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Competiții în cinstea marii sârDâtori tic la 23 August SUCCESE

FRUMOASE CURSE CICLISTE, ALE SPORTIVILOR

CU JUNIORII ROMANI

, = c y uR Acțiunea ..Voinicii sate li a a debutat la Prejmer

PRIMUL PĂS SPRE UN FESTIVAL 
SĂTESC UE TRÎNTĂ?

• Tineri și eonii din numeroase localități au participat la competiție
• Componența lotului olimpic de greco-romane, prezențe viu aplaudate
• 0 invitație pentru anul

în prologul concursului popu
lar de trîntă organizat de zia
rul nostru în colaborare cu 
federația de specialitate și cu 
asociația-gazdă, „Textila Prej
mer”, adversarul cel mai pe
riculos s-a dovedit... ploaia. 
Periculos, dar nu de neînvins, 
fiindoă, probînd o admirabilă 
capacitate organizatorică, fac
torii locali pregătiseră din vre
me sala de festivități ca vari-

viitor și... pe mai departe
dar îndeosebi al popularității 
de care se bucură 
părțile Brașovului, 
prinzător. dacă ne 
de aici au pornit, 
urmă, un campion 
talia unui Valeriu 
aici a luptat campionul olim
pic Dumitru Pîrvulescu. aici 
activează în prezent sportivi 
medaliați la diferite competiții 
internaționale, precum Komică

luptele prin 
Nimic sur- 
amintim că 
cu ani in 

mondial de 
Bularca,

Sportul 
eșa cum 
prilejuri, 
petițional. 
se derulează într-un ritm tre
pidant, ierarhiile se clatină, 
juniorii, mari și mici, nu mai 
țin cont — și bine fac ! — că 
aleargă alături de seniori... 
Recent, în Capitală, am asistat 
la două „spectacole pe două 
roți”, ambele înscrise sub ge
nerosul însemn al Daciadei, 
ambele dedicate marii sărbă
tori de la 23 August.

Primul dintre ele, un concurs 
ciclist de velodrom, în orga
nizarea Clubului Sportiv „Vo
ința”. în prima probă. 200 m 
lansat, s-a impus stelistul C. 
Ciulei, cu 11:6, urmat îndea
proape de colegii săi. Cr. Mi

cu pedale se află, 
spuneam și cu alte 
in plin sezon com- 

Intreoerile cicliste

hălțan și Al. Ivan, dar și de 
juniorii G. Iordănescu (Voin
ța), cu 12:6, sau S. Nucă (Sti- 
rom), cu 12:8. O dispută fru
moasă și în proba de viteză, în 
care finala s-a disputat între 
C. Ciulei și Cr. Mihălțan, pri
mul fiind declarat cel mai 
rapid ciclist al concursului. A 
treia probă, urmărirea pe echi
pe (2 000 m), a adus în prim- 
plan două foarte tinere echipe. 
Voința 3 (G. Iordănescu, Fr. 
Chiriac, Fl. Petrescu și Em. 
Pruteanu), urmată îndeaproa
pe, la doar o zecime de se
cundă, de Voința 1 (G. Neagoe, 
R. Roibu, D. Călin și Cr. Pa-

IN CEHOSLOVACIA
• Atletism. La Ostrava, Oc

tavia Iacob a cîștigat proba de 
săritură în înălțime, cu rezul
tatul de 1,85 m. Mirela Dul- 
gheru s-a clasat pe locul al 
doilea la săritura în lungime, 
cu 6,67 m, iar Daniela Gămălie 
a terminat 
400 m plat

pe locul secund la 
cu timpul de 53,27.
libere. La Bratisla- 
Rașovan s-a clasat

Victor NIȚA

(Continuare în pag 2-3)

• Lupte 
va. Romică 
pe locul întii la categoria 48 
kg. pe prima treaptă a podiu
mului de premiere ureînd. de 
asemenea. Dănuț Prefit (cate
goria 62 kg). în competiția de 
lupte greco-romane. Radu Stru- 
bert s-a situat pe locul al doi
lea la categoria 57 kg.

O amintire de neuitat pentru micii „trîntași". in mijlocul lor 
aflindu-se campionii țării
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CONCURSUL REPUBLICAN PE ECHIPE, OGLINDA
A PREOCUPĂRILOR PENTRU DEZVOLTAREA ATLETISMULUI

O dată cu desfășurarea ce
lei de a treia etape, s-a înche
iat întrecerea Concursului Re
publican de atletism pe echi
pe. Competiția reapare în ca

caracter intern 
ta nestingherit 
tă observație pentru faptul că, 
potrivit hotăririi C.N.E.F.S., 
atletismul este sport prioritar,

se poate absen- 
! Facem aceas-

de

îneît totul 
întîrziere de 
de oră.* sin- 

=__ _ ___ . al nostru, și
al localnicilor — fiind acela că 
în- sală nu au încăput decît o 
parte din cei ce. altminteri, ar 
fi fost prezenți în tribunele 
cochetei baze sportive din lo
calitate.

Cei doritori să se întreacă în 
voiniceasca trîntă au venit 
mulți la număr, au venit ti
neri și copii, din Budila și Tîr- 
lungeni, din Teliu, Bod și Lun
ca Câlnicului. adică din mai 
toate satele învecinate Prej- 
merului. Semn sigur și al a- 
nunțării din vreme a acțiunii, 
a popularizării ei exemplare 
(este cazul aici să aducem fe
licitările noastre organizatori
lor, președintele A.S. Textila, 
Petru Moașa, uitînd pentru 
cîteva zile că a fost... fotbalist 
și nu luptător de performanță),

antă de rezervă, 
s-a rezumat la o 
circa o jumătate 
gurul regret — și

Rașovan sau Andrei lanco. Ei 
bine, urmașii acestora, poate 
și ei viitori campioni de an
vergură, au venit acum timid, 
vibrînd de emoția primei lor 
confruntări cu caracter oficial. 
Desigur, nu se pot face men
țiuni speciale, e prea devreme 
pentru ' aceasta : poate că în
vinsul de azi va deveni invin
cibilul luptător de mîine. Incît. 
deocamdată, să ne rezumăm la 
a menționa că s-a luptat cu 
a asemenea îndîrjire de parcă 
ae masa juriului s-ar fi aflat 
?el puțin... o centură de cam
pion mondial. în realitate, se 
aflau doar cupele și premiile 
oferite de inițiatorii acțiunii, 
diplomele și fanioanele (reali
zate la întreprinderea textilă

secții de atletism, ale 
Și 

conduce
rilor C.J.E.F.S., chemate să 
îndeplinească o sarcină de ba
ză, pentru că, să nu mai lun-

rilor 
antrenorilor și atleților, ci 
în egală măsură ale

Hunedoreanca Marieta Ucu 
concursului din Capitală

obținut două victorii in cadrul 
Foto : Ed. ENEA

Romeo VILARA Sorin SATMARI

(Continuare In oao 2-3) (Continuări tn vag 2-3)

lovitura de începere a unui interesant turneu fotbalistic

lendarul intern după o pauză 
de vreo doi ani, const derin- 
du-se utilitatea ei ca fiind 
mai mult decît evidentă pen
tru activitatea la zi și mai ales 
pentru cea de perspectivă a 
atletismului nostru. Această 
competiție este, în fond, cu a- 
devărat singura în care jude
țele țării sînt solicitate să par
ticipe la o activitate organi
zată, avînd în vedere faptul că 
de la celelalte competiții cu

care trebuie dezvoltat conti
nuu in toate județele țării, fără 
excepție. Concursul Republi
can pe echipe este deci sin
gura competiție care reunește, 
în întrecere directă, pe trei ca
tegorii valorice, toate județele 
țării și o serie de formații ale 
unora dintre cele mai puter
nice cluburi bucureștene. A- 
cest concurs este oglinda pre
ocupărilor constante, de fie
care zi, nu doar ale conduce-

MULTI INTERNAȚIONALI DE VALOARE IN „CUPA DINAMO
Joi se va da startul în pri

ma ediție a „Cupei Dinamo” 
la fotbal, competiție interna
țională de o deosebită atracție, 
cu o participare valoroasă. în
trecerea va fi găzduită de Sta
dionul Dinamo, care. în aceste 
zile, este pregătit pentru cele 
patru partide programate joi 
și vineri. Dar să vă facem cu
noscut programul celor două 
zile :

JOI
ora 15,45 : festivitatea de

deschidere a turneului ;
de la ora 16 : cuplajul pri

mei zile : Dinamo — F.C. An
vers (Belgia) și A.S. Bari — 
Standard Liege

VINERI
de la ora 16 : întilnirea oen-

<1

La Năvodari, in tabăra de vacanță

COPIII Șl SPORTl'L- 
OASPEȚI NEDESPĂRȚIT!
A devenit tradițională întîl- 

nirea pe malul mării cu copiii 
din întreaga țară veniți în sta
țiunea Năvodari pentru odih
nă și sănătate pe durata „re
creației mari".

