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Campionatele Europene de . notație pentru juniori, din Olanda

CORINA DUMITRU SI DIANA URECHE - PRINTRE MEDALIATE1
AMERSFOORT (prin le- 

lcfon). Campionatele Europene 
de natație pentru juniori 
început ‘

, primele reuniuni 
duse o 
celente.
proba feminină de 200 m liber 
a fost cîștigatâ cu un timp de 
sub două minute — 1:59,92, 
Stefanie Ortwing, din R.F.G., 
treia performanță mondială 
ac-astui an.

In rîndul foarte tinerilor 
sportivi care luptă pentru o cît 
mai bună clasare se află 
reprezentanții 
Astfel, în una 
nale disputate 
două românce, 
(născută la 24 
produs al Centrului 
Steagul Roșu Brașov, pregătită 
în cadrul Centrului Olimpic 
Baia Mare) a sosit a treia în 
această cursă, de 200 m flu
ture, obținind medalia de 
bronz, cu timpul de 2:18,50, 
după Conrad — 2:14,14 și
Muller — 2:15,15, ambele din 
R. D. Germană. Diana Ureche 
s-a situat pe locul 8, cu 2:21,24. 
La 200 m liber, Livia Copariu 
a cîștigat finala mică (locul 9 
în ierarhie), în 2:06,8.

Vineri a fost rîndul Dianei

au 
în Olanda. încă din 

înregistrîn- 
serie de rezultate ex- 
Un singur exemplu :

Ș> 
țării noastre, 

din primele fi- 
s-au calificat 

Cnrina Dumitru 
octombrie 1973, 

de înot

Corina Dumitru

„Ștafeta tipografilor"
La Păltiniș a avut Ioc recent 

o frumoasă întrecere rezerva
tă muncitorilor și tehnicienilor 
tipografi, la orientare turisti
că. S-a și numit „Ștafeta tipo
grafilor". Organizată în ca
drul Daciadei, această întrece
re, acum la a Vl-a ediție, a 
test excelent organizată de Co
mitetul sindicatului întreprin
derii poligrafice din Sibiu și 
secția de turism „Montana", pe 
categorii de vîrstă, începînd cu 
copiii.

Cel mai mare punctaj l-au 
înregistrat sportivii de la în
treprinderea poligrafică Filaret 
București la toate categoriile 
de vîrstă. Bine s-au prezentat 
și cei care au reprezentat I. P. 
informația București și 1. P. 
Crișanâ Oradea.

întreceri ale lucrătorilor

la orientare turistică
subliniat faptul că tra- 
au fost foarte dificile (în 

șl vremea nu a prea fa-

De 
seele 
Plus . 
vorizat pe concurenți, piouind 
uneori în averse). Concursul 
propriu-zis a fost completat cu 
trecerea unor probe, legate de 
cunoștințele generale ale celor 
înscriși, în domeniul florei și 
faunei montare, primului aju
tor, echipamentului etc.

Să menționăm — ca o cu
riozitate — extremele de vîrs- 
tă pe tabloul participanților: 
Edina Nagy (4 ani șl jumăta
te) din Oradea și loan Bogdan 
din București (44 de ani), că
rora li s-au înmînat cîte o di
plomă specială.

Marcelina RADU, coresp.

din comerț la Brăila

Ureche să se numere orintre 
fruntașele unei probe. Sporti
va clujeană (s-a născut la 19 
octombrie 1974 și se pregăteș
te în cadrul C.O. 
cu antrenorii Gh. 
Monica Csaszar) a 
timp bun pentru 
4:57,60 — record 1 
te 14 ani, cîștigînd 
bronz în proba de 400 m mixt, 
în care învingătoare a fost 
Sabine Herbst, din R..D.G. La 
100 m spate. Alexandrina Croi- 
toru s-a clasat a șaptea — 
1:07,58, iar Marius Crișan a

Baia Marc.
Dirneca Și

i obținut un
vîrstă sa.

național fc-
l medalia de

Qiana Ureche

terminat primul finala mică 
cursei băjeților (locul 9) 
1:01,01.

în seriile probei de 50 m li
ber, Livia Copariu a fost cro
nometrată in 26,66 și s-a cali
ficat astfel cu al doilea timp 
pentru finala care se dispută 
simbătă.

a

Lucrătorii din rețeaaa comer
cială se află și ei printre par- 
ticipanții activi la întrecerile 
Daciadei. O dovadă este și 
competiția organizată de brăi- 
leni la tenis, șah, tenis de ma
să șl popice.

O competiție — acum la a 
14-a ediție — la care asociația 
sportivă Comerțul Brăila (pre
ședinte, Hristu Dascalopol) și 
Comisia sport-turlsm a Consi
liului județean Brăila al sin
dicatelor au invitat si iubitori 
ai sportului din unități comer
ciale din afara județului. în 
acest fel, la „Cupa Comerțul*1 
au fost prezenți. pe bazele 
sportive din Brăila, alături. de

lucrători din comerțul local, 
mulți alții din județele Mureș 
și Vrancea, Buzău șl Maramu
reș, Galați și din Municipiul 
București. Pe panoul de onoare:

Șah: Luiza Doroftei și Ionel 
Balcan — Brăila; tenis de 
masă : Viorica Dragu — Bucu
rești și Titi Mușat — Buzău; 
tenis : Ioana Stratan și Valeriu 
Ilie — Brăila ; popice : Florica 
Colea și Alexandru 
București.

Pe județe ; Brăila 
rești 51 p, Mureș 
zău 36 p, Galați 30 . . 
cea 9 p (riu a luat parte la 
toate disciplinele din concurs).

Traian ENACIIE. coresp.

Morarii

60 p, Bucu-
40 p, Bu- 
p și Vran-

|Au cuvîiiîuI performerii1 MARIA SAVA: „CATEGORIA NOASTRA
ESTE UȘOARĂ NUMAI CU NUMELE*

Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori

mcmjii ROMÂNI,
TIMIȘOARA, 2, (prin telefcn). 

După disputarea a cinci runde, 
o primă concluzie se degajă, 
încurajatoare pentru foarte ti
nerii noștri reprezentanți, ca și 
pentru toți cei ce urmărim a- 
ceastă pasionantă întrecere. A- 
nume, aceea că o serie întreagă 
dintre jucătorii și jucătoarele 
care reprezintă culorile româ
nești se află angajați direct în 
disputa pentru primele locuri, la 
categoriile respective.

Exemplul poate cel mai eloc
vent ni-1 oferă micuța Corina 
Peptan, elevă în clasa a IV-a a 
Școlii din comuna Sadu, județul 
Gorj, care încheie prima săptă- 
mînâ de joc cu 5 puncte din 5 
posibile! Este, așadar, lidera ca
tegoriei fetelor de io ani, da” și 
Hajnal Eessenyei, cu 3,5 p, ca 
și Adela Frățilă și Irina Pușca- 
riu, cu cîte 3 p. se mențin în 
plutonul fruntașelor. Iată, da alt-

PE LOCURI FRUNTAȘE
fel, cîteva dintre rezultatele lor 
înregistrate in a 5-a rundă: Pep
tan — Borkowska (Polonia) 1—6, 
Avinal (Turcia) — Frățilă 0—1, 
Bessenyei — Miloralovic! (Iugo
slavia) 0,3—0,3.

La băieții de 10 ani. constăn- 
țeanul Francisc Nemetn culege 
un punct prețios in partida cu 
englezul Houska șl are acum 4.5 
p, un rezultat foarte bun! Ne
meth este liderul grupe! și ar 
putea fi întrecut doar de John 
Viloria sau Tal Shahed (ambii 
S.U.A.), ambii cu cite 4 p care 
joacă între ei la ora transmisiei.

Fetele noastre, angajate in 
disputa categoriei feminine de 
12 ani, se mențin și ele în apro
pierea limitei maxime, pe care 
o poate atinge Zu Chcn (lî. P.

Tiberiu STAMA

'Continuare în oao n 4-n)

— Sîntcți multiplă meda
liată a schitului de categoric 
ușoară, dublă campioană a 
lumii. prima la . Jocurile 
Mondiale Universitare din 
vara anului trecut, la Za
greb. Să fie vorba de o va
loare cît se poate de ri
dicată, sau, așa cum se mai 
afirmă pe ici-pe colo, de 
o concurență mult mai re
dusă la această categorie de- 
<it la schiturile obișnute ?

— Concurență mai redusă ? 
Și la „mondiale" și la Jocurile 
Universitare lista de partici
pante a fost mai numeroasă 
decît în toate celelalte probe. 
Iar cum vine cu valoarea, 
cred că ne-ar lămuri într-o 
oarecare măsură timpii înre
gistrați, de pildă, la „mondia
lele" din anul trecut : la schi
turi normale a cîștigat bulgă- 
roaica Gheorghieva în 8:59,26, 
în timp ce la categoria noas
tră, „ușoară" cum i se spune, 
am învins eu cu 8:57,69, iar 
eterna mea rivală, belgianca 
Rita Dcfaun, a sosit în 8:57,89.

Deci, amindouă ne-am fi cla
sat înaintea Gheorghievei... 
Sigur, timpii au doza lor de 
relativitate — într-o zi a fost 
mai senin, în alta valuri ceva 
mai mari și vlnt diferit. To
tuși, repet, pot contura o ima
gine.

— Schitul este însă iden
tic? La fel de lung, la fel 
de greu ? Proba măsoară tot 
2 900 de metri ?

