (Munchen, Mont
real, Moscova), 3 medalii de 
campion mondial (Havana, Bel
grad, Reno), 3 medalii de cam
pion al Jocurilor Panamerica
ne, consfințind de-a lungul a 
14 ani (între 1972 și 1986) o 
supremație pe care, cu sigu
ranță, nu va încerca nimeni, 
niciodată, să o conteste. Prin
tre victoriile sale — 278 la 
număr într-un deceniu si ju
mătate de activitate competi-

calități exemplare, vesel des
chis la fire, sincer și simpa
tic, recunoscînd cu fair-play a- 
tunci cînd adversarii au fost, 
pentru o clipă, mai buni, Teo- 
filo Stevenson se retrage la 
36 de ani (s-a născut la 29 
martie 1952, Ia Las Tunas; greu
tate de concurs 100 kg și 
înălțime de 1,93 m), anunțînd 
ferm că de-acum înainte sco
pul său nu va fi altul decît 
de a găsi noi campioni care 
să reprezinte Cuba pe cele mai 
inalte ringuri ale lumii.

Radu TIMOFTE

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

0 MEDALIE DE ARGINT
(Urmare lin oao I)

care românca l-a anulat (min. 
1.47) cu un alt yuko, Acci- 
dcntîndu-se la piciorul stîng, 
Pîrîianu a pierdut, în cele din 
urmă. Ia puncte.

Cea dc a doua medal: e de 
bronz obținută în prima zi de 
c< r. curs a revenit reprezentan
tei noastre de la categoria 72 
kg. Simona Rihter. Ea s-a si
tuat pe primul loc în grupă 
după o victorie prin ippon și 
o alta la puncte (koka) asigu- 
rindu-și medalia de bronz 
Spre regretul nostru însă, 
sportiva română a fost frus
trată de medalia de argint tn 
meciul următor, cu Hakamina 
Tchedo (Cuba), situată pe Jo
cul secund tn grupa sa. Chiar 
din primele secunde Rihter a 
finalizat un atac și trebuia 
punctat dar arbitrul principal 
nu l-a cotat cu nimic. în fi
nal. partida s-a încheiat la e- 
galitate și Ia hanței același ar
bitru i-a acordat decizia spor
tivei cubaneze I

Celelalte două tinere care au 
concurat tn ziua inaugurală. 
Mariana Lău (61 kg) și Mino- 
dora Nemeș (+72 kg), plasate 
în grupele în care se aflau cele 
mai valoroase concurente, nu 
au reușit să se califice în pri
mele două locuri.

în ziua următoare, duminică, 
au fost programate întrecerile 
la celelalte 4 categorii. Antre
norii echipei noastre au în-

Șl DOUA DE BRONZ
scrls-o pe Simona Rihter la 
„open“. Dificilă • misiune pentru 
Simona, mai ales că unele din
tre adversare — după cum vom 
menționa — erau mai grele 
decît ea cu peste 30 kg ! Cu 
toate acestea, talentata noastră 
sportivă a fost aplaudată de 
fiecare dată. Era numai se
cunda a 32-a cînd Simona a în
vins-o prin ippon (kansetsu) pe 
sovietica Galina Rîbalko (106 
kg). Doar 24 de secunde tre
cuseră din meciul cu Lala Ven
kova (Bulgaria) pe care Simo
na a surprins-o în osaekomi și 
n-a mai slăbit-o pînă ce a fost 
consemnat ipponul. Tot prin 
ippon și tot prin osaekomi 
(min. 2,08) a învins-o Simona 
și pe poloneza Hristina Gru- 
nulska. Suita victoriilor prin 
ippon a fost continuată de re
prezentanta țării noastre și în 
meciul pentru medalia de ar
gint, cîștigat în min. 0.43 (kan
setsu). A urmat finala pentru 
„aur", cu uriașa Daima Ber- 
tran (Cuba). De astă dată Si
mona era handicapată de două 
ori: 1. cubaneza avea 108 kg, 
în timp ce sportiva noastră nu
mai 72 kg; 2. cubaneza avea 
un mare avantaj psihologic, 
pentru că cucerise medalia de 
aur la categoria grea, cîștigînd 
cele 5 meciuri susținute prin 
ippon 1 în aplauzele spectato
rilor, Simona a reușit să punc
teze prima (koka, min. 0,34) 
scăpîndu-i priza de kansetsu. 
Tn continuare, tnsă. cubaneza a 
egalat (koka. min. 2.25) și a

. _ ________ inre-
ultima zi a eamplo- 

Germănia • desîășu- 
Main : 
L-abke 

aruncarea suliței : Pe- 
_____ — 80.84 m : arunca- 
greutățil : Karsten Stolz — 
m ; 3000 m obstacole : Pa- 