An de an, de la 1 iunie și 
pină în septembrie, aici vin 
peste 85 000 de copii pentru a 
se bucura de soare, de minu
natele condiții pentru odihnă 
oferite tinerei generații de că
tre partidul și statul nostru, 
prin grija părintească a con
ducătorului iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. căruia toți 
copiii ii aduc prinosul lor de 
recunoștință in frumoasele seri 
culturale.

Programul sportiv este, după 
cum ne relata profesorul coor-

tra locurile 3—4 (între forma
țiile învinse în ajun) și finala 
„Cupei Dinamo” (Intre echipe
le invingătoare în prima zi). 

Deci, două dintre cele mai 
-cunoscute echipe ale fotbalu
lui belgian la start. Anvers și 
Standard Liege, alături de una 
dintre cele mai vechi formații 
italiene, A.S. Bari. în per
spectivă, meciuri echilibrate și 
interesante. Avem convingerea 
că pasionalii 
Capitală vor fi 
mare număr la 
moașă competiție, 
ditia inaugurală.

Cîteva cuvinte.
oasneții clubului 1 

F.C. ANVERS 
dintre cluburile

din 
tn

fotbalului 
prezenti 
această fru- 
aflată la e-

acum, despre 
Dinamo.

face parte 
de mare ve-

?,'***■ •» winimiv 
chime și tradiție ale fotbalului 
belgian. A fost înființat in a- 
nul 1880. Primul titlu de cam
pion l-a obtinut în ediția 1928/ 
29. după care au urmat victo
riile din anii 1930/31, 1943/44 și 
1954/55. De șase ori a termi
nat pe locul secund 
1946, 1956, 1958, 1963, 
1975). în 1955 a ieșit 
toare în finala „Cupei 
Stadionul pe care își dispută 
întîlnirile se numește Bosuil si 
are o capacitate de 60 000 
locuri. în ediția recent înche
iată a campionatului belgian. 
Anvers a ocupat locul 5. o 
performantă notabilă. Va pre
zenta o puternică echipă 
internaționali belgieni, 
germani și olandezi în 
ponenta ei.

fin anii 
1974 și 
învingă- 
Belgiei".

cu 
vest- 
com-

Si acum, cu toții 
la cros 1 
Foto ;
Gabriel MIRON

donator Constantin Țană, deo
sebit de bogat și atractiv. Ast
fel, fiecare serie de copii par
ticipă, după preferințe, la di
verse întreceri sportive. Tere
nurile de volei, handbal, fot
bal, tenis sint populate de di
mineața pină seara de micii 
sportivi care se intree in ca
drul micro-complexurilor Del
fin, Albatros, Perla, Lebăda și 
Cutezătorii, întrecerile atletice 
se desfășoară in mai multe se-

rii, aceasta fiind o dovadă in 
plus că săritura in lungime, 
crosurile (anul acesta a fost 
organizat in premieră un cros 
pe întreg complexul), alergările 
pe diferite distanțe sînt îndră
gite de oaspeții stațiunii.

Programul de plajă se află 
sub directa supraveghere a in
structorilor și cadrelor didac
tice, care organizează, spre de
liciul copiilor, diverse jocuri 
distractive i trasul fringhiei.

volei de plajă, ștafete, ce vin 
să intregească o vacanță de 
neuitat pe țărmul atît de pri
mitor al Mării Negre.

O parte integrantă o repre
zintă și radiovacanța cu pro
grame plăcute și instructive. 
Ultima inițiativă a fost inclu
derea de două ori pe zi a u-
Bogdan TAMAȘ — coresp.

(Continuare în pag. 2-3)

STANDARD LlfiGE. club 
considerat, alături de Ander- 
lecht, ca unul dintre cele mal 
valoroase din fotbalul belgian. 
A fost înființat în anul 1898. 
Edițiile în care a devenit cam
pioană a tării au fost urmă
toarele : 1957/58. 1960'61. 1962/ 
63. 1968'69. 1969/70. 1970/71,
1981/82 1982/83. Deci, de ont
ori titlul a poposit la Liăge, 
în vitrina lui Standard. Apa
rițiile pe scena cupelor conti
nentale conțin cîteva momente 
remarcabile : semifinalistă In 
C.C.E., în ediția 1962 (0—4 și 
0—2 cu Real Madrid), și tn 
Cupa Cupelor ediția 1967 (0—2 
și 1—3 cu Bayern Munchen). 
Dar performanta cea mai va
loroasă rămîne calificarea în 
finala Cupei Cupelor (1982). 
cînd a fost învinsă la limită

(Continuare tn vag 2-3)

SE APROPIE STARTUL
IN NOIL SEZON

Astăzi, despre pregătirile 
campioanei țării la fotbal, 
Steaua. (Citiți reportajul în 
pag. 2—3).



KW4 ȘAHISTA LUPTA STRINSA IN
Mai mult decît în alte disci

pline. în rugby, sport de ma
ximă angajare fizică, noțiunea 
de fair-play se impune ca un 
atribut obligatoriu. Deci: res
pect pentru adversar. Pentru 
cel mai bun. Pentru cel mal 
bine pregătit. Adevărații jucă
tori. marile echipe respectă cu 
strictețe o asemenea cerință e- 
lementară. care asigură în
trecerii frumusețe, un grad 
înalt de atractivitate. Poate 
tocmai aici stă secretul per
manentei deschideri pe care o 
cunoaște sportul cu balonul 
oval în rîndul copiilor (vezi 
competițiile devenite tradițio
nale la București. Constanța și 
Brașov) al tineretului. Rug
byul exercită, realmente, o a- 
tracție irezistibilă. Pentru că 
orice copil nutrește dorința de 
a fi nu numai sănătos, ci și 
puternic. Un bărbat, un voinic 
adevărat. Sportul cu balonul 
oval îi oferă acest prilej de 
împlinire.

Sînt. insă, și cazuri în care 
acest sport al voinicilor își 
pierde -atributul de fair-play, 
prin abateri de la etica între
cerii. cînd un jucător caută, 
de pildă, să se facă... remar
cat Drin forța pumnilor etalată 
fără nici o motivație. prin 
manifestări care pun în peri
col integritatea fizică a adver
sarilor 
ceea a 
cheia tul 
A ne-a 
suficiente exemple 
ne citeva dintre ele.

La Constanța, in meciul din
tre Constructorul si Rapid-Me- 
trou. C. Dănilă. urmărind mal 
mult... picioarele adversarilor

uneori chiar și De a- 
arbitrilor. Recent în- 
campionat al Diviziei 

oferit. în acest context.
Vom reti-

directi. i-a accidentat grav pe 
Dinu și Cilincă. Urmarea ? 6 
etape de suspendare. Sancțio
nați cu 4 etape de... reflecție 
au fost V. Andrei (Hidrotehni
ca Iași), după meciul cu C.F.R. 
Constanța, Leordean (C.S.M. 
Sibiu), la capătul jocului cu 
Rulmentul Birlad ; în ambele 
cazuri pentru lovirea intențio
nată (și gravă) a adversarului. 
Și tot cite 4 etape au fost 
răsplătiți doi jucători de la U.R.A. “ -----
A.
cu 
la 
E. . .
interdicție de a mai oficia ca 
tehnician. Nu mai surprinde 
pe nimeni că, folosind aseme
nea procedee. U.R.A. Tecuci a 
terminat campionatul pe ulti
mul loc (în grupa a 2-a valo
rică), 
centru 
ditie.