— Exact.
— Sînteți de fel de prin 

părțile Botoșanilor, iar acunt 
concurați pentru Voința Ti-

în vizită la complexul sportiv Floreasca

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU VIITOARELE COMPETIȚII OFICIALE

Maria Sava impune stroctii. in spatele ei, și ia p'opriu și la fi
gurat, Camelia, sora sa mai mică

ZI DE CANICULA LA COM
PLEXUL SPORTIV FLO
REASCA. acolo unde unii cred 
că doar începînd din toamnă 
există activitate. Că nu este 
așa ne-am convins zilele tre
cute, la o oră matinală, la 
care am găsit, in sala mare, 
reprezentativa de gimnastică 
ritmică a C.S.Ș. 1 care se pre
gătea pentru apropiatele Cam
pionate Naționale de la Bra
șov. Se aflau in plin antrena
ment Marcela Aruștei, Liliana 
Stoenescu, Marinela Jipa. Mag
dalena Simonca, Alice Vlădu- 
lescu, Monica Radu și Oana 
Mateescu. îndrumate de in- 
trenoarea Victoria Tiron. Se e- 
xecutau exerciții integrale la 
fiecare obiect, clar de fapt era 
antrenament arbitrat, deci un 
veritabil concurs dc verificare, 
la care contribuia jj Doina 
Cătălinescu, pianista secției. 
LA SALA DE SCRIMA, cîte
va planșe sint întoarse pentru 
aerisire. Șe face curățenie ge
nerală, sint inloeuite oglinzile 
sparte și se fac... antrenamen
te. Antrenorul Nicolae Mari 
nescu. de la C.S.Ș. Triumf, 
conducea o lecție de pregăti
re la care luau parte copii șl 
juniori. Juniorii li țintesc o 
formă sportivă cit mai bună

Micuțele gimnaste repetă asiduu
Foto : Eduard ENEA

pentru ca la Concursul Repu
blican rezervat acestei catego
rii de vîrstă (care se va dis
puta în luna august, fn sala 
Steaua) să cucerească o meda
lie. Speranțele cele mai mari 
sint puse în Ionel Delcea fi 
Cristian Vizitiu. Pentru aceiași 
concurs se antrenau și sabrerii - 
de la Șoimii I.M.U.C., cu deo
sebirea ci elevii lui Gheorghe 

Bârdan și Dan Alexandru do
resc să cucerească locul ! și la 
individual (prin Gigei Băcău 
ori Cristian Rîpeanu) șl pe e- 
chipe (celor doi amintiți li se 
adaugă Bănică' Gheorghe șt 
Lucian Dobrin). ^ini atunci,

Dumittu STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

— Ce este în tond această 
„invenție" de dată mai re
centă, numită schit catego
ria ușoară?

— Este o hotărîre din anul 
1985 a Federației Internaționa
le, luată cu intenția de a eferi 
ci i.ditii egale de luptă și spor
tivelor cu gabarit mai mic. 
Astfel, canotoarei? cil greutate 
de pi.na l.i 59 de kilograme au 
fi st separate de celelalte, a- 
ci-t.,1 exoluind la categoria 

pen".

Azi $i inline, in sala Ciulești din Capitală

ATRACTIV PROGRAM DE HANDBAL FEMININ
Cont'nuîndu-și pregătirile în 

vederea unor apropiate compe
tiții internaționale oficiale, 
două, dintre reprezentativele 
României — de tineret, și de’ 
junioare — susțin azi și rnîine, 
in sala Glulești, cîteva partide 
amicale. formația dc tineret 
participă la turneul la "cârc mai 
sint prezente divizionarele A 

MASORI STABILITE DF BIRMl E.U.F. PfITRB 1 

ÎMIHWĂTĂTIRK ACTfVHĂTIf HEIttICTItf
. , (!n 2 3) _ -

mișoara. Un transfer dictat 
de căsătorie, soțul fiind și 
el caiacist la Constructorul 
Timișoara ?

— Nicidecum. Elevă de liceu 
fiind, am făcut o excursie cu 
școala. Am vizitat orașele Satu 
Mare. Oradea. Timișoara. Mi-a 
plăcut enorm orașul de pe 
Bega. mai ales că aici pulsa

Sorin SATMAR:

(Continuare in vag 2-3)

Textil* Zalău, Dorobanțul Plo
iești, Mecanică Fină și Rapid, 
precum și Oțelul Galați, din e- 
șalonul secund. Meciurile tncep 
la ora 9. Reprezentativa de 
junioare are programate două 
intîlniri — azi ia ora 17. și 
mîine, la ora 11,30 — cu e- 
chipa similară a Bulgariei.
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MU.ME (sau invers)
• [ Vară fierbinte
■» margine la
• J Gîndul și... pasul duc mai 
J. degrabă la
• J aici — cu
Ji spunem, de sezon — și
• J ștrandurile, și orice .bu- 
Ji cată de lac"). Sau muit mai 
■“ sus la munte, la izvor, vor-

ba cintecului. Ori — credem 
■ că sînteți întru totul de a- 

cord — la sporturile de (pe) 
apă și la cele montane, fie
care cu pasionații lor, unii 
și aceiași nu de puține ori...

Și totuși. Daciada își ur
mează programul .marilor 
întîlniri" chiar dacă imen
sa majoritate a iubitorilor 
sportului sint intr-o perioa
dă în care preferă joaca 
de-a locurile și întrecerile 
fără prea multe pretenții, 
într-adevăr. în aceste zile 
de vară fierbinte, fierbinte, 
a venit rîndui altor finale 
pe țară. încă de m.ercuri. 
la Mangalia (deci tot... la 
mare), cei mai mici omisti,
— mai precis, cei din ca
tegoria de vîrstă 11—14 ani
— își dispută întîietatea in 
„Cupa Pionierul", duminică 
fiind ziua, desigur. mult 
așteptată a premierilor De

alta
de 

a
ia o 
larii.

(includețimare
îngăduință să-i 

sezon
și orice

ieri și pînă mîine, trei zile ■, 
de întreceri în trei locali- J ■ 
tați diferite, unde au loc > ] 
finale ale „Cupei U.T.C." : ]• 
la Alba Iulia, cele de judo ij 
și de modelism, la Deva, [■ 
cele de tir și de radioama- ț 
torisin, iar la Piatra-Neamț, ;■ 
cele de karting și orientare «J 
turistică (iată deci și., mun- 
lele pe agenda fazei ultime ■’ 
a unei conapetiți de mai jC 
mare anvergură). Astăzi și ? 
mîine se desfășoară, la O- 'î 
radea, concursul care ii va !; 
desemna pe ciștigătorii „Cu- ■! 
pci U.N.C.A.P." la atletism. îj 
Iar la Drobcta-Turnu Se- ■£ 
verin (iar mai către.. mul- J > 
tă apă). în aceleași zile de 
sfirșit de săptămînă. se in- J> 
trec finaliștii „Capei Sindi- <J 
cate lor" din sectoarele mi- J ■ 
ne, petrol, geologie și ener- ■ J 
gie electrică la următor rele Ji 
jocuri sportive: tenis, po- ■ J 
pice, handbal, volei și sah. J ■

Așadar, din nou. o oogată ■ J 
activitate organizată 
cind aici, bineînțeles, 
acelea la care multi 
dumneavoastră veți 
ci pa, așa, ca Ia .con 
r.iai mici".

ADNOTATil LA5
După CU T> 

știe, ediția a 
a „Cupei U.G.S.R. 
la oină, desfășura
tă în
Pitești, 
iat cu 
chipei bucureștene 
Combinatul Poli
grafic. în rîndu- 
rile de mai 
vom 
redăm cîteva 
pecte din culisele 
concursului. pre
cum și unele date, 
mai interesante 
despre cîteva c- 
chipe participa nte

tre- 
Și Pe 

dintre 
partl- 

1 petiții
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GRADINA" SALAJEANA A INTRAT PE ROD
De mal bine de un deceniu 

dc cînd voleiul masculin a În
ceput să răsară mai semeț în 
neisajul sportiv al meleagurilor 
sălăjene știam că .sămlnța" 
cea de soi fusese aleasă cu ochi 
selectiv oătimasi „cultivatori" 
aa medicul Ioan Pușcaș, ia Șim- 
lej sau cz Gheorghe Pora și 
Viorel Dumîtras. la Zalău... Să- 
mîntă. un fe, de a spune, pen
tru că. de fapt, erau adevărate 
transplantări 
rurh de valori 
s-au numit, pe 
jilă. Măscășan. 
și alții -I--
Si. astfel. ,_____ _______
prins râd'rni trainice, mai ln- 
tîl în solul silvănean. mai apoi 
în cel zălăuan si în inima 
turor sălljcuilor. 
cei venit - si 
narcă acolo ar 
și-au încheiat ________ . .
le-au luat locul. Dar ceva a ră
mas poate pentru totdeauna : 
pasiunea, mai'ea oasiune pentru 
acest sport

Nu de mult 
de noi .ieșiri 
întrebat cu . . ... 
re președlnte'e secției de 
Eicond-Dinamo. Gh. 
cine va maț veni 2 Dar 
mai nrim ♦ răspunsul. 
.De-acum vor ■ 
dina noastră I" 
sălii. îmi arată 
venit să-i vadă 

ultima etapă 
„El este Claudiu 
coordonator talentat. 
15 ani S> nia= a”em._ 
coltă a ieși* mai 
Intr-adevă. 
C.S.S. Zii*- 
struită de pro* 
lansat 
rantă si 
le de tinere- s» seniori) 
Baidoc 
din Te __ . .. . ___
Mircea Turcaș. „jucător 
tentă si eiet fos-te bun la 
vătătură" cum n! s-a spus.

Noua nrrmcte oe care o pre- 
z’n‘5 prof. B. Mihaiv oferă mai 
multe soerante". Cea mai mare 
— ’mi SDunea profesorul-antre-

(citiți : transfe-
în plin rod, care 
rînd. Bădiță. Bu- 
1. Terbea. Ghic 

mai ales Tutovan. 
aitoiul voleiului a

............ u tu-
Multi diâtre 
asimilați, de 

fi crescut 
misiunea. alții

I-

la Zalău. în prag 
din scena", l-am 

gîndul la... tradiție, 
volei 

Pora : 
n-am 

____  așteptat, 
reni cei din gră- 
Si. în marginea 
un oăiat năltuț.

i pe „cei mari“ 
t campionatului. 
Podar, ridicător- 

de 1.90 m. 
ma! a-’em... Noua re
ieși* mai bogată®, 

dir» '^a anterioară a 
din promoția 

A “ '
Aure» Vlaicu

ne.'tru locurile
<i*’î prez--^ la 
Mureș» A mai

In-
Breban. s-au 

(mare spe- 
nationa- 
Si Sorin 

echipa 
fost 
de

si

ACTUALITĂȚI
ORAȘELOR- la d- 
derulat. la Cimpu-

se nur este Mircea Abra- 
apoi Podar, apoi 

Andrei Păun și 
ți de numai 15 
Vaida șl Călin 
14 ani. Evident, 

_____  tînără. care are 
palmares, numărîndu-se 

pri- 
îa nivelul șco- 

ocunînd locul 3

no.
ham (1.97 m 
IU rea Giurgiu. 
Radu Pripon. t 
ani. apa’ Puia 
Crișan, de cite 
o echipă foarte 
deja U“ ____
î.n ultimii do' ani printre 
melc 6 din țară 
Iilor genera’.- si

GHIONTUL

e .CUPA 
clism si-» ______  _ _____
lung Muscel noi etane. Desfășu
rată oe soseau- Cîmpulung — 
M usetest’ si retur. 66 km. eta
pa a 11-a - fost deosebit de di
ficilă. cunrinzînd ne traseul ei 6 
puncte de cătărare. Confirmînd 
foi .na deosebită in care se află, 
purtătorul „tricoului galben". 
A. Balasz, și-a adjudecat catego
rie victoria In etapă sosind cu 
un av .ns substantial fată de D. 
Opres.u (Argeș) si W. Gross 
”-asov). Tot cu nrofil montan 
etapa a 12-a Cîmoulune — 
data si retur. 80 km. a fost 
cată de evadarea timpurie

■>tlcri (A. Baias2 si D. 
ambii din echipa județului 
*" ” ’ Prahova Ai.