Ilg — 8:28,19 : feminin : 800 
Gabl Lesch — 2:02,07 ; 200

. Andrea Thomas — 22,32.
BASCHET • Echipa america

nă masculină „Atlanta Hawks'*, 
aflată în turneu în U.R.S.S. a 
Jucat la Tbilisi cu o selecționa
tă din R.S.S. Gruzină. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 85—84 
(45—38) în favoarea iportivilor 
americani. • In C.E. de junioa
re de la Veliko Tîrnovo (Bulga
ria) au fost consemnate utmă- 
toarele rezultate : 
Spania 79—46 : !
Germania 61—52 : 
— Israel 107—60 :
Franța 76—66.

CĂLĂRIE • Concursul Inter
național de la Stockholm s-a În
cheiat cu o probă de obstacole 
cîștigată de sportivul elvețian 
Willi Melll'ger („Elastlque"). ca
re i-a întrecut în baraj pe fran
cezul Herve Godignon („Chan-

ATLETISM • Rezultate 
gistrate tot” 
natelor R.F. ___
rate la Frankfurt pe 
masculin : 200 m : Roit 
- 20.76 ; 
ter Blank 
rea 
20.18 
triz 
m : 
m :

don“) și vest-germanul Dlrk 
Schroder („Cedra").

CICLISM • Cursa internațio
nală disputată la Pescara a re
venit rutierului Italian Ennio 
Salvador. înregistrat pe distanța 
de 216 km cu timpul de 5 h 28 
(medie orară de 39,152 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
eoncurențll danezi Jorgen Mar- 
cussen la 30 s si Rolf Sorenson 
ta 35 s.

HANDBAL • Intr-un meci in
ternațional amical masculin dis
putat la Reykjavik, selecționata 

a Întrecut cu 
(13—12) echipa

cmc, victoria a revenit america
nului Eddie Lawson („Yamaha"), 
cu o medie orară de 173,223 km, 
urmat de francezul 
Sarron („Yamaha").

Christian

U.R.S.S. — 
Italia — R.F.

Cehoslovacia 
: Polonia —

R.F. Germania 
scorul de 24—21
Islandel.

MOTOCICLISM _ _ _______
de la Le Castellet (Franța) s-au 
desfășurat întrecerile anal con
curs contînd pentru Campionatul 
Mondial de viteză. In cea mal 
disputată cursă, la clasa 500

• Pe circuitul

VOLE1 • tn cadrul 
feminin de la Odessa, 
nata R.P. Chineze a întrecut cu 
scorul de 3—1 (7—15. 15—3. 15—7. 
iă—4) formația U.R.S.S., iar re
prezentativa Japoniei a dispus 
cu 8—8 (15—11, 15—9. 15—9) de 
echipa R.D. Germane. • Turne
ul masculin de la Cannes s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
Argentinei — 9 puncte, urmată 
în clasamentul final de echipele 
Franței. Bulgariei — cu cite » 
puncte (setaveraj Inferior) și 
Braziliei — 7 puncte. Rezultate 
înregistrate în ultima zl a com
petiției : Bulgaria — Brazilia 3—1 
(15—9, 13—13, 16—14, 15—5) 5
Franța — Argentina 3—1 (16—14. 
15—12, 10—13, 15—11).

turneului 
seleețlo-

preluat, apoi, conducerea 
(koka, min. 2,57), Simona fiind 
nevoită să cedeze la puncte, 
dar numai la limită.

Foarte aproape de o medalie 
a fost și tînăra Amalia Bodîr- 
riă (cat. 56 kg). Ea a condus-o 
pe cubaneza Sulueta Alonso cu 
yuko pînă cînd mai erau doar 
20 de secunde. In acel moment,' 
cubaneza i-a surprins o mină 
în kansetsu și ipponul n-a mai 
putut fi evitat. Cum într-un 
alt meci Amalia a cîștigat prin 
ippon în fața cehoslovace; Pe
tra Bureșova, s-a aflat la ega
litate de puncte cu cubaneza, 
dar aceasta avea victorie în 
meciul direct cu românca și a 
mers ea mai departe. Micuțele 
Aurelia Budai (48 kg» și Cris
tina Covaci (52 kg), Obținînd 
numai cite o victorie, nu ș_-au 
calificat pe locurile 1—2 în 
grupe.

La finele competiției, gazdele 
aveau să ne mărturisească re
gretul că româncele nu au fost 
luate în calcul pentru primele 
locuri. Pe viitor însă...