Mai . . .
cu o anumită „carte de vizită' 
intră, uneori. în iocul de ne
tolerat al durităților, spre de
zaprobarea tuturor celor care 
vin pe stadion să aprecieze 
frumusețea spectacolului ca a- 
tare și nu atitudini și gesturi 
ce n-au nimic comun cu o în
trecere. .Un caz de acest fel 
l-a prilejuit Stroe (Grivita Ro
sie), în partida cu Știința 
CEMIN. altul l-a oferit Mito- 
caru (CSM 
cu Dinamo, 
tă și el un 
nrin modul 
să-și stăpînească nervii 
oartidele cu Contactoare Bu
zău și Dinamo). Nu mai stă-

doi .
Tecuci, V. Zaharia și 

Slavu, pentru substituire, 
conșimtămîntul (dacă nu 
îndemnul) instructorului 

Purcel, penalizat cu 6 luni

punînd în umbră un 
cu o îndelungată tra-

trist este că si sportivi

Sibiu) în meciul 
Domocoș reprezin- 
exemplu negativ, 
cum nu reușește 

(vezi

FRUMOASE CURSE CICLISTE
{Urmară lin pag. I)

raschiv). In sfîrșit, cea de-a 
patra probă, adițiunea (16 km 
împărțiți în 40 de ture cu 
sprint la fiecare a treia tură) 
a revenit lui ”
(Steaua) 
de Ov. 
peni). 27 
rom). 20

Cel de-al doilea 
această dată în 
secției de ciclism 
Sportive I.M.G.B.. 
tuit din 
rate pe
Circuitul începătorilor (15 km, 
cu 3 sprinturi) a fost cîștigat 
de M. Tufcanu (Olimpia), ur
mat de Al. Blasek (Dinamo) și 
Fi. Grămescu (Voința). Circu
itul juniorilor mici (25 km. 5 
sprinturi) a fost dominat cu 
autoritate de R. Roibu (Voin
ța). care a totalizat 16 puncte, 
dar care a terminat cursa în 
39 de minute. în timp ce al 
doilea clasat. I. Marinică (O- 
limpia), a sosit abia peste un 
minut. în fruntea plutonului. 
E adevărat. Răzvan Roibu, 
„urcat" pe bicicletă doar Sn

■------ » sCTnsssataxTârtigata ———

cu 38
Mitran
P. și
P.

Em. Panache 
puncte, urmat 
(Metalul Plo- 

G. “Prună (Ști
concurs. de 
organizarea 

a Asociației 
s-a consti- 

trei circuite desfășu- 
' B-dul Metalurgiei.

IN TABARA DE VACANȚA
(Urmare din pag. 1)

nor programe de gimnastică 
aerobică, ce saltă cu multă u- 
șurință copii de pe prosoapele 
multicolore, dind impresia li
nei mări ritmic unduitoare.

Tot la sfîrșitul lunii iulie, 
in Năvodari a fost organizat 
un miniturneu de rugby 
participarea a 15 echipe 
toată tara, turneu dotat 
„Cupa Năvodari". Aflat la 
de a 5-a ediție, turneul 
bucurat de condiții organiza
torice deosebite, asigurate de 
asociația sportivă Chimia Nă
vodari și s-a desfășurat in 
două grupe, meciurile (progra
mate dimineața și după-amia- 
za} angrenind aproape 600 de 
copii de la 8 pind la 15 ani.

cu 
din
cu 

cea 
s-a

do- 
ca-

primăvara acestui an, dar 
tat, după cum se vede, cu 
lităti deosebite, a fost ajutat 
(a fost „cărat", spun cicliștii) 
in această „evadare" de prie
tenul și coechipierul său. Ga
briel Neagoe, ale cărui meri
te, iată, le subliniem ca atare. 
Cel de-al treilea circuit, re
zervat seniorilor, dar la care 
au participat și juniorii cu
prinși în lotul lărgit pentru 
Concursul Prietenia (competi
ție ce se va desfășura în tara 
noastră. între 18—20 august), a 
măsurat 70 km, împărtiți în 20 
de ture, cu sprint la fiecare 
a doua tură. S-a rulat în for
ță, la jumătatea cursei înre- 
gistrîndu-se o viteză medie 
orară excelentă : 45,4 km. Pînă 
în turul 8, în fruntea sprinte
rilor s-au aflat Gh. Nefliu 
(Voința), Em. Cafavei și Cr. 
Ivancea (ambii de la I.M.G.B.), 
dar începînd cu turul 9. din 
pluton se desprind dinamoviștii 
Gh. Lăutaru și V. Mitrache, 
alături de Gh. Mihoci (Voința). 
Acțiunea lor. însă, a rezistat 
doar trei tururi, pentru că 
plutonul, agitat de Cr. Ivancea 
și G. Florea (Dinamo), dar și 
de Sergiu Oprescu (I.M.G.B.), 
prezent pentru prima dată la 
startul unei curse după acci
dentul din primăvară, reușește 
să-i prindă din urmă. în acel 
moment. cu doar 4 sprinturi 
înainte de final, pe primul loc 
se aflau Gh. Lăutaru, cu 15 
puncte. Cr. Ivancea, 14 p 
V. Mitrache, 11 p. Atacul deci
siv va fi declanșat de Cr. 
Ivancea și G. Florea, care se 
desprind de pluton și, cu un 
avans de peste 30 de secunde, 
își dispută ultimele sprinturi, 
la capătul cărora Cr. Ivancea 
acumulează 28 de puncte, al 
doilea clasat. G. Florea, 18 p, 
iar Gh. Lăutaru, cu cele 15 
puncte acumulate pină la ju
mătatea cursei, se clasează pe 
locul al treilea. Remarcabilă a 
fost în această cursă, care a 
înregistrat o viteză medie o- 
rară finală de 43,7 km. com
portarea juniorilor S. Nucă, 
St. Marlon, L. Dumitru, P. 
Grigorici. D. Ncdeleu, P. De- 
cu, M. Bîrsan și alții.

ruim asupra regretabilului in
cident dintre două formații 
fruntașe ale rugbyului nostru. 
Steaua și Dinamo. în care 
foști, actuali sau posibili titu
lari ai naționalei (17) — Da
vid. Cojocariu. Leonte. Cara- 
gea. Rădulescu. Gh. Ion. Mo
toc etc. — s-au.„ evidențiat 
prin atitudini care au depășit 
cu mult limitele sportivității, 
viciind un spectacol 
toată lumea l-ar fi 
ținută.

Avem convingerea 
aceste excepții de la 
care n-au darul de a _______
la propășirea rugbyului nostru, 
au fost analizate, la timpul 
respectiv, de factorii de răs
pundere din cluburile aminti
te, în perspectiva mult dorită 
de a nu se mai repeta. Rug- 
byul, ca oricare altă ramură 
de sport, nu poate rămîne în 
elita mișcării noastre sportive 
doar prin sporirea bagajului 
de cunoștințe tehnice și tacti
ce ale unor jucători sau prin 
rezultatele unor echipe. La 
toate acestea trebuie asociată 

?o temeinică muncă de educa
ție, care să determine un cli
mat sănătos, de ordine șl dis
ciplină. un permanent autocon
trol a] jucătorilor nu numai 
vizavi de proprii coechipieri, 
ci în aceeași măsură și de ad
versari. Numai așa acest sport 
va reuși să-și păstreze carac
terul ' educativ-formativ. Dova
dă. generații întregi de oa
meni integri clădiți la „școala 
rugbyului". pe care îi întîlnim 
pretutindeni în tară, muncitori 
cu o înaltă calificare, ingineri, 
economiști, medici, cadre uni
versitare.

Iată un bun prilej de reflec
ție. acum, după un campionat 
încheiat si înaintea celui care 
va începe în curînd. pentru 
toți cei care iubesc cu adevă
rat rugbyul și sînt dornici să-i 
apere frumusețea. Nu numai 
cea fizică, ci — în egală mă
sură — și cea morală.

s-au...

pe care 
dorit de

că toate 
fair-play, 
contribui

Tiberîu STĂM*

RUCUREȘ TEANA
în perioada estivală, iubito

rii de șah din Capitală nu iau 
vacanță de... vară. Atîta doar 
că activitatea lor a ieșit de 
sub acoperișul sălilor și a luat 
loc în spații verzi, în aer liber, 
în numeroase parcuri șl ștran
duri bucureștene șahiștii își au 
colțul lor, unde dispută par
tide amicale, iau parte la di
ferite concursuri și simultane.