Iasi B Op.-escu și W. 
care au sosit eu un a- 
peste 5 minute fată de 
Clasament etapă : 1.

2. M. Tîrlea. 3. Al. Po-

Fun- 
mar- 

a 6 
Trif. 
Clu).
Po-M. Tîrlea. 

povici, 
Gro s). 
vans de 
niuton.
D. Trif. 
povîcl.

După desfășurarea a 12 etape 
sftuatia în clasamentele genera
le se prezintă astfel : individual 
— 1. A. Balas2 18 h 01:56. 1. D. 
Trif la 7:39 3. W. Gross la 8:03 
4. M. Tîrlea la 12:49. 5. D. O- 
prescu la 16:45. 8. D. Irîmlas
(Cluj) la 13:6: echipe: 1. Se-

a

Municipiul 
s-a înche- 
victoria e-

încerca

Pe podium, căpitanii echipelor clasate pe pri
mele trei locuri Foto : Nico-ae ȚERU

• Mai 
cuvine 
uiem efor 
ganizatoril 
asigura condiții 
optime sp jrtivilor 
și oficialilor pre- 
zenți la această 
competiție. C.I’.B. 
echipa învingătoa
re, a utilizat în 
cele 6 partide dis
putate următoarea 
formație: A. Burcică, I. Zică, 
M. Dragomir. R. Jerlăianu, E. 
Avram, N. Paulescu, I. Pau- 
lcscu, N. Simoia, Fi. Ciobanu, 
M Duluță,- C. Popescu, în joc 
intrînd și cele două rezerve, 
S. Iancu și Al. Anton. Antre
nor — I. Dacău. • întrebat 
care a fost cel mai greu meci.

în seria Diviziei naționale a ju
niorilor. Antr*rorul noii promo
ții — bucuros că. asistînd la 
un antrenament. C. O ros, an
trenorul .naționalei® de seniori, 
a apreciat elogios atît selecția, 
cît și cunoștințele tehnico-tacti- 
ce ale tinerilor sălăieni — măr
turisea că. la anul, țelul echi
pei sale este să realizeze o pre
mieră pentru iudeț. la acest ni- 
veL anume calificarea in turne
ul final al diviziei juniorilor. 
Ba **Mar două, adică și califica
rea între fruntașele pe tară la 
juniori n. Posibil ? Posibil !...

...însămînțarea n-a fost zadar
nică. Sălajul voleibalistic a în
ceput să producă. Si are resurse 
destule, proaspete... Multi vor 
pleca (desigur, la studii). dar 
-:e și vor întoarce, căci „sîngele 
apă nu se face* .

Șl PALMA.
Din campionatul Diviziei A. ,.en bref" : la meciul din

tre echipele masculine „Poli" Timisoara si Relonul Șăvi- 
nesti oaspeții (în dificultate) cer „time-out" Jucătorii vin 
la marginea terenului, la întilnirea cu antrenorul Dan 
Gavril. După cîteva secunde, tînărul Relu Dumitrache se 
-hirccste. acuzînd dureri în zona stomacului. Arbitrii nu 
văd faza (singura ?) si nici nu consemnează ceva in foaia 
Je arbitraj. Dumitrache este scos din teren si dus la ves
tiar. de ur.de revine in rîndui rezervelor. Nu va mai -e- 
intra in teren. Comisia de disciplină si educație a F.R.V. 
primește ulterior o scrisoare de la tatăl 
care se spune că R.D. „a fost bruscat și 
triul antrenor — n.n.) cu pumnul" și că 
oierzindu-și conștiința (sic !) și a fost necesară interven
ția medicilor pentru a-I ajuta să-și revină". Adevărul, a- 
flat de la neutri, care au văzut faza, este că antrenorul 
„l-a ciupii și înghiontit" pe Dumitrache (care avusese o se
ne de greșeli în joc si--, o alta in, noaptea dinaintea locu
lui cînd nu fusese găsit in camera sa de la hotel!). A 
stiuc el ce a știut Dan Gavril. dar educația nu se face 
astfel și. mai ales. în public ! în timpul meciului nu se 
coate îndrepta ceea ce nu se face cind trebuie... De aceea, 
antrenorul din Săvinești (cunoscut ca om serios) a si ori- 
mit un avertisment din partea secției de volei Relonul. 
iar comisia de disciplină a federației va spune cu sigu
ranță : „plus" ! Pentru că ghiontul dat jucătorului de că
tre piopriul antrenor. înseamnă si o 
educator

jucătorului, in 
lovit (de Dro- 
„a căzut jos,

palmă dată sieși ea

căpitanul echipei 1. 
a răspuns ; — - -
Laminorul, 
șansă și 
în final, 
linge in 
ultimele 
ne-au găsit pc noi mai luci; 
corecția suferită 
trezindu-ne din 
care intrasem".
locului 6, Torpedo Zărnești. a 
avut în componența sa un ju
cător de 58 de ani. Este vorba 
de Gh. Ghergliișan, totodată și 
antrenorul echipei, care la fie
care meci a realizat puncte su
plimentare din „bătaia" mingii, 
dovedind bune calități tehnice 
și o condiție fizică deosebită. 
Cea mai nou înființată echi
pă (doar 6 luni de existență), 
participantă la această finală, 
a fost Utilajul Alba Iulia. cla
sată pe poziția a 7-a. Chiar 
dacă au ciștigat doar un sin
gur meci, pierzînd 3, jucătorii 
echipei s-au bucurat mult, fi
ind la prima lor participare 
într-o competiție de anvergură. 
Ei au dovedit o mare pasiune 
pentru acest sport, făcînd mul
tă risipă de energie în jocurile 
susținute, însă, deficitari la 
capitolul tehnică și cu o mai 
redusă experiență de concurs, 
n-au putut ține pasul cu frun
tașele competiției. Dar unde 
este dragoste și pasiune. în 
sport performantele nu voi în- 
tîrzia.

„Evident, 
care 

fără să 
ne-ar 
meciul 

secvențe

Panlcscu, 
cel cu 

cu puțină 
se ti pripii 

fi putut în- 
decisiv. Asa, 
ale partidei

piuă atunci 
amorțeala în 
• Ocupanta

Ion PANA, coresp.

ÎNTRE
DESPARTE pu— 
eveniment rug- 
prima ediție a 

Mondiale Universitare 
august). Reamintim 

vor ■ avea loc

+ 4444444 44 44 4 4+ 4444444 444.4 44

ALTE NOTE
Antrenamentul tocmai se 

încheiase, iar fetele — cele 
mai bune gimnaste ale ță
rii, componentele 
olimpie 
asculte, 
cluziile 
știe ce 
care combinație mai 
ie retușat cite ceva, 
că de data aceasta 
Goreac. antrenorul 
donator al Iotului 
reprezentativ, a dat 
turnură finalului de antre
nament : „Azi mu vom dis
cuta despre... gimnastică, 
ci desnre învățătură. îmi 
face plăcere să vă aduc la 
cunoștință că una 
voi s-a remarcat in mod 
deosebit și la orele de școa
lă, primind nota mari la 
toate obiectele și termi- 
nînd, în consecință, anul 
școlar printre fruntașe. Ia
tă și diploma p 
primi pentru 
sale rezultate" 
în sala de gimnastică, 
covorul verde al 
antrenorul Adrian 
i-a înmînat Danielei 
iivas diploma eu care ca a

lotului
— se pregăteau să 
ca de obicei, con- 

antrenorilor. să 
au făcut bine, la 

trebu-
Numai 
Adrian 

coor- 
nostru 

o nouă

dintre

care o va 
frumoasele
Si acolo 

pc 
solului 
Goreac 

Si-

DE
fost r 
tele b 
sei a 
vit-o, I 
cu de

IatăJ 
viata ' 
care I 
olan

*

mondii 
Silivaș 
.de nici 
dare.
formar 
în g 
câmpie 
junioai 
Italia, 
mondiq 
nă 
blă 
lă 
darn 
ralcle).l 
tru țnd 
neia dj 
tele eu 
Moseot
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PENTRU VIITOARE
tUrmare i>n nao II

pregătire fizică, pregătire teh
nică, in sală și in afara ei. PE 
TERENUL DE BITUM, tn aer 
liber, clteva echipe de baschet 
au două-trei poziții in fiecare 
săptămină. pe care le respectă . 
riguros. Sportivii de la Pro- .. 
iectantul, IPROLAM, IITPIC 
și Sănătatea nu au veleități de 
performeri, dar iubesc focul de . 
baschet, pe care-l practică cu 
dragoste și perseverență. Iar 
cind in mijlocul lor se află și 
foști internaționali — in frun
te cu maestrul emerit al 
sportului Andrei Folbert — 
stimulentul este evident. LA 
BAZIN, public mult, deoarece 
in timpul verii el devine 
ștrand. Aglomerație și la Cen
trul de inițiere, unde instruc
torii Emil Mladin. Mihai Ga- 
leriu, Virgil Bălăci' și Gheor
ghe Nistor nu prididesc (între 
orele 9—11 și 16—19) să învețe 
„a.b.e."-ul înotului pe toți cei 
doritori, de la 4

REVENI 
unde î:i 
conformi 
feminini 
că Final 
Divizia 
zla B d 
amiază, 
le care 
geamuri] 
jate^kj