Iată câștigătoarele celor 8 
categorii de greutate : 48 kg — 
Bojena Stșalkovska (Polonia), 
52 kg — lelesiea Hoher (Cuba). 
56 kg— Irina Kouova (U.R.S.S.). 
61 kg — Tania Malinova (Bul
garia), 66 kg — Sulueia Bel
tran (Cuba), 72 kg — Hako- 
mina Tchedo (Cuba). I 72 kg 
și open — Daima Berlran 
(Cube).

P.S. Arbitrul international 
Ionel Stoicuț a condus cele 
mai multe finale, lăsînd o foar
te frumoasă impresie.

TRIUMFUL „DURILOR"
x__ ___ ____ ______  _,Euro

a tipului de antrenor (de
' “ “ .duri".

Intre atîtea șl atîtea teme de dezbatere pe care le-a oferit
88“ at fi și aceea — nu chiar nouă 

fotbal și nu numai) capabil să asigure succesul. Cum UO1 
o.atidezu. Rlnus Michels șl sovieticul Valeri Lobanovskl. și-au con
dus echipele pînă la ultimul act al competiției, „portocaliii" ' ' *" 
c îels cîștigînd chiar titlul, se poate spune că turneul final 
a lămuri* lucrurile, înclinînd balanța de partea tehnicienilor 
nă forte autoritari și distanți. Poreclit „Buldogul", Michels 
noscut — și recunoscut — pentru intransigență și detașare, 
adni țlt C ca vreunul dintre jucători — Inclusiv GulUt sau Van Bas
te:*. — să i se adreseze altfel în relațiile de antrenament decît prin 
intermediu secundului 1 Ba mal mult. De cîte ori a fost cazul (sau 
ni'.insi 1 s-a părut), Rinus Michels — despre care se afirmă că nu 
e interesat de numele Jucătorilor, ci doar de numerele ne care a* 
ceșt*a le poartă pe tricouri — a tăiat în carne vie, ajungînd "ă fa
că receive mal mult sau mal puțin justificat, pînă și din E. Koe- 
mai (lăsa în afara lotului după meciul, slab, cu Cehoslovacia din 
1&C6). din Rijkaard (nefolosit în partida eu Polonia din prelimina
rii per.trt o critică la adresa Iul Cruyff) sau chiar din Van Basten 
(pe care I-a Introdus, nu doar din motive strategice, abia In fina
lul întîlnlri1 cu U.R.S.S.) I încruntatul Lobanovskl, nemulțumit par
că șl la victorii nu e nici el mai apropiat de jucători, cărora le-a 
stabilit p durata C.E., tot felul de interdicții (nici o declarație, 
■ltd o convorbire telefonică sown dp ta 21.30
acolo înctt (an* citit în „Przeglad Sporlowy") ie-a mal aplicat șl 
cîte o „corecție" cîte o urecheală 1

Si-.uaț: la antipozi, „eleganții" Beckenbauer, Robson șl Plontek. o- 
bișnuițl să se lase tutuiți de Jucători șl chiar bind, cînd si cînd, 
cîte o bere eu ei, n-au obținut nimic la „Euro ’88", selecționatele 
Angliei ?1 Danemarcei plecînd chiar (singurele) fără nici un punct. 
Ei 1-atî tratat pe fotbaliști, Beckenbauer șl-a făcut chiar o „mea 
culpa", ca pe niște gentlemeni, consider lud că o atmosferă destin
să, prietenoasă va ajuta performanța. Iată eă n-a ajutat-o, ba dim
potrivă, cîțlva dintre membrii lotului vest-german (Berthold. Wutt- 
ke, Thon) cutezînd să explice slăbiciunile echipei prin cumsecăde- 
nia antrenorulu* tt Cu o excepție menită să confirme regula, .coa
ch"-^ englez al reprezentativei Irlandei, Jackie Charlton, fiind și el 
un blind un îngăduitor, turneul final al „Europenelor" » dat aoă 
la moară „durilor", care (păstrind proporțiile) au preferat ecranele 
vedetelor. Să fie doar un moment sau fotbalul să se întoa-că la 
moda" Helenl) Herrera, cel care, nu fără insolență, spunea că 

„numai ev contez. Jucătorii nu sînt decît niște executanți" r! Să 
mai vedem

Ovidiu IOAN1TOAIA

lui 
al 
cu 
e
el

*
• PR AGA, 24 (Agerpres). Fi

nala Campionatului European 
pentru juniori (jucători oină în 
18 ani), ee se desfășoară tn di
ferite orașe din Cehoslovacia 
se va disputa între selecționatele 
U.R.S.S. si PORTUGALIEI.

* ★

tn semifinale. reprezentativa 
U.R.S.S. ■ întrecut cu scorul de 
3—» (4—4) echipa R.D. Germane, 
Iar selecționata Portugaliei a în
vins cu 2—4 (4—4) formația Spa
niei.
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