Un punct de intîlnire pen
tru iubitorii șahului, nou apă
rut pe harta Capitalei, este și 
Casa de cultură ‘din cadrul 
Complexului pentru tineret 
de la ștrandul Tei-Toboc. Aici 
au loc zilnic întreceri amica
le, iar în fiecare sîmbătă sint 
organizate simultane, susți
nute de maeștri bucureșteni, 
începînd de la orele 17. In di
minețile de duminică (ora 10) 
au loc concursuri de șah-ful- 
ger dotate cu premii. La ulti
mul simultan, susținut 
maestra Viorica Ursuleac, 
20 de mese, scorul a 
+ 16=2—2 în favoarea 
Au cîștigat în fața 
Adrian Paraschiv și 
Ceaki, ambii de la A.S. Micro
electronica, iar remiză au 
cut elevele Iuliana Ionică 
nr. 185) și Gabriela Biltac 
nr. 144).

Tot la această frumoasă 
ză sportivă se va desfășura, 
între 20 și 31 august, tradi
ționala competiție „Vara șa- 
histă bucureșteană", care a a- 
juns la a X-a ediție. Concursul 
este deschis tuturor jucători
lor și jucătoarelor, cu și fără 
clasificare

Organizarea acestor acțiuni 
aparține Biroului de — 
rism pentru Tineret, în 
laborare cu A.S.
București. Reamintim că 
ștrandul Tei-Toboc se poate 
junge cu tramvaiele 16, 17, 
și autobuzul 201.
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CIȘTIGURILE 

noexpres din 
Cat. 1 : 
turism* 
cat. 2 : _ ___  __ ____ _
18,(10 a 1.917 "lei ; cat. 4 49,75 ~ a
693 lei ; cat. 5 î 124,50 a 277 lei : 
cat. X : 151,75 a 227 lei ; cat. Z : 
2.806,00 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1: 11.181 lei. Participan
tul Dicuiescu Nicu din orașul 
Rm. Vîlcea, a cîștigat ia catego
ria 1 — 25%, un autoturism
„Dacia 1300" (70.000 lei).
a Cu toată absența concursu

rilor PRONOSPORT, participanțli 
au în continuare posibilitatea 
să-și încerce șansele la alte im
portante 
cial sau 
acest fel 
In bani. 
Iată, de 
săptămlna aceasta, pe 
gerea pronoexpres 
de mîlne. miercuri, 
(atentie. deci, numai

TRAGERII PRO-
26

1 variantă 
..Dacia 1300“ %...........

: 4 25% a 8.625 lei ; cat. 3 
* ’ 1 - t. 4 : -----

IULIE 1889. 
23% auto- 
(70.000 lei) ;

acțiuni cu caracter spe- 
oblșnuit. beneficiind. In 
de însemnate cîștiguri 
autoturisme 

pildă. că
s.a.m.d. 

numai în 
lîngă tra- 
obișnuită 
2 august 
astăzi vă

mal puteți procura bilete cu 
numerele favorite !). urmează 
tragerea obișnuită LOTO a săp
tămînii (de vineri, 4 august), 
precum și „capul de afiș- al 
săptămînii, constînd într-o nouă 
TRAGERE LOTO 2, programată 
nentru duminică. 6 august. 
amintim că la o astfel de ac
țiune se regăsesc o serie de e- 
lemente deosebit de atractive și 
de avantajoase, cum ar fi șl 
acela de a se atribui cîștiguri 
șl pentru numai 2 numere.

A Importante cîstîgurî se oot 
obține și la LOZ IN PLIC ; re
amintim că. In aceste zile, se 
află în vînzare (încă) șl LOZUL 
VACANTEI, emisiune specials 
limitată, cu efstiguri suplimen
tare din fondul special al siste
mului. Pe Ungă cîștigurile asa- 
zis obișnuite (autoturisme si 
etstiguri în numerar). LOZUL 
VACANTEI atribuie s! un mare 
nvmăr de TELEVIZOARE COLOR.

de afiș- al

Re-

de 
la 
de

>> 
fost 
acesteia, 
maestrei 

Florian

fă- 
(Șc. 
(Șc.

ba-

Tu- 
., ni co- 

Calculatorul 
la 
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• Sinibătă după-amiază 
început, pe cocheta arenă 
noul oraș Ianca, Campionatul 
Republican de dirt-track, re
zervat seniorilor, în formula 
clasică de 16 alergători, în 20 
de manșe. Fiind de forțe sen
sibil egale, majoritatea piloți- 
lor au furnizat curse spectacu
loase și viu disputate, toți fa- 
voriții gustînd într-o manșă 
sau alta din amărăciunea în- 
frîngerii. De altfel, primul loc 
a fost ocupat de un reprezen
tant al generației tinere, Mir
cea Agrișan (Metalul Bucu
rești — Steaua) cu 13 p, ur
mat, în ordine, de Nicolae 
Puraveț (Petrolul Ianca) 12 p, 
Alexandru Toma (Steaua) 12 
p, Sorin Ghibu (I.P.A.
11 p. Marian Gheorghe 
Iul Buc.) 10 p, Stelian 
lache (Steaua), Daniel 
(I.P.A.) și Gheorghe 
(C.S. Brăila) cite 8 p.

Organizarea întrecerilor 
fost ireproșabil asigurată 
A.S. Petrolul Ianca și 
sa de motociclism.
• Etapa a doua s-a desfă

șurat duminică dimineața pe 
pista Stadionului Municipal

Sibiu) 
(Meta- 
Posto- 
Stoica 

Șofran

a 
de 

secția

AZI, CONCURS Of SĂRITURI

IA
Azi. de la ora 11. se desfă

șoară, la Ștrandul Tinerelului 
din CaD'tală concursul de să
rituri dotat cu „Cupa C.S.Ș. 
Triumf". Participă unii dintre 
cei mai buni juniori din țară, 
printre care săritorii vizați 
renrezinte țara noastră 
„Concursul Prietenia", care 
avea loc în R. D. Germană, 
Leipzig. între 10—13 august.

să 
la 
va 
la

S-A ÎNCHEIAT competiția de tenis rezervata copiilor 
tat copiii, viitorul tenisului 
nostru. C.J.E.F.S. și comisia 
județeană de tenis au depus 
eforturi considerabile, iar te
renurile de la bazele Electrica 
și A.E.M. s-au prezentat în 
condiții ireproșabile, apte și 
pentru concursuri de nivelul 
seniorilor".

Toate finalele (opt), dar mai 
ales cele de simplu, au ară
tat că tenisul nostru dispune 
de un „schimb de mîine" pro
mițător. Important rămînînd ar 
cum ca acestor copii să li se 
asigure condiții corespunzătoa
re de concurs, pentru ca evo
luția lor să fie în concordan
ță cu cerințele pe plan mon
dial ale tenisului de 
performantă. Desigur, 
ceastă privință un cuvînt greu 
de spus îl au și antrenorii.

Rezultatele finalelor :
BĂIEȚI. 8—10 ani, simplu : 

Dumitru Caradlma (C.S.Ș. 2 
Constanta) — Robert Nită (Me
talul Tîrgoviște) 6—5. 6—4 : 
11—12 ani : Răzvan Sabău (Di-

Timișoara, unul din 
tării în care tenisul

orașele 
. este cu 

adevărat la el acasă — și spu- 
nînd aceasta avem în vedere, 
deopotrivă, baza materială ex
celentă ce o deține, ca și nu
meroasele concursuri găzduite 
de frumosul municipiu, înce- 
pînd de la campionate națio
nale și pînă la Cupa Davis (în 
mai multe rînduri) — a fost 
din nou în centrul atenției. De 
astă dată. în ultima decadă a 
lunii iulie, la Timișoara a avut 
loc Concursul Republican de 
tenis al copiilor, competiție de 
mare atracție, la startul căre
ia au fost prezenti aproape 200 
de concurenti. S-au acordat 
titluri la trei categorii de vîr- 
stă (băieți și fete) : 8—10,
11—12 și 13—14 ani, în probele 
individuale și de dublu. Des
pre această întrecere secreta
rul F.R. Tenis. Lucian Vasiliu. 
ne-a spus : „Timișoara a or
ganizat din nou, în condiții 
excelențe, o competiție atrăgă
toare prin ea însăși, din mo
ment ce la start s-au prezen-

înaltă 
în a-

namo București) — Dacian Du- 
daș (Electrica Timișoara) 6—1, 
6—4 ; 13—14 ani : Traian Geor
gescu (Sportul Studențesc) — 
Gabriel Trifu (Progresul) 6—4, 
6—1 ; dublu : Sabău, Georges
cu — Alexandru Băncilă, An
drei Iordăchescu (Dinamo 
București) 7—5, 6—0.