■ l ■ 
talinK 
17 la q 
LUNA 
sportiv ] 
reparații 
fi zugra 
ni zarea 
vetwrcl 
parchetul 
țiunile 
înlocuite

AM AFLAT CÂ.
• Noua e-i »ie (1983—1939) 

campionatelor Diviziei A va în
cepe la 18 septembrie. Se revine 
la sistemul etapelor săptâmîna- 
le. în serie unică de 12 echipe 
** La aceeași dată se dă startul 
$1 în campionatele Diviziei B de

a (cît3 două serii a 12 e- 
Diviziile de juniori 
in 25 septembrie •

DIN CICLISM
lecționata
București
va la 1 ti

Cluj 64 h 47:48. 2. SeL 
ia 8:10. 3. SeL praho- 
10:04

• .CUPA C.S.S. 1“. desfășu
rată pe velodromul Dinamo din 
Capitală, s-a încheiat cu urmă- 
to mele 
m cu 
mari : 
1:13.2.

rezultate tehnice t 
start de oe toa

Adr Ivan
M. ‘-Iriol (Dinamo). 1 

G. Paraschiv (C.S.S. 1) : aditlu- 
ne de puncte juniori mîcl : 1.
’. Militaru (C.S.S. 1) 20 D. 2. L. 
-'umitru (STIROM). 3. G. lordă- 
nescu (Voint* ' • cursa cu elimi
nare la 2 ture a juniorilor mari 
a fost dominată de sportivii de 
la C.S.S. 1 care si-au plasat 4 
sportivi în primele locuri : !.
Al. Ivan. 2. G Cristea. 3. N. Mi
cii uc. 4. Adr Grama. Cu acest 
nrilej s-a desfășurat și finala 
nrobei de urmărire echipe juni
ori mici. 2000 m din cadrul 
campionatelor municipale pe 
pistă amînată din 13 Iulie dato
rită condițiilor meteo nefavora
bile : 1. Olimpia (A. popescu, 
R S : iean, D. Ionescu. P. Tri- 
că) 2:35.4, 9 C.S.S. 1 (I. Milita
ru. D. Ncdelcu. G. Diaconu. V. 
Sfilinovlci). 3. STIROM (L. Du
mitru. S. Nucă. G. Stancu. V. 
Rotaru).

1.
2.

1000 
juniori 

(C.S.Ș. 1)

tineret 
chipe). 
debutează . _
Probele de control (care au su
ferit modificări !) se vor da 
astfel : Divizia A. între 27 și 30 
august 1983. în sala Agronomia 
-»:n Capitală ■ Divizia B. Intre 1 
si 5 septembrie la București, și 
intre 7 si 9 septembrie la Ciuj- 
Napoca : Divizia juniorilor, la 7 
ianuarie 1939 în localitățile gaz
dă ale turneelor pe serii (probe 
nemodifieate). a_____________ _ Pentru falsifi
cări de documente, au fost 
nru (dar meritat) pedepsiți 
trenorul Gh. Pandrea (doi 
suspendare)' si jucătorul G.
ga (un an suspendare), ambii de 
la I.M.G.B. — Vulcan (Div. B.).

as- 
a ti
an! 

lor-

Rubrică redactată de
Aurelian BREBEANU

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA LOTO DIN 29 
LIE 1988 : extragerea 
18 87 —-----------  —
rea a 
32 10 
guri : 
ici report la categoria 1.
• Zilele trecute in forfota o- 

bișnuită care caracterizează pe
roanele Gării de Nord, mai ales 
tn perioada vacantelor. atrăgea 
’tenția exuberanta si veselia u- 
■ I numeros grup de turiști, ea- 
re sp oregă'eau să urce în tre
nul ce urma să-i poarte într-o 
frumoasă excursie în U.R.S.S. 
Acest grup era constituit din fe-

79 66 34
II-a : 43
16. Fond

673.697 lei

LA
IV-

I : 13 36 
extrage-

80 21 11
de cîști-

2 55;
3 57
total
din care 31.925

• NE MAI 
țin timp de un 
bystic major : 
Cupei 
(7—21 
partidele 
Franța și că echipa țării noas
tre face parte din grupa a 
doua, alături de selecționatele 
Franței. Țării Galilor, Scoției. 
Argentinei și Insulelor Fidji. 
în vederea acestei importante 
competiții, reprezentativa noas
tră studențească își continuă 
pregătirile 
trenorilor 
Mare) și 
șani). Joi 
byștii-studenți au jucat, pe sta
dionul din Bd. Ghencca în 
compania unei combinate 
Steaua — Dinamo, făcînd ur 
foarte util antrenament de a 
comodare și sudare a viitoarei 
echipe. în „XV“-le universitar 
au evoluat, printre alții. Ma
rian Gurămarc, Andrei Pon- 
gracz (Grivița Roșie), 
Vereș (Dinamo) 
Nicoiae Fulina 
Nicolae Răcean, 
not, Alexandru 
mișoara). 
Năstase 
pe liniile dinapoi.

• ALTE COMPETIȚII in

STAT

că 
în

sub conducerea an- 
I'lorin Popovici (Baia 
Ion Lomotă (Petro- 

după-amiazâ. rug-

Andrei
Nicolae 

la înaintare 
(Baia Mare) 
Radoico Voi- 
Doniocos (Ti- 

Dorcl Piti, Virgil 
(Sportul Studențesc)

ÎS am.

BUTURI

.So

Campiona-
72) va In

U.R.S.S. (2
(tineret)

perspectiva
(pentru e- 

la Gabrovc

La întrecere

ternaționRle în 
Turneul Prietenia 
cl.ipe de juniori) 
(Bulgaria), între 16—22 august 
cu participarea reprezentative
lor juvenile din unele țâri so
cialiste. Turneul ziarului 
victski Sport", la Moscova (17— 
25 septembrie).
vor lua parte echipe din S.U.A, 
Felonia. Australia, " 
echipe) și România

« REAMINTIM, 
tul Național (cu nr. 
cepe la 31 august; e vorba de 
Divizia A (seria I), cu urmă
toarele 12 echipe : Steaua. Ști
ința Cemin Baia Mare, Dina
mo, Contactoare Buzău, ~ 
Constanța, ~ 
verși tatea 
nica Iași, 
Petroșani, 
clasării în 
Rulmentul 
Constanța, 
ria a II-a

Farul 
Grivița Roșie, Uni- 
Timisoara, 
CSM Sibiu, 
citate în
ultimul campionat

Biriad și TC Ind. 
promovate din se- 
a Dhiziei A.

Politch- 
Știința 

ordinea

15 șl 21 august va• INTRE
avea loc, la Bordeaux, tradi
ționalul curs de perfecționare 
a arbitrilor, organizat de F.I.R.A. 
Din țara noastră vor participa 
Mircea Paraschivoscu (Bucu
rești) și Gheorghe Prisăcaru 
• Iași).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ricitii narticipanti la sistemele 
Loto-Pronosnort. care avuseseră 
sansa cîstiaării excursiei respec
tive. Interesîndu-ne de 
reușitei 
răspuns 
PAREA

. .secretul" 
acestora, toti ne-au 

fără ezitare : PARTICI- 
CU PERSEVERENTA f
ultimul timp. Admini-• In __ ____ ______

stratia de Stat Loto-Pronosport a 
luat măsuri deosebite, atît pen
tru diversificarea sistemelor și 
acțiunilor, cît și pentru o adap
tare a ritmului acestora la do
leanțele șl interesele partieipan- 
Ulor astfel îneît diferitele acți
uni organizate să se soldeze cu 
avantaje cit mai importante 
pentru ma.-e~ masă a jucători
lor. Un exemnlu în acest sens

îl constituie 
care, cu o 
se lansează 
speciale cu 
orinzînd și 
special al 
cu ocazia 
fost lansat 
în prezent 
iza. Notăm _ ____ ___
rile obișnuite (în bani si autotu
risme). se atribuie și TELEVI
ZOARE COLOR, precum și cîs- 

guri In numerar majorate, ca
re pot Hunge oină Ia suma dc 
50.000 Iei. Agențiile și vînzătorii 
vAianti din toate colturile țării 
vă știu încă la dispoziție. însă 
"u ultati : emisiunea LOZUL 
VACANTEI este LEMITATĂ !

LOZUL în PLIC, la 
anumită frecvență, 

în vînzare serii 
caracter limitat cu- 
cîștiguri din fondul 

sistemului 
sezonului
LOZUL _____ ,__

în prag de a se epu- 
că. De lîngă cîștigu-

Dc pildă, 
estival, a 

VACANTEI.

o intensă 
Pe viitoJ 
să-l cunq

-
numea 
la pn 
concur] 
de foi] 
teți îd 
altă M

— Este 
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din actiM
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ENTRU DANIELA
bntru no- 
alogul cla
re a absol- 
se vede

t fapt de 
pmnificațil. 
ținut, 
țiropean

Pe
S>

Danielei 
are nevoie 

re"oman- 
andă per- 
t excepție 

sportivă : 
Lână de

(Rimini, 
campioană 
pre ia bîr- 
935). dc- 

mondia- 
i Rot tor
si la pa- 
are a pa- 
r și a u- 
campiona- 

1937 la 
le-a do-

minat de o manieră ce 
impresionat întreaga 
sportivă. De multe 
ori exercițiile ei ; 
notate de exigente 
de arbitre cu maximum po
sibil în gimnastică — 10.

Faptul de viață surprint 
zilele trecute la Deva si re
latat în rîndurile de mai 
sus vine să ne arate 
Dantela stăpînește 
bine nu numai 
bîrnei. paralelelor 
sau al săriturilor, 
cele ale geografiei, 
maticii. biologiei 
bii române. 
adăugîndu-Se și în catalog. 
El evidențiază, de ' aseme
nea. nu numai teoretic, ci 
și concret, cu dovezi palpa
bile. deplina compatibili
tate dintre sport și învăță
tură. la cel mai înalt- nivel 
posibil. Și aceasta s-o re
cunoaștem cu satisfacție 
este încă una dintre virtu
țile scolii românești. Ne-o 
dovedește o oremiantă a 
gimnasticii, totodată și o 
premiantă la învățătură.

i lume 
multe 

au fost 
brigăzi

că 
toarte 

secretele 
solului 

ci și pe 
șn a le

sa u lim- 
notele de 10 
și în

Constantin MACOVEI
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MASURI STABILITE DE BIROUL F.R.F. PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE

MPETIȚII OFICIALE
general, va fi depusă o acti
vitate intensă de punere la 
punct a bazei, astfel ca în 
toamnă, cînd activitatea com- 
petițională va fi reluată din 
plin, oaspeții care vor veni să 
se bucure de condiții de în
trecere optime". Cuvintele a- 
parțin șefei complexului spor
tiv Floreasca, Adriana Radu, 
care a ținut să le evidențieze, 
pentru hărnicie, pe amenaja- 
toarele Ioana Martin, Caroli
na Danei și Maria Bălteanu. 
IAR NOI dorim să menționăm 
că cel care s-a îngrijit timp 
de 33 de ani de întreținerea 
bazei, harnicul gospodar Ma
rin Belega, nea Marin, este a- 
cum pensionar. Aceasta nu în
seamnă că nu va mai veni la 
Floreasca, fie doar ca specta-

Lla mare,
pi au venit
Iii, echipele 
hal Mecani- 
1-omovatd în 
. (din Divi- 

Doar după 
[7, vrâbiuțe- 

prin citeva 
|crau deran- 

de la 
in to
la ora 

I plătită. IN 
i, complexul 
ra intra in 
„Bazinul va 
a face igie- 
pniter și a 
Eal.’jp* mare, 
cuiT în por- 

și vor fi 
sparte. In

Astăzi, la Odorheiul Secuiesc

I
I
I
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Anatizind desfășurarea Campionatului Națio
nal, ediția 1987—1988, în care s-au manifestat o 
serie de neajunsuri și stări de indisciplină, Bi
roul Federației Române de Fotbal a stabilit ur
mătoarele măsuri pentru eliminarea abaterilor și 
încălcărilor regulamentului, pentru întronarea în 
rîndul tuturor echipelor de fotbal a unui cli
mat de înaltă ordine și disciplină, pentru ridi
carea continuă a calității fotbalului românesc :

1. Federația Română de Fotbal, Consiliile ju
dețene pentru educație fizică și sport și unitățile 
sportive, cu sprijinul organizațiilor de partid, 
sindicale și dc tineret, vor lua măsuri de Îmbu
nătățire a procesului educativ, a muncii politice 
cu toate cadrele din fotbal — sportivi, antrenori, 
medici, masori, conducători etc. — in scopul 
cunoașterii aprofundate a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, educării 
acestora in. spiritul dragostei față de patrie și 
popor, al însușirii și respectării principiilor eti
cii socialiste, a echității sportive.

2. Programarea jocurilor din Diviziile „A", 
„B“ și „C“ se va face pe baza unor schema de 
împerechere a numerelor de la 1 la 18, respec
tiv 1—16, prin care se va asigura ca fiecare echi
pă să joace cel mult două etape consecutiv aca
să sau in deplasare intr-un tur.

Cele trei echipe promovate în Divizia „A", 
precum și echipele nou promovate în Divizia 
„B“ și Divizia „C“ vor juca prima etapă pe 
teren propriu ; în Capitală se va programa in 
fiecare etapă două sau trei jocuri ale celor cinci 
echipe bucureștcne.

Atribuirea numerelor fiecărei echipe se va 
face prin tragere la sorți in prezenta reprezen
tanților echipelor din Diviziile „A" și „li" și ai 
județelor

Ordinea etapelor în returul campionatului va 
fi inversă față de tur, respectiv se va începe 

și se va termina cu etapatur
cu

etapa a 17-a din
I din tur.

3. Ținînd cont 
trecut un număr 
niciat decalări și aminări de jocuri, care au per
turbat desfășurarea normală și ritmică a compe
tiției, Biroul Federației Române de Fotbal ho
tărăște ca, pe viitor, astfel de cereri să nu mai 
fie admise sub nici un motiv.

ție 
de

faptul că in campionatul 
echipe au solicitat neînte-

4. în vederea sporirii interesului pentru „Cupa 
României", ale cărei întreceri se desfășoară în 
cadrul competiției naționale „Daciada", se va 
reveni Ia sistemul de tragere la sorți — prac
ticat pînă în urmă cu doi ani —, respectiv se 

două urne 
din anul

in uniid cu uui *.tm re:
va renunța la împărțirea echipelor în 
pe baza clasamentului Diviziei „A" 
precedent.

5. Pentru a preveni unele cazuri de infir
mare în pripă și fără o justificare temeinică a 
hotărîrilor colegiilor și comisiilor de fotbal, se 
propune desființarea Comisiei de Apel, urmind 
ca Biroul Federal să funcționeze ca instanță de 
apel, respectiv să judece și să hotărască asupta 
cererilor și memoriilor adresate F.R. Fotbal de 
către cluburi, asociații, jucători, arbitri etc.

6. Biroul Federației Române de Fotbal va de
finitiva propunerile privind noul sistem compc- 
tițional pe baza sugestiilor cluburilor, asociațiilor 
sportive din țară, ale comisiilor de fotbal muni

cipale și județene, precum și ale consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și sport și va pre
zenta materialul spre aprobarea C.N.E.F.S. și a 
forurilor superioare pînă Ia data de 1 august 1983

După obținerea aprobărilor necesare, noul sis
tem competițional va fi comunicat în țară, urmind 
a fi aplicat în anul competițional următor.

7. Pentru anul competițional 1988—1989, dele
garea arbitrilor la jocurile echipelor din Divi
ziile „A“ și „B“ se va face pe bază de computer

Delegarea nominală a arbitrilor Ia meciurile 
din Diviziile „A“ și „B" se va face în prezența 
reprezentanților echipelor divizionare „A" și 
„B“. Fiecare echipă din Diviziile „A“ și „B" va 
beneficia de un număr egal de arbitraje pe 
grupe valorice. în acest scop, lotul de arbitri 
din Divizia „A" se va împărți în trei grupe va
lorice — respectiv grupa celor 10 arbitri de pe 
lista F.I.F.A., o a doua grupă de 20 de arbitri 
în ordinea valorică și cea de a treia grupă for
mată din arbitri tineri cu mai puțină expe
riență în Divizia „A". în mod similar va fi struc
turat și lotul „B" de arbitri.

8. _ în vederea îmbunătățirii calității loturilor 
divizionare de arbitri se va intensifica munca 
de perfecționare, formare și promovare a ca
drelor tinere din arbitraj. în acest scop, arbitrii 
cu cele mai slabe rezultate Ia sfîrșitul fiecărui 
an competițional vor fi retrogradați din Ioturile 
„A", „B" și „C“, iar pentru locurile rămase li
bere se vor organiza concursuri dc promovare.

9. în anul competițional 1988—1989 nu vor mai 
fi admise recuzările de arbitri.

10. Avînd în vedere că în campionatul 1987— 
1988 au avut loc un număr de 5 schimbări de 
antrenori la Divizia „A“, cite 10 schimbări de 
antrenori în primele două serii ale Diviziei „B", 
iar echipele „Autobuzul", C.S. Tîrgoviște și Pro
gresul București au schimbat dc 2—3 ori con
ducerile tehnice în campionatul trecut, F.R. Fot
bal atrage atenția că acestea constituie încălcări 
grave ale Regulamentului antrenorilor și, în con
secință, înccpind cu ’ediția 1988—1989 a campio
natului, nerespectarea prevederilor regulamentare 
va atrage după sine neînserierca sau excluderea 
echipelor din competiții, cit și celelalte mă
suri prevăzute de regulament. în acest sens, Co
legiul dc antrenori va prezenta lunar în Biroul 
federal, situația încadrării antrenorilor la clu
buri și asociații și se vor lua măsuri în confor
mitate cu „Regulamentul de organizare a activi
tății fotbalistice".

11. Biroul Federației Române de Fotbal, îm
preună cu consiliile județene pentru educație fi
zică și sport vor întreprinde măsurile necesare 
în vederea prevenirii producerii oricăror acte 
de indisciplină pe terenurile de sport, pentru 
asigurarea unui cadru optim de desfășurare a 
competițiilor, respectarea de către toți factorii 
cu responsabilități a regulamentelor, legilor și 
spiritului jocului de fotbal, pentru eliminarea 
tuturor acelor persoane care se fac vinovate de 
încălcarea eticii sportive, care prin manevrele 
lor încearcă să schimbe mesajul educativ al 
sportului.

Măsurile adoptate vor fi cuprinse în „Regula
mentul de organizare a activității fotbalistice", 
care va fi definitivat în cursul anului 1938.

CORVINUl-f.C. ARGfȘ, RHIIRUL 

SfMIfINAlEI CUPEI BMttMCE
Cind celelalte ecmpv divizio

nare A sînt în toiul prepara- 
tivelor. cînd susțin meciuri de 
pregătire și omogenizare. Cor- 
vinui și F C. Argeș dispută 
astăzi a! doilea meci 'ficial 
din cadruJ semifinalei Cupei 
Balcanice intercluburi.

Cum se știe miercur,. la 
Miercurea Ciuc intr-un joc 
care a stîrnit interes -n rîndul 
iubitorilor de fotbal din . ca
pitala hocheiului nostru, cele 
două formații au terminat pri
ma partidă la egalitate : 1 — 1. 
Azi. do Ia ora 17, p? stadio
nul din Odorheiul Secuiesc, va 
avea loc partida-retur după 
care învingătoarea va jura, la 
10 și 17 august, dubla oartidă 
din finala competiției cu o for
mație din Bulgaria. La Odor- 
hei, în caz de egalitate după 
90 de minute, se vor iuca pre
lungiri și, dacă va fi necesar, 
se va apela la executarea lovi
turilor de la 11 m. Și la hu- 
nedoreni, și la piteșteni am
biții mari, dar sperăm ca acest 
joc să nu se mai soldeze cu 
cartonașe galbene și roșii cum 
s-a întîmplat în prima partidă, 
fapt pentru care Voicu si Ga
bor vor fi nevoiți să privească 
meciul dcazi din tribună. (Al. C.l.