FETE, 8—10 ani, simplu :
Cătălina Maroși (C.S.Ș. Gheor- 
ghenil — Gloria Suciu 
Cluj-Napoca) 6—3, 6—2 ; 
ani : Adriana Mărgineanu 
nărea Galati) — Raluca 
(Progresul) 6—4. 3—6.
13—14 ani : Cătălina Cristea 
(Dinamo București) — Ana 
Zîmoveanu (Dinamo București) 
6—1, 6—4 ; dublu : Cristea, Ăn- 
toanela Voinea (C.S.Ș. Reșița) 
— Daniela Vlad (Vagonul U.T. 
Arad), Ana Maria Hartweg 
(Electrica Timișoara) 7—5. 6—0.

C. CRETU — coreso.

(„U“ 
11—12
(Du- 
Nină 

6—4 ;

CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM PE ECHIPE
(Urmare din pag, 1)

or- 
con-

gim discuția, în ultima peri
oadă de timp, dezvoltarea a- 
tletismului n-a stat, cum ar fi 
trebuit, printre preocupările 
cotidiene ale organelor și 
ganizațiilor sportive. Și
secința acestei stări de fapt, 
se vede foarte bine: cu 
le excepții, ce este drept, no
tabile, la majoritatea probelor, 
mai ales la cele masculine, 
rezultatele sint intr-o continuă 
scădere. Concursul Republi
can pe echipe ar fi putut con
tribui la o revigorare a celor 
mai multe dintre probe, dacă, 
dacă... Dar, ca și cu alte pri
lejuri de acest fel, a existat 
și acum în multe județe doar 
o preocupare pur și simplu 
formală pentru participare, 
pentru formarea unei echipe.

A cîștigat, absolut meritat, 
echipa județului Dolj (2851. 
5 p), la o diferență însemna
tă de puncte în fața principa
lelor adversare — Dinamo 
(2434 p) și Steaua (1996,5 p) și 
uriașă față de ultimele clasate, 
formațiile județelor Iași 
(301,5 p) și Constanța (144 p). 
Este această victorie cumva o 
surpriză ? Nicidecum, deoa
rece la Craiova atletismul este 
ca la el acasă, și doar faptul că 
pe Stadionul Central antrena
mentele fotbaliștilor Univer
sității și cele ale atleților se 
desfășoară în același timp,

une-

situație imposibil de realizat 
pe multe alte stadioane din 
țară, este cea mai bună dova
dă în acest sens !

Și, deși au existat asigurate, 
din start, condiții bune pentru 
desfășurarea 
zultatele au 
modeste, iar 
te în pripă . 
responsabilitate. între 
vom consemna cîteva 
performanțe 
sfîrșitul săptămînii 
pe stadionul bucureștean 
August". Astfel, ieșeanul 
Ursu a parcurs 100 m in 12,21 
secunde, în timp ee Marieta 
Ilcu, spre exemplu, a reușit 
11,62, iar a doua clasată la fe
mei. Nicoleta Filip, a obținut 
12,06 !? La prăjină 
3,60 ‘ ‘
(M. 
tate 
doi 
can.

competiției, re- 
fost, în general, 
echipele alcătui- 

și cu prea puțină 
altele, 

contra- 
înregistrate la 

trecute,

s-a sărit 
m (I. Daniel) sau 3,75 m 
Crețu, M. Furcoi), rezul- 
totalmente derizorii, iar 

masivi aruncători de cio- 
cu rezultate acceptabile, 

Albert Meheș (66.60 m) și Pe
tru Lengyel (61,68 m) pentru 
a obține puncte, au participat 
cu cifre derizorii la aruncarea 
greutății — 11,60 m și, respec
tiv 8.74 m !?! Dar în concursul 
aruncătorilor de greutate au 
mai fost astfel de „performan
țe" - 10,91 m (N. Brătan). 
11.83 m (L. Fechtner). Cu ast
fel de cifre, cu astfel de atleți, 
nu vom avea niciodată atle
tismul pe care-1 dorim !

din B. 
nă) a 
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Demonstrațiile „olimpicilor", ca și intre 
fost mult gustate de pub

ACȚIUNEA „VOINICII
(Urmare din pag. I)

»T SAU
oferite„Republica" Brașov) 

tuturor celor înscriși in con
curs. Ne-au plăcut e. 
lui Florin Vasilache din 
Radu Neamțu (Budila).
diu Măeelaru (Teliu), Lauren- 
tiu Stirban (Prejmei), Zoltan 
Cocoroș (Lunca Câlnicului), 
Dan Budeanu (TîrlungeniȚ Du
mitru Blănaru (Lunca 
cului), Mihai Vulpe 
geni) și Gheorghe 
mer). învingători 
categoriilor. Dar, 
cei învinși (acum)
leasi frumoase aprecieri. Ca și 
arbitrii meciurilor, între care — 
amănunt cu valoare simbolică

• — a figurat si fostul luptător 
de frunfe Laurentiu Moașa, de 
fel din Prejmer, descoperit

evolutiile 
Bod, 
Ovi-

Câlni-
(Tîrlun- 

Țupe (Prej- 
in ordinea 
repetăm, și 
merită ace-

c;ndva 1 
.s.llcnea 
trintă...
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Se apropie startul în noul sezon
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in start 
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1, nici 
ișit să 
p sa. Din pă- 
«. ator, 
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putut 
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a căzut și 
idă în care 
și actualul 
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Cu forțele 
binemeritată

I și-a reluat pregătirile in ulti- 
I ma decadă a lui iulie, convo- 

cînd efectivul de jucători la 
ea acasă, pe „Ghencea". A- 
poi, la puține zile distanță, ea 
și-a fixat cartierul general al 
preparativelor, în vederea 
startului competițional 1989— 
90. in pitoreasca localitate 
moldavă Piatra Neamț.

La reîntîlnirea, după aproxi
mativ 10 zile, în orășelul lui 
Calistrat Hogaș, cu multipla 
campioană a țării, aceasta era 
de-acum divizată, nu mai pu
țin de șapte titulari (Lung,

refăcute intr-o 
vacanță, Steaua

CEAHLĂULUI, SPRE NOI ÎNĂLȚIMI
parcursul jocului de verificare 
susținut de Steaua in compa
nia echipei locale, diviziona
ra B Ceahlăul Piatra Neamț, 
încheiat la scorul de 2—1 în 
favoarea oaspeților și urmărit 
(în pofida orei matinale și a 
numeroaselor absențe de mar
că din „ll“-le Stelei) ‘ 
stadion aproape plin, 
cum spuneam, presingul 
comandat de conducerea teh
nică. după explicațiile de ri
goare. înaintea jocului, la ta
bla neagră, n-a putut fi apli
cat întocmai și pe dreptun
ghiul gazonului, pentru sim
plul motiv, obiectiv, că în cele

de un
Atunci, 

re-

M.

D.ILAHUȚĂ...
,Sprinturile în doi" stimulează. Este rîndul lui Negrău și Balint 
(aflau in prim-planul imaginii noastre) să confirme acest adevăr.

Foto : Aurel D. NEAGU
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Dan Petrescu, 
Rotariu, Ilie 
Lăcătuș) fiind integrați 
lui reprezentativ, care declan
șase și el pregătirile 
decisiva campanie din 
nă. în aceste condiții, 
norul Dumitru Dumitriu adu
nase totuși 15 jucători, pe Li
liac, Stingaciu, Șerban (de la 
Steaua Mizil) — portari ; Bu- 
naciu, Bumbescu, Minea, Un- 
gureanu — fundași ; I. Stan, 
Măstăean, Balint, Mujnai, To
ma Ivan — mijlocași, Negrău, 
Butoiu (Steaua Mizil) și Pîs- 
laru (Mecanică Fină) — înain
tași. Asta, In privința compo- 
nenților - - - - — •
Neamț, 
destule 
testelor, 
vizorat.

Referitor 
propriu-zise, 
șoară gradat, 
camdată, pe acumulări la fac
torii fizic și tehnic, fără de ca
re, preciza Dumitru Dumitriu, 
lucrul la capitolul tactică îți 
dă, vrînd-nevrînd, sentimen
tul inutilității. Ne-am dat 
seama, o dată în plus, de acest 
adevăr, duminica trecută, pe

Io van, Ilagi, 
Dumitrescu și 

lotu-

pentru 
toam- 
antre-

lotului de la Piatra 
un lot care cuprinde 
nume aflate în stadiul 
deci cu statut de pro-

la preparativele 
acestea se desfă
cu accent, deo-

doar șase zile petrecute pină 
la Piatra 

oxigen nu
la ora „amicalului" 
Neamț, bateriile cu 
fuseseră încărcate.

Vor putea alerga
rii tricourilor roș-albastre mai 
în voie, în temp oul 
de un joc în viteză, 
la sfîrșitul perioadei 
toare ? „Așa ne-am 
ne răspunde, scurt și cuprin
zător, la întrebare, dr. Valen
tin Stănescu, care, utilat, ca 
întotdeauna, cu aparatura ne
cesară, stabilește, împreună cu 
antrenorii, porția de „încăr
cătură" pentru lecția de a 
doua zi, ca și pentru celelalte 
care vor urma pînă la startul 
oficial, cînd, pe fondul unei 
capacități de efort corespunză
toare cu obiectivele de per
formanță ale unui club-fanion 
în fotbalul nostru, execuțiile 
tehnico-tactice, „semnate" îm
preună de Hagi, Lăcătuș, Ro
tariu, Dan Petrescu, Ilie Du
mitrescu ș.a., vor avea preci
zia dorită pe... tabela de scor.

Nutrind îndreptățite speran
țe că, o dată întorși acasă, se- 
lecționabilii Stelei vor aborda 
antrenamentele cu colegii lor 
așezînd ștacheta la același ni-

CUPA DINAMO"

purtăto-

> solicitat 
dinamic, 
pregăti- 
propus“,

-- - >
vel (ridicat) de acumulări fi
zice, cei din conducerea clu
bului și secției l-au convins 
pe Bumbescu, lăsat la Bucu
rești de Em. Jenei și C. Dră- 
gușin, de faptul că pentru el, 
La 29 de ani, nu-i prea tîrziu 
să revină acolo de unde a ple
cat de curînd și anume la e- 
chipa națională. în consecință, 
pus, pare-se, din nou, pe fap
te mari, in timp ce colegii se 
aflau la cabine. Bumbescu ră- 
mînea in teren lucrind supli
mentar pentru întărirea arti
culațiilor și a mușchilor de la 
abdomen ; întoarceri rapide 
și deposedări — ultimele două e- 
xerciții executate, firește, in 
condiții de adversitate. Și cînd 
tonul conștiinciozității sporite 
în pregătiri vine de la, să zi
cem, un „veteran" al echipei, li
antul (de care se vorbea la 
cabine înaintea primului flu
ier de arbitru, în „amicalul" 
cu Ceahlăul) între fotbaliștii 
experimentați și noii sosiți se 
poate face mai lesne și mai 
repede. O legătură absolut ne- 

• cesară la o echipă competiti
vă de talia Stelei și posibil de 
transpus în practică — cum a- 
precia, la Piatră Neamț, veri
tabilul om de sport și de fot
bal Cristian Gațu, 
ședințe al clubului — numai 
măsura în 
inter-sezon, 
perioadă a 
onal. va fi 
zînd. cu alte cuvinte, 
ția tehnică ireproșabilă, ca și 
ținuta morală, disciplinară, de 
aceeași factură.
așadar.
repetat, de vreme ce 
prin aceleași virtuți, 
piscurile cele mai înalte 
performanței.

Pe temele jocului

PASA (la „firul ierbii") Pf PLĂCUI GOLGETERILOIÎ
Deosebit de interesante și 

prin aceasta bine venite ne a- 
par, deseori, opiniile fotbaliș
tilor despre problemele jocu
lui. Căci cine mai mult decît 

pasionantelor piese 
scena de iarbă, con- 
nu) valoare practică 
teorii, repudiindu-le

vicepre- 
în 

care pregătirea, în 
ca și pe întreaga 

unui an comnetiți- 
una complexă, vi- 

execu-

Un
care se vrea

obiectiv, 
continuat, 

Steaua, 
a atins 

ale

Gheorghe NICOLAESCU

ei. actorii 
jucate oe 
feră (sau 
diverselor 
pe cele rupte de realitate. Este 
și motivul pentru care antre
norii. în genere, pun preț pe 
spusele elevilor lor. mai ales 
cînd aceștia se ilustrează ca 
fruntași in ..clasele" lor. Oble- 
menco. de pildă, „șef de pro
moție". cu ani în urmă, la U- 
niversitatea Craiova, captase 
atenția intr-o sală înțesată cu 
onmoni de fotbal, deșertîndu-și 
desaga cu tot ceea ce știa el — 
din TEREN 
cu balonul 
dere despre 
care (ca un 
cum se știe 
Craiovei îl cunoștea ca 
buzunarele sale. „Ceea ce 
diferențiază încă de partenerii 
valoroși de peste hotare, spu
nea pe atunci Oblemenco. este 
faptul că, prin comparație cu 
ei. la noi se joacă prea puțin 
în adincime, adică "pe poar
tă». Peste faza de pregătire a 
atacului nu se poate trece, fi
rește. dar atîta vreme 
se va constitui intr-un ___ _
sine, vizind mai mult părțile 
laterale ale terenului, 
pierde din timpul regulamen
tar afectat jocului, ne vom în
depărta de obiectivul propus, 
înaintea primului fluier de ar
bitru. înscrierea golului". $i 
ca unul care s-a văzut nevoit 
să se lupte cu unul sau chiar 
mai mulți apărători. Oblemen-

— despre sportul 
rotund, cu precă- 
țocul în atac, pe 
golgeter autentic, 

că a fost) tunarul 
pe

ne

cit ea 
scop în
se va

Sublinieri

CONTEAZĂ ÎN PRIMUL RÎND
CÎT Șl CUM SE MUNCEȘTE CU JUNIORII

co. în cuvîntul său (pe care 
noi. ca și pe al altora, de-a 
lungul anilor, le-am păstrat în 
carnetele noastre de însem
nări) și-a nuantat ideile și a 
vorbit, in continuare. despre 
calitatea transmiterilor, reco- 
mandînd pasa pe jos sau la 
firul ierbii, cum le place să se 
exprime oamenii de fotbal. Și 
argumentul adus de cel care 
verificase pe... tibia lui tot fe
lul de execuții tehnice — și 
anume acela că pasa servită 
pe jos conferă un plus de si
guranță si de operativitate — 
convingea, se înțelege, mai 
lesne un auditoriu alcătuit din 
foști sau prezenți fotbaliști. 
„Ca să nu mai vorbim (com
pleta Oblemenco) și de un alt 
aspect care pledează și el în 
favoarea pase) de adincime, ras 
cu gazonul : jucătorul român, 
de un alt tip morfologic, tre
buie pus. la primirea balonu
lui, in condiții optime in due
lurile pe care le poartă în ca
reul advers și nu in cele de 
un maxim angajament fizic, 
postură care ii dezavanta
jează...".

....Pe el, jucătorul, ca și pe 
întreaga echipă", s-a înscris, în 
dezbaterea temei, unul dintre 
antrenori, care a simțit nevoia 
să-și argumenteze intervenția 
pe cit de promptă, pe atît de 
plastică și de convingătoare : 
abuzul de mingi trimise pe sus 
(altfel recomandabile cînd vin 
cu adresă, nu la „bătaie", 
dinspre zonele laterale) spre 
vîrfurile de atac, cel mai ade
sea luate in primire de stoperi 
trecuti de 1.80 m, precum si 
de liberoul care ii dublează, 
este o adevărată risipă. Nemai- 
vorbind de faptul că, proce- 
dîndu-se astfel, inseamnă, în 
ultimă analiză, că accepți să te 
bați de două ori pentru... pro- 
pria-ti minge".