CALENDARUL INTERN
Șl INTERNATIONAL

DIN SEZONUL DE TOAMNĂ
CAMPIONATUL DIVIZIEI A

• etapa I - 20 VIII.
• etapa a ll-a - 28 VIII.
• etapa a lll-a - 31. VII! și 

3 IX.
• etapa a IV-a - 11 IX.
• etapa a V-a - 14. IX.
• etapa a Vl-a - 17 iX.
• etapa a Vll-a - 25 IX.
• etapa a Vlll-a - 28 IX si

2 X.
• etapa a IX-a — 9 X.
• etapa a X-a - 12 X.
• etapa a Xl-a — 5-6 XI.
• etapa a Xll-a - 13 XI.
• etapa a Xlll-a - 16 si 19 XI.
• etapa a XlV-a - 27 XI.
• etapa a XV-a - 30 XI ii

3 XII.
• etapa a XVI-a - 11 XII.
• etapa a XVII-a - 14 XII.

CUPELE EUROPENE - 
INTERCLUBURI

Turul I - 7 IX - 5 X. 
Turul II - 26 X. - 9 XI.
Turul III - 23 XI - 7 XII 
MECIURILE ECHIPEI NAȚIONALE 
ROMÂNIA - ALBANIA 

(amical) 21 IX
BULGARIA - ROMÂNIA

(preliminariile C.M.) 19 X
ROMÂNIA - GRECIA

(preliminariile C.M.) 2 XI
ROMÂNIA - ISRAEL

(amical) 23 XI

NOASTRĂ ESTE UȘOARĂ NUMAI CU NUMELE'
iao I)

de canotaj, 
soț aveam 
piu.
căsătorie vă 
puc. Acum, 
neorî și în 
Lnaționalelc" 

Bega) sîn- 
ături de o 
Camelia.

mai mică, 
îmi va fi 

mult talent, 
peste mul- 

voi retrage 
ppetițională.

mi-ar place ca tot o Macovi- 
ciuc să fie „fruncea".

— De ce schitul categoriei 
ușoare nu figurează în pro
gramul Olimpiadei, precum 
toate celelalte probe ale ca
notajului ?

— întrucît, așa cum spuneam, 
categoria ușoară s-a introdus 
mai recent, printr-o hotărîre a 
Federației Internaționale. Este 
nevoie de timp pentru a avea 
și acceptul C.I.O. Acesta a și 
dat un răspuns de principiu — 
acceptă în programul Jocurilor 
14 probe de canotaj. Care să 
fie cele 14, este problema

F.I.S.A., or aceasta nu se „în
dură" să se despartă de nici 
una din probele de pînă acum 
pentru a ne face nouă loc. 
Cam asta ar fi. în orice caz, 
noi avem în plus Campiona
tele Mondiale, organizate și în 
anii în care se dispută Jocu
rile Olimpice — ceea ce ce
lelalte probe nu au — așa cum 
stau lucrurile de această dată, 
cînd, între 4—7 august, la Mi
lano, urmează să-nti apăr 
titlul.

— Un pronostic ?
— Maria Sava campioană 

mondială. E mai mult decît un 
pronostic, e o dorință. Știu că 
va fi greu, extrem de greu, 
dar vă spuneam că e ultimul 
meu an de mare competiție...

ȘTIRI • MECIURI
• LOTUL REPREZENTATIV, 

aflat înf-un turneu de pregăti
re șl meciuri de verificare în 
Belgia va susține astăzi un joc- 
test în compania formației 
LEUEWEN.

St EAl'A — TURNEU IN 
BELGIA. Astăzi, fotbaliștii de 
la Steau. i mează să plece în 
Belgia pentru un turneu de 
io-ur’ și nregătiri de zece zile. 
In Belgia, lotul campioanei va 
fa > joncțiunea cu grupul selec- 
tionabililor aflai acolo cu lotul 
reprezentativ. Momentul de virf 

turneului f va constitui pre
zența la competiția organizată 
de clubul campion belgian. F.C. 
Bruges — în zilele de 6 și 7 au
gust — întrecere la care vor 
mai participa echipele Andcr- 
Iecb‘ si Athletii Bilbao.
• F.C.M. BRAȘOV a susținut, 

miercuri și joi- două partide, la 
Sf. Gheorgh? în compania for
mației LM.A.S.A. Au fost două

AMICALE • ȘTIRI •
utile verificări, două meciuri 
reușite, cu faze spectaculoase și 
goluri frumoase. In prima în- 
tîlnire. F.C.M.-ul a învins cu 
5—2 (2—2) prin golurile înscrise
de Selimeși (min. 4), Pirvu 
(min. 34). Avădanei (min. 68) 
Roșea (min. 76). Tikoși (min. 
86). Pentru gazde au marcat : 
Gyarfaș (min. 5) și BiiKossy 
(min. 35). Iată formația de în
cepere a brașovenilor : Santa — 
Tikoși. Șuiea. Moldovan. Pîrvu 
— St. Vasile. Avădanei. Șerbă- 
nică, Petrus — Niculcioiu, Scli-

Au mai jucat : portarul 
Toderici și jucătorii de cîmn 
Obrașcu. Roșea. In a doua 
partidă. F.C.M. Brașov —

M.A.S.A. 2—1 (2—1) prin golu
rile reușite d1- Caciureac (min. 
26) șl Barbu (min. 43). punctul 
gazdelor fiind înscris de Hirșan 
(min. 10 <fcn penalty). Astăzi 
F.C.M. Brașov întîlnește ne Uni
versitatea Craiova, iar mîine pe

MECIURI AMICALE

A^ȚE. TURISM
REȘTl organizează excursii de 4 zile In 
FILEUL DUNĂRII (plimbare oe Dunăre 
următorul traseu :
ști — Pitești — Rîmnicu Vilsea — Hore- 
tare).
2 Jiu — Hobita — Tismana — Drobeta

■ Porțile de Fier — Orșova (cazare).
)rsova — olimbare oe Dunăre (5 ore) iu 
ne — Băile Herculane — Porțile de Fiei

rsova — Porțile de Fier — Drobeta Turnu 
la — Craiova — București
e: 6, 13, 20, 27 august : 3. 10, 17 și 24

nscrleri la toate agențiile de turism sie
■ ■

EXCURSII PE DUNĂRE
1 T H R. BUCUREȘTI organizează tn cola

borare cu O.J.T. Călărași, excursii pe Dunăre 
cu următorul program :

Excursie de o zi
ora 8 plecare din București, de la hotel 

„Intercontinental* la Călărași vizitarea 
Muzeului de istorie, a parcului Dumbrava, 
a grădinii zoologice a Casei memoriale 
G. M. Vasilescu-Vasia

ora 12.30 : dejun pescăresc la restaurantul 
„Călărași"

ora 14 ■ plimbare cu vaporul pe brațul Bor- 
cea pînă la Dunăre timp de trei ore : re
tur la Călărași, plecare spre București

sosire în jurul orei 20.
Preț : 221 lel/persoană : pentru elevi și pen

sionari 204 lei/pers.
Excursie de două zile

Ziua l : la ora 14. plecare din București, de 
la hotel „Intercontinental". la Călărași, 
instalare la hotel, cină la restaurantul ho
telului , ,

Ziua a 2-a : mic dejun, vizitarea orașului șl 
a obiectivelor sale turistice din programul 
excursiei de o zi.

Preț : 374 lei/ț>ersoană : pentru elevi și pen
sionari 343 iei/pera.

înscrieri și Informații la toate agențiile de 
turism ale I.T.H.R. București.

I.C.I.M. Brașov, pe terenul a- 
cesteia. (C. Gruia — coresp.)

A A.S.A. TG. MUREȘ - T.H.C. 
JAIRO 4—1 fi—0). A fost prima 
partidă de verificare a mureșe
nilor din aotusla perioadă a 
pregătirilor. E: iu cîștigat clar, 
realizînd o a doua repriză foarte 

Golurile au fost marcate 
de : L. Moldovan (min. 25 și 65). 
Pintea (min. 57) și Ciorccri 
fmin. 86) respectiv Sodit (min. 
56) A.S.A o foio^ t formația : 
Nas te — Szabo.. Jenei. Botezan, 
Fodor — L. Moidovan. C. Ilic, 
Eros. A. Stoica — Albu. Pintea. 
Au mai încât Ciorceri. I. Mi
ilea și S. Mihai IC. Albu — co- 
resp.).

A MU“ CLUJ-NAPOCA - GLO
RIA BISTRIȚA 1—0 (1—0). Unicul 
gol al partidei « fost înscris de 
Bănică (min. 3D. a prezen
tat următor .11“ : Ca vai — 
Pciar Pupicu Neamțu. Bacoș
— Boer’i, Do^jș. Fesnic. Stoica
- Bănică. Cr. Sava. Au mai 
fost folosiți : Mia. Trei. Muntea- 
nu M. Pvnescu. Clulenii au 
mal susțin ut la începutul săptăr 
mînii. la Dej un ioc cu Unirea 
din locallt* e. de care a dispus 
cu 4—2 (4—Autorii solurilor : 
~oeru (min. 15) Bănică (min. 
23) Cr Sava (min 35) și I. Mol
dovan (min. 44). resnectîv Mi- 
cloși (min. 36) si Cilîan (min. 
80). (P Vatran — eoresn.),
• LUNI 1 AUGUST, ia ora 16. în 

sala f.S.B. din str. Berzei. va 
avea lo plenara antrenorilor d© 
“'•'tba! din București si Sectorul 
Agricol Ilfov. Convocată în ve- 
-’’^rea apropiatei reluări a acti
vității competitionale în sezo
nul 1938'89. olenara îi va reuni 
— prezenta Uind obligatorie —> 
De antrenorii și delegații echipe
lor. reprezentanții secțiilor de 
fotbal din clui'"ri șl asociații, 
precum si oe președinții comi
siilor de fotbal ale sectoarelor 
Capitalei.



Camnionatclc Europene de tenis de masa pentru juniori

LA START, CONCURENT! DIN 35 DE ȚARI

HANDBAL, LA A

a

U.R.S.S. : REPREZENTATIVA FEMININĂ DE 
TREIA VICTORIE

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII

■.« i -■>* i, ---- --  - —
NOVI SAD, 29 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru special). 
Cei mai mulți dintre participan
ții la noua ediție a Campiona
telor Europene de juniori și că
deți se află, la ora transmisiei 
noastre, la antrenament pentru 
un prim contact cu arena unde 
vor avea loc disputele pentru 
tulurile continentale^ Printre 

și reprezentanții țării noas
tre — ajunși la ora prînzului în 
localitate —, care vor să profi
te cît mai eficient de scurtul 
răgaz ce le-a mai rămas pentru 
a se acomoda cu condițiile de 
concurs.