Ceea ce ar fi Împotriva lo
gicii Jocului, potrivit căreia 
orice efort cheltuit inutil se 
plătește, în cele din urmă, pe 
tabela de scor. (Gh. Nic.).Reducerea numărului de e- 

chipe participante în Campio
natul Republican al juniorilor 
I — de la 12 serii a cite 16 
formații, la numai opt serii — 
a fost, indiscutabil, o măsură 
binevenită. Mult mai mul
te partide au purtat amprenta 
echilibrului, iar in disputa 
pentru primele trei locuri din 
fiecare serie, cele care dădeau 
dreptul la calificarea în 
superioare ale întrecerii, 
angajat cu șanse egale 
multe echipe și. pînă la 
cele mai bune dintre ele 
versitatea Craiova și Steaua) au 
ajuns să-și dispute titlul.

Dar și celelalte două compe
tiții republicane ale juniorilor 
(II și III) s-au disputat după 
noi formule, cu o primă fază 
la nivel de județ și. bineîn
țeles. Municipiul București. 
Foarte mulți tehnicieni au 
considerat că formula necesită 
discuții și... îmbunătățiri, toc
mai pentru că se creează o 
mare discrepanță valorică în
tre. să zicem, juniorii unui 
club puternic cum este F. C. 
Constanta și cei de la Negru 
Vodă. „Adevăratul camnionat 
al juniorilor II începe abia eu 
faza de zonă" — ne spunea 
mai demult Iosif BukCși, an
trenorul descoperitor de talen
te de la pepiniera de pe Li
toral. Sigur, nu în toate ju
dețele există suficient de mul
te echipe puternice pentru * 
forma serii echilibrate. așa 
cum au. de exemplu. Hune
doara (nu Intîmplător, o echi-

fazele 
s-au 
mai 

urmă. 
(Uni-

pă din acest județ a devenit 
campioană la juniori III — Vi
itorul). Brașovul. Doljul sau 
Bucueștiul. orașul din care a 
pornit spre cununa de lauri 
echipa cîștigătoare a Campio
natului Republican II. Steaua. 
Iată ce afirmă antrenorul a- 
cestei formații. Radu Troi : 
„Eu nu găsesc deficiente deo
sebite intrecerii in formula in 
care s-a desfășurat ea în edi
ția trecută. Bine ar. fi. totuși, 
pentru a nu se mai isca dis
cuții. ca echipele să fie alcă
tuite numai din jucători de 
aceeași virstă, fără acea preve
dere eu patru depășiți de vir
stă. care mai mult incurcă. in 
rest, totul depinde doar de 
felul cum se pregătește fie
care. de cit suflet 'pune res
pectivul antrenor în activita
tea pe care o desfășoară cu 
copiii sau juniorii. Și ar mai 
fi ceva s pentru ca unele ta
lente să nu rămină in afara 
ariei de selecție, n-ar fi rău 
ea Ia fiecare din cele trei cam
pionate să se alcătuiască două 
sau trei selection ate. care să 
joace intre ele de mai multe 
ori in trialuri sau tabere de 
vară. Ar fi filtrați cei mai 
buni juniori și ar dispărea din 
loturi niște senatori de drept, 
care n-au demonstrat nimic în 
multe partide internaționale".

Așadar, nu formula întrecerii 
contează : contează pînă la ur
mă CIT și mai ales CUM se 
muncește cu juniorii, fie ei... 
mari sau mici.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LOTURILE DE JUNIORI 

PENTRU BALCANIADA. Așa cum 
am mal anunțat. între 9 si 13 
august. în mai multe orașe din 
•Moldova sînt programatp parti
dele ediției din acest an a Bal
caniadei de juniori Lotul ’90 a 
fost convocat pentru mîine. a 
august, ia București si la Bacău. 
La București se vor reuni, la 
sediul F.R.F.. Colceag. Cioacă, 
Moldoveanu. Moroșan. Artimon, 
Săvoiu Ticu. Dicu. Deaconu, 
Zamfir. Năstase si Perșu. iar la 
Bacău (hotelul „Dumbrava") 
vor prezenta
Baldovin. Zane. Sabo. Ulici. Mo- 
ga Gabor. Olah si Crudu. Lotul 
*91 cel care va juca sub denu
mirea de România n. se pregă
tește la Snagov si are următoa- 

.rea componentă : Molnar. Ata- 
nasescu. Zară. Milial, Orza. M. 
Marius. Ștefan. Soare. V. lones- 
cu. M. Bătrinu. Cuc. Stingă. Al- 
beanu. Enache. Stanciu. Tertici, 
Gtlcă. Cornăteanu. V. Moldovan 
și V. Sabău.

Iar (a fost înființat 
Bari a jucat adeseori 
prim-plan în liga A. 
italiană va prezenta 
rești lotul cu noile ’ .
se disting internaționalul ita
lian Antonio Di Gennaro. Di
rectorul tehnic al clubului din 
Bari este cunoscutul fost inter
national Franco Janich.

Așteptăm, deci, cn mare in
teres lovitura de începere in 
„Cupa Dinamo" !

In 
o 

în

(Vrmart din pag. 1)

priu-zise

In 1928). 
roluri de 
Formația 
la Bucu- 
achiziții :

demonstrația 
componenții lotului 
greco-romane, mo

(1—2) de F.C. Barcelona. Multi 
și valoroși internaționali în lo
tul lui Standard, printre care 
și cunoscutul titular al repre
zentativei Belgiei. Czernia- 
tynski.

A.S. BARI a obținut - 
ediția recent încheiată 
spectaculoasă promovare
în prima divizie italiană. Club 
de renume în fotbalul peninsu-

strădanii inerente sportului de 
performanță, să urce cu răb
dare treptele măiestriei.

Ropote de aplauze au înso
țit. bineînțeles, 
oferită de 
olimpic de

A DEBUTAT LA PREJMER
lejul unui a- 
pofUar de
faptul că a-
„trînt așilor" 

doar ultima 
rogram atrac- 
îdcă în debut 
îușită demon- 

luptători de 
ședințele sec- 
>garu, antre- 
ehnician Va- 
ei se bucură 
îanent al co- 
ului de la 

președinte : 
■ații Vasile și 
Cornel Bntne. 
Claudiu Găi- 
i lor, arată 
frumoase ca
prin muncă,

mentul-surpriză al acestei ve
ritabile sărbători a luptelor, 
însoțiți de antrenorii Victor 
Doiipschi și Vasile Andrei, 
Constantin Ută și Petrică Că
rare, Adrian Dodiță și Con
stantin Ozarchievici, Anton Ar- 
ghira sau Ion Marciuc, Ion 
Grigoraș și Ion Irimicîuc au 
etalat întreaga gamă a proce
deelor ce fac din lupte un 
sport atît de spectaculos șl de 
răspîndit pe plan mondial. 
După cum prezenta în sală a 
acestor mari performeri, a an
trenorilor lor. a dovedit încă o 
dată că ceea ce numim ..fami
lia luptelor" nu reprezintă 
doar o formulă de circumstan
ță. ci un adevăr întreg. Fru
moasă familie, frumoasă do
vadă de abnegație fată de 
sportul practicat I

Ce am putea adăuga ? Poate 
. amănuntul că acest concurs 
popular organizat acum a re
prezentat doar un începui. 
Sau... un reînceput, ziarul nos
tru dorind să reînnoade practi
ca unor întreceri populare (din 
păcate), cam neglijate în ulti
ma vreme, dar atît de utile în 
perpetuarea unei tradiții, a 
menținerii sportului luptelor de 
la noi la un ridicat nivel in
ternațional. Cu atît mai mult 
reținem, deci, cuvintele pri
marului comunei Prejmer, Va- 
sile Babin : „Ne-a bucurat din 
inimă că am putut fi gazde ale 
acestei întreceri, si am dori la 
fel de mult 
lor» să mal 
alt prilej Ia 
fi rău dacă 
veni tradițională, < 
du-se în fiecare an Ia 
Ia Prejmer. Noi vă

Iată, așadar, cum o 
te o alta 1 Pe care o 
spre studiu federației noastre 
de specialitate. Fiindcă, intr-a
devăr, ni s-ar părea extrem de 
binevenit un festival sătesc de 
trintă, desfășurat cu regulari
tate. Ce altă sursă mai bună 
de depistare a talentelor s-ar 
putea găsi ?...