Așadar, după ce a găzduit e- 
ditiile din 1956 (Opatija), 1962 
(Tied) și 1975 (Zagreb), tara ve
cină și prietenă. Iugoslavia, es
te. începînd de sîmbătă diminea
ță, pentru a patra oară gazdă a 
unei întreceri continentale a ce
lor mai tineri jucători, dispute
le desfăsurîndu-se în sala 
„Spens“, aceeași unde au avut 
loc si alte mari manifestări ale 
tenisului de masă (1974 — C.E. 
de seniori ; 1981 — „mondialele" ; 
1988 — C.M. ale veteranilor etc).

Acum. ------*’~4
vîrstnice 
de masă 
nent“ — 
timp ce

la startul 'celei mai... 
competiții a tenisului 

de pe ..bătrînul conti- 
a debutat în 1955, în 

___ _ _  „europenele** mari abia 
în 1958 — se află pe listele de 
concurs jucători și jucătoare din 
35 de țări, ceea ce înseamnă că 
ia cele patru categorii (juniori, 
iiinioare, cădeți, cadete) se 
afla în competiție aproape 
de sportivi* si sportive.

La juniori, 
noastră Daniel 
Creangă, Romulus 
trenor Gheorghe 
parte din grupa 
(sînt 6 asemenea

vor
400

grupe figurează 24 de țări), îm
preună cu echipele Italiei, Aus
triei și Țării Galilor. La cădeți, 
tragerea la sorți a alăturat echi
pei noastre — * “ •
tălin Negrilă ;
Bobocică 
doir 4, 
formațiile 
Finlandei, 
cei. toate alcătuite, 
s-a spus aici, din jucători foar
te talentați. Nici cadetele — Io
nela Copaci. Georgeta Cojocaru ; 
antrenor Liana Mihuț — nu sînt 
scutite de emoții, dimpotrivă, e- 
chipele Franței. R F.G., Turciei 
si Irlandei, care alcătuiesc îm
preună cu selecționata noastră 
grupa A (mai sînt încă 3 serii, 
cu un total de 20 participante), 
avînd. în special primele două, 
sportive de real talent f * 
pectivă. După disputarea 
delor din această 
Ie vor continua, 
cît și la cădeți, 
august, cînd vor 
lele. în cadrul a __
ze, repartizarea în noile 
ținînd seama nu numai de cla
samentul preliminar, ci și de un 
foarte complicat sistem, al că
rui regulament se întinde pe 
mai multe... pagini.

Despre probele individuale, 
care vor începe abia joi, nu pu
tem spune încă prea multe, 
vînd în vedere că tragerile 
sorti

Cristian Toi, Că- 
antrenor Mihai 

— în grupa B (sînt 
cuprinzînd 24 de țări) 

Iugoslaviei. Italiei, 
Angliei și Dantemar- 

din cîte ni

PESTE HOTARE

si pers- 
..____ i parti-

fază. meciuri- 
atît la juniori, 
pînă marți. 2 
avea loc fina- 
încă două fa- 

grupe

MOSCOVA, 29 (Agerpres). 
Turneul internațional feminin 
de handbal din U.R.S.S. a con- 

în ziua a 
formația României obți- 
a treia victorie consccu- 
de data aceasta în fața

tinuat la Vilni us, 
treia
nînd
tivă,

selecționatei de tineret 
U.R.S.S., pe care a întrecut-o 
cu scorul de 18—15 (9—5).

Alte rezultate: U.RJS.S.
S.U.A. (selecționate olimpice) 
27—29 (12—11); R.S.S. Lituania
nă — R.S.F.S. Rusă 25—20 
(14-10).

mutări
(R.D.G.)
învins-o pe Sik< 
iar Levitina a 
Wagner. In clasame- 
ce Kasoșvili, cu 8

R.P.D. Coreeană :
LIȘTii JUN.Orti PE

in

HANDBA-
LOCUL2

reprezentativa 
Cioca, Călin 
Revisz ; an- 
Bozga — /ace 
preliminară F 

tsm, „ serii, cu un
total de 27 participante), alatun 
de echipele Belgiei. Luxembur- 
pului și Spaniei. în timp ce la 
junioare — otilia Bădescu. Emi 
lia Ciosu. M -ia Bososlov. Adrr 
ana Năstase Vterei
Filimon 
se află

ș
ia

se fac după încheierea 
competiției oe echipe, atunci 
stabilindu-se tabloul și „favori
ta* “ săi. Vrem să cvdem. deci. 
cx» printre aceștia se vor numă
ra, în urma unei comportări cît 
mai bune la echipe, și jucătorii 
noștri...

Jo!on,a : EUGENIA GHINDĂ - PARTIDĂ CÎSTIGATA, 
BÂRBULESCU ---------’

VARȘOVIA, 29 (Agerpres). 
în runda a 11-a a tur
neului internațional mascu
lin de șah de la Nalenchowe, 
Petkevici (U.R.S.S.) l-a învins 
în 34 de mutări pe liderul cla
samentului. bulgarul Andonov. 
Szimczak (Polonia) a pierdut 
la Palkovicz (Ungaria), iar 
partidele Bărbulescu (Româ
nia) — Gdanski (Polonia) și 
Boitkevici (U.R.S.S.) — Pre-
voznik (Polonia) s-au încheiat 
remiză. în clasament, pe pri
mele locuri se află Andonov și 
Boitkevici, cu cîte 7,5 p. Dan 
Bărbulescu ocupă locul patru, 
cu 5,5. puncte.

în runda a-9-a a turneului

- REMIZĂ
feminină, ce 
același oraș, 
(România) a

se desfășoară în 
Eugenia Ghindă 

cîșțigat în 37 de

C.M. DE ATLETISM

MONTREAL, 29 (Agerpres). 
In orașul, canadian Sudbury au 
continuat întrecerile celei de-a 
doua ediții a Campionatelor 
Mondiale de atletism pentru 
juniori, în ziua a doua fiind 
programate alte 6 finale.

Proba masculină de 100 m 
a revenit americanului An
dre Cason — 10,22, urmat de 
Sven Mattes (R. D. Germană)

29 (Agerpres).PHENIAN,
Turneul internațional de hand
bal pentru juniori 
nian s-a încheiat 
echipei U.R.S.S.. 
cea a României.

PENTRU JUNIORI

de la Phe- 
cu victoria 
urmată de

— 10,28 și Aleksandr Șlicikov 
(U.R.S.S.) — 10,37, în timp 
ce în cursa similară femini
nă prima a trecut 
sire Diana Dietz 
mană)
mătoare
Kathrin
11,23 și

11,36.

linia de so- 
(R. D. Ger- 
locurile ur- 
ocupa+e de
(R.D.G.) —

11,18,
fiind

Krabbe
Liliana Allen (Cuba)

Emanuel FĂNTÂNEANU

REGRETE TARDIVE
C.M

(U raw's l*n oan D

i-

•a de 
care alte

Cbincză). actualmente cu 4 p (l)- 
Aaa Maria osiceanu a întrecut-o 
pe Natalia Roca
Narcisa Miliai pe Benate 
(Austria), aminsouă româncele 
având acum cite 3 p. La 
categorie de virstă, dar la băieți, 
foarte bine continuă să evolueze 
Gabriel Schwartzman, care tota
lizează 4 P Șl toai poate fi ajuns 
numai de Daniel Hansrațh 
(R.F.G.). actualmente cu 3 P (D- 

Două victorii romăzevTi ia ca
tegoria imediat superioară, cea 
a băieților de 14 ani. Andrei 1»- 
trătescit, cu negrele, l-a învins 
pe ’aiarco Tratar (Iugoslavia), iar 
Iulian Sofronie pe Zhu Ctun 
(R. P. Chineză).

Intilnirile juniorilor și junioa
relor (16 ani) polarizează atenția 
spectatorilor, dar și aici multe 
rezultate din runda a 5-a așteaptă 
încă reluarea Întreruptelor. Pină 
atunci, să notăm că în prece
denta rundă, I.uminița Radu a 
remizat cu Alîsia Galiamova, in
tr-o adevărată partidă-derby a 
rundei. Acum, reprezentanta 
noastră joacă împotriva polone
zei Christine Gabrowska și are 
3,5 p (1), in timp ce Galiamova 
a învins-o pe argentiniana San
dra Villegas, avînd 4,5 p.

Continuă și întrecerile Festiva
lului Internațional de Șah pen
tru copii și juniori, care se des
fășoară în paralel cu „Mondia
lele". Dupâ două runde printre 
fruntași în grupe se alia Andreea 

— ■ • Predescu,

Ulf Titamennsnn (născut la 1
deschis, cu now său record mondial in 
sreu’-âțu, seria formidabilelor recoltate cu__
dial ir.limsnnă Jocurile Olimpice de rară. Cu 
dlr. R.D. Germană a mai depășit astfel o 2____
nei.eeul. Cum a doua performantă mondială a tut\ 
(22^1 m) aparține unu; performer aflat si el in

limită considerzii 
jror timpvr 

.... . ____ aetirifafe
:r». . progres), italianul Alessandro Andrei, e de așteptat fi 
urmărit, in continuare. un interesant duel sportiv de— m 
greutate !

(fi

PE SCURT PE SCURT • PE SCURT

început, primul în fotbalul european de anvergură, un nou 
campionat francez, prilej firesc de bucurie pentru cei angajați, sub 
o formă sau alte, in acest «maraton** al balonului rotund, pentru 
jucători, ia speria!. Dar nu pentru toți, căci, la ora redeschiderii 
sezonului, numai in .hexagon’* erau (după statistica revistei „France 
Football*) 41 de fotbaliști șomeri. Unii mai cunoscuți, C ha sicrie (ex- 
Brest), Boucher (ex-Mort), Douala (ex-Monaco). Jacques (ex-Saint 
Etienne), cu stagii in Divizia A, alții nu atit de reputați, Lopez 
(ex-Nimes). Drieu (ex-Beims), Papeau (ex-Valencicnncs), Salou 
(ex-Toulca). O2o (ex-Dunkerque) etc„ dar împărtășind toți aceeași 
soartă tristă, trăind de pe o zi pe alta, în așteptarea derizoriului 
ajutor de șomaj, pe care unul dintre ei — exprimind o stere de 
Sfririt eoonmă — B caracteriza drept _un mărunțiș care rușinează**.

Fără să fie neapărat Tirstrâci. la final de carieră, majoritatea șo
merilor din fotbatal francez n-au nici o alte meserie, fiind deci in
capabili să-și ciștîge altfel piinoa. Iar fotbalul, dintr-un motiv sau 
altul, nu-i mat vrea, l-a aruncat peste bord. Fiecare dintre ei are, 
firește, o istorie a hrL care mai decit cealaltă. Laurent
Banaaej a tost dndva titular la Toulon, după care, accidentat la 

BBrnadd. a acceptat transferul la o echipă inferioară, la Al£s. 
ttnpu fiMunelrtul 1 *-• vindecat, dar nid măcar Ales nu 1-a 
- r aaă • -a băpiinit tacă 27

de aai. rfistd la care, logic, cei mal mulți jucători iși fac proiecte 
de vfltor. Lat nu-i e îngăduit așa ceva, penibila sa aștcotarc (după 
o propunere care nu mai vine) fiind cu atit mai încordată cu cît, 
ta cnrtod. el nu va mai prind nid ajutorul de șomaj. Pentru 
Bonaaer. ca gi pentru ceilalți aflați ta situația Iul. tot mai numeroși 
de la la seaon Cți pentru <Ă ta campionatul francez numărul
sttdinQor e asai nune ea orieind și ta creștere, 116, fața de 62 în 
Belgia. M la BaBa. • la Spania etej. șansele de a găsi o soluție 
aaBcar oaoraMH. care să arigure o existență minimă, se împuținea
ză. căci timpul nn-4 e aliat, ci dușman. Gf. es Gallon, și cl de pe 
■M odor M Ctlră >-l socoti și pe antrenorii lipsiți de angajament, 
unB dtatre efl. Bobert Vteot. Henri Atamaniuk, Andre Guttierrez, 
eu superioară), ar fi un alt exemplu de fotbalist pentru
care, la nici 3S de ani. vfiiorul e .non determine*. Abătut, dacă nu 
cMar dtaperut» cel care s-a impus (eocbetînd și cu ..naționala* de 
fineref) ea profesionist la Lens. Bonen și Rennes cluburi cu firmă. 
Oajriaaare respect abile. pare să exprime cel mai fidel impasul
acestor •dezamșteniți* șl. al societății așa-zise a tuturor
poaMttiCBor: JDe la 16 anL nu m-am gîndit la altceva decît la 

rtera mea de Jucător. La 17 ani și jumătate, cind am debutat în 
ima dhrtsieL am abandonat școala. Ca să ajung ce TI Azi, regret 

M OfiltĂ*.

ATLETISM • In ultima zi a 
concursului de la Ciudad de 
Mexico, cubanezul Juan Lopez a 
cîștigat proba de tripl asalt, cu 
16,98 m, iar spaniolul Jose A- 
lonso s-a situat pe primul loc în 
cursa de 400 m garduri cu timpul 
de 49,21.

BASCHET • La Dimitro -grad 
(Bulgaria) au început întrecerile 
unui turneu pentru juniori. Iată 
rezultatele înregistrate în prima 
zi : Grecia — Bulgaria B K*—52 
(54—29); U.R.S.S. — R. F. Germa
nia 71—68 (31—27) ; Iugoslavia — 
Cehoslovacia 79—72 (38—îl) •
La Vilnius s-a disputei a dona 
partidă dintre reprezentativa 
U.R.S.S. și formația profesionis
tă americană Atlanta Hawks. 
Victoria a revenit, ca și in pri
mul meci, baschetbaliștilor ame
ricani, cu scorul de 11 
(după prelungiri). Ultimul 
dintre cele două echipe va 
loc la Moscova. dupâ sistes 
practicat în campionatul 
american, cu 4 reprize de 
minute • Rezultate

la Cam- 
binemeri- 
toții vor

ten»:

pic- 
Tur

diHcare 
compet:ți<?î este 
la CnaJele zona 
zone geografice vo 
baraj cu cele opt echip 
grupa de elită a -Cupei 
SPANIOLUL PEDRO DELGADO

oentrn el e prea urzi
Ovidiu IOANIȚOAIA

Maltei șl Valentin 
amindoi cu cite 1,5 p

Simbătă, participanții 
pionatul Mondial au o 
tată zi de odihnă. Cu 
lua parte la o frumoasă excursie, 
pentru a face cunoștință cu sta
țiunea balneo-climaterieă Buziaș, 
altă gazdă tradițională a compe
tițiilor șahiste.
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• LA 1 IULIE 1903, la ora 15.16. de 
Villeneuve-Saint Georges s-a dat 
canea în prima etapă a primului 
Ciclist al Franței, care a avut doar șase 
etape, însumînd 2 500 km. Prunul în
vingător a fost Maurice Garin, care a 
înregistrat excelenta medie orară de_. 
20 km ! Victoria sa a fost categorică, 
căci al doilea clasat a avut Cu trei ore 
mai mult, iar al treilea cu patru ore ! 
• LA DORTMUND, într-un concurs de 
înot, contînd pentru Campionatele re
gionale, Frank Henter a înregistrat cu 
24,7 s un nou record al R.F.G. la 50 m 
fluture. Interesant de arătat că recordul 
european aparține vest-germanului 
Michael Gross (24,77 s de ,1a J.O. 
1984), dar performanța lui Henter 
poate fi omologată ca record continental 
deoarece a fost înregistrată manual • 
FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA de 
Tenis a decis ca, începînd cu anul 1989, 
în „Cupa Davis" să fie utilizat tie- 
break-ul la fiecare sfîrșit de set, eu ex
cepția celui de al cincilea. O altă mo

din
nu

POLO

Lchipa Olandei. cjmpiuanĂ a 
Farepei. va susține, m ziua de 
16 n«Me£ubrie, La Roma, cn me<j 
amiral in compania selecționatei 
italiei, in cadrul manifestărilor 
care marchează a W-a aniversa
re a Federației Italiene. Dupâ 
obb se știe, la această dată era 
programată partida Italia — 
An-lia. dar feueratia enxlrză de 
specialitate a declinat invitația, 
datorită comportamentului ne
civilizat al unora dintre propriu 
suporteri™

Repre- 
început 

meul în Europa. întîlnind la 
selecționata Norvegiei. Par- 
s-a încheiat la egalitate : 
(0—0). Scorul a fost des-
de gazde. în minutul 49, 
FjcertofU fotbaliștii brazili- 

egalind nrln Edmar în mi- 
A u asistat 23 009 spec-

OSLO, 29 (Agerpres). 
mtativa Brazi’iei și-a

Osia 
tida 
l—l 
chis 
orin 
eni _
nutul 81. 
tetori.

în continuarea turneului. e- 
ehipa Braziliei va juca la Stock
holm cu 
'•^mDania

tul ciștigător al «Marii Buc 
mai vechi participant la Turui Franței. 
In 1983 a fost al 25-lea, la 25:44 
câștigător (Laurent Fîgnon). in 1984 
fost al 27-lea, la 58 J0 de același 
vingător, in 1985 a terminat cursa 
locui 6, la 1153 de primul clasai, 
nard Hinault, in 1968 a abandonat in 
contratimpul de la Saint Etienne, iar 
anul trecut a fost al doilea, la numai 46 
secunde de irlandezul Stephen Roche.

de

ie
pe 

Der-

, iată, răsplătită ' • 
O ȘTIRE SPORTIVA a făcut 9enzație la 
începutul lunii iulie a anului 1922 : la 
Alameda, un tînăr înotător, de 18 ani. 
John Weissmuller, a doborît recordul 
mondial al bawaianului Kananamoko 
(60,4), parcurgind distanța de 100 m liber 
in mai puțin de un minut — 58,6. Și 
tind te gindeștj că astăzi un asemenea 
rezultat nu mai este deosebit nici măcar 
pentru o femeie.. • 147 ȚARI FIGU
REAZĂ. in prezent, ca membre ale foru
lui tenisului internațional. Ultimele afi
liate atnt : Bahamas. Iordania. Andora, 
Angola, Insulele Capului Verde, Araba 
și Liechtenstein (ultimele cinci avînd 
insă statut de membre asociate) • LA 
STEIN. în Olanda, a avut loc Campio
natul European de triatlon, constînd din- 
tr-o probă de înot (2,5 km), una de 
ciclism (84 km) și alta de alergare (20 
km), Titlurie au fost cucerite de olande
zul Rob Baret, cu timpul total de 3.4450, 
și englezoaica Sarah Coope — 4.15:42.

Romeo VtLARA
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Suedia și la Viena. în 
formației Austriei.

PARIS, 
a treia
FRANȚEI, echipa Girondins Bor
deaux a învins cu scoiul de 2—1 
formația Montpellier, iar Monaco 
a terminat la egalitate, 1—1, pe 
teren propriu, cu Lille. Alte re
zultate : Lens — Auxerre 1—0 ; 
Racing Club Paris — St. Etienne 
3—1 ; Cannes — Paris St. Ger
main 0—3 ; Metz — Caen l—0 ; 
Olympique Marseille — ! 
o—0 ; Laval — Toulouse 
Strasbourg — Nisa 3—0 ;
— Toulon 0—0.

29 (Agerpres). in etapa 
a campionatului

11 A-- U ,
Sochaux 

2—0 ; 
; Nantes

ZURICH, » (Agerpres). 
tete înregistrate în etana 
a
F. C. Aarau — F. C. Lucerna 
1—1: A. C. Bellinzona — Servette 
Geneva 4—0 : Grasshoppers Zii- 
ricii — F. C. Lugano 3—O ; 
Galien — Lausanne 1—2 ; 
Sion — NeQchatel Xamax 
Young Boys Berna — F. C. 
tlngen 1—8. In clasament condu* 
ce Bellinzona, cu 3 puncte

Rezul- 
_____  a doua 

CAMPIONATULUI ELVEȚIAN: 
Aarau — F. C.
A. C. Bellinzona -

st. 
F. C. 
t—i ; 
Wet-

• La Bangkok, în meci pentru 
«Cupa Camoior.ilor Asiei**. e- 
chipa Pahang (Ualayezia) a ter* 
mlnat la egalitate, d—0. cu for
mația Nlak Mitra (Indonezia) 1
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