MECIURILE DE

Laurențiu DUMITRESCU

__________ ) se 
Haidiner, Chira,

• AZI. LA BRAlLA, LOTUL 
DE TINERET AL TARII NOAS
TRE îsi încheie stagiul centrali
zat de pregătire cu un ultim joc 
de verificare. El se va disputa in 
compania divizionarei B locale 
F.C.M. Progresul. Partida este 
programată ne Stadionul Muni
cipal cu începere de la ora 18.
• STADIONUL PETROLUL 

DIN PLOIEȘTI va găzdui astăzi, 
de la ora 17, partida amicală 
dintre formația locală Petrolul 
si Strungul Arad.

BARAJ PENTRU DIVIZIA C
ca «Voinicii sate- 
poposească și cu 

noi. Poate că n-ar 
întrecerea ar de- 

organlzîn- 
l noi. aici, 

invităm".
i idee naș- 
i supunem

în zilele de »2 și 6 august 
se vor disputa dublele intil- 
niri de baraj pentru promo
varea în Divizia C. Iată pro
gramul partidelor-tur si arbi
trii care vor oficia la centru 
(cu specificarea că aceleași 
brigăzi de arbitri vor asigura 
și partida-retur).

Minerul Rodna — Minerul 
Crucea (I. Cot — Ploiești) : 
Letea Bacău — A.S. TEPRO 
Iași (M. Axente — Arad) : Tri- 
cotex Panciu — Olimpia Stă- 
nilești (N. Voinea — Bucu
rești) ; Razelm Unirea Jurîlov- 
ca — Gloria Ivești (V. Ale-

xandru — București) ; Voința 
Constanta — Chimia Brăila 
(M. Constantinescu — Bucu
rești) : MECOS București — 
înainte Modelu Călărași (I. Tăr- 
can — Tg. Mureș) ; Rafinorul 
Ploiești — Carpafi Nehoiu (N 
Dinescu — Rm. Vîlcea) ț 
I.P.T. fntorsura Buzăului — 
Metrom Brașov (I. Igna — Ti
mișoara) : A.S. Minerul C. 
Lung Muscel — Spicul Coterii? 
(A. Moroianu — Ploiești) c 
Chimia Găeștl — Jiul IELIF 
Craiova (V. Anghelofu 
B’irurești) : Transportul 
Mureș — Metalul Sibiu

Tg. 
(A.

Mustătea — Pitești) : Voința 
Negrești Oaș — Voința Tg. Lă- 
puș (I. Crăciunescu — Rrn. 
Vîlcea) ; Silvana Cehu Siiva- 
niei — Unirea Dej (I. Velsa 
— Craiova) ; Minerul or. Dr.Pe- 
tru Groza — Gloria Victoria 
Ineu Arad (Fl. Popescu — 
Ploiești) ; Construcții Minerul 
Anina — Ceramica Jimbolia 
(C. Teodorescu — Buzău) s 
Dacia Orăștîe — Avîntul Baia 
de Fier (V. Antohi — Iași) ț 
Voința Roman — A.S. Minerul 
Toplîța (S. Necșuleseu — Sla
tina).



CM. DE FORMULA 1 JOCURILE SPORTIVETurneul Prietenia'4 la baschet  juniori

UTOPIA'
LUI COUBERTIN

HOCKENHEIM. Pe circuitul 
de la Hockenheim ș-a desfă- 
șurat duminică „Marele Premiu 
al R.F. Germania", din cadrul 
Campionatului Mondial de au
tomobilism la Formula 1. După 
pe în precedentele etape ale 
competiției campionul mondial, 
brazilianul Ayrton Senna, a 
avut cîteva abandonuri din 
cauza unor defecțiuni mecani
ce ale bolidului său McLaren 
—■ Honda, de data aceasta totul 
l-a mers din plin. El a tre
cut primul linia de sosire, fiind 
înregistrat cu timpul de 
1.21:43,302. Principalul adver
sar. propriul coechipier. Alain 
Prost, a încheiat cursa pe lo
cul secund, la 18,151 s. Al trei
lea a terminat Nigel Mansell 
(Marea Britanie). pe Ferrari, 
la 1:23,254. Ceilalți competitori
— Riccardo Patrese (Italia), 
Nelson Piquet (Brazilia) De
rek Warwick (Marea Britanie)
— au sosit după un tur.

în clasamentul general : 1 
Prost 53 p. 2. Senna 36 p. 3. 
Mansell și Patrese 25 p. 5. 
Thierry Boutsen (Belgia) 13 p, 
B, Alessandro Nannini (Italia) 
12 p etc.

ECHIPA ROMÂNIEI, PE LOCUL 2
Selecționata de baschet ju

niori a României a avut o 
comportare bună la „Turneul 
Prietenia", competiție desfășu
rată în R.P.D. Coreeană, la 
Phenian. Reprezentanții tării 
noastre au ocupat locul secund, 
obținînd trei victorii și înre- 
gistrînd doar o înfrîngere._Cla- 
samentul 
slovacia 8 
(96—90 cu 
76—66 cu
R.P.D. Coreeană II. 71—78 cu 
Cehoslovacia). 3. R.P.D. Core
eană I 6 p. 4. Bulgaria 5 p, 
5. R.P.D. Coreeană II 4 p.

Antrenorul principal O. Șer- 
ban (care a condus echipa îm
preună cu N. Danetiu) ne-a 
relatat următoarele : „Baschet- 
baîiștil români s-au comportat 
in general bine. Evidențieri 
deosebite se cuvin Iui M. Co
rul, A. Alexe și B. Roșnavschi, 
acesta din urmă avind însă

întrecerii : 1. Ceho- 
p. 2. România 7 p 
R.P.D. Coreeană I, 

Bulgaria. 96—53 cu

fluctuații. Au mai fost folosiți: 
C. Săftescu. O. Scobai, Gh. 
Mureșan, Al. Laszlo. E. Tordai. 
FI. Serbânescu și C. Stefan. 
Punctele forte ale selecționatei 
au fost apărarea colectivă și 
atacul rapid ; au fost deficita
re apărarea om Ia om si pre
cizia aruncărilor libere la coș 
(mai ales) și din acțiune". 
(D. St.).

★
Lotul național de juniori a 

plecat ieri în localitatea iu
goslavă Bor, pentru a parti
cipa, între 2—6 august, la 
Campionatul Balcanic, rezer
vat acestei categorii de vîrstă.

MtîNCHEN, 31 (Agerpres). —
La jocurile sportive mondiale 

(discipline neolimpice) de la 
Karlsruhe, în concursul de înot 
subacvatic, proba feminină de 
200 m a fost cîștigată de con
curenta sovietică Tatiana Mel
nikova cu timpul de 1:38.21. La 
masculin, pe primul loc în a- 
ceeași probă s-a clasat Sorghei 
Agapov (U.R.S.S.) 1:26,72. Rezul
tate la alte sporturi : patinaj 
pe rotile : 300 m bărbați: Luca 
Antoniei! (Italia) 30,61 ; 300 m 
femei î Barbara Fischer (RFG) 
33,10 ; bodybuilding ; catego
ria peste 90 kg : Andreas 
Munzer (Austria) ; hochei pe 
rotile : Spania — Olanda 3—0; 
ciclobal : R.F. Germania — Aus
tria 4—2.
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LUPTĂ ACERBĂ ÎMPOTRIVA
ACESTUI FLAGEL MONDIAL
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în ultimii ani, dopaiul în 
sport a luat proporții cu 
adevărat alarmante și asta 
în pofida faptului că dife
ritele organisme sportive 
internaționale și naționale 
au dus o serioasă muncă 
de lămurire, nu doar împo
triva lipsei de etică a aces
tui procedeu, cit mal ales 
atrăgînd atenția asupra no
civității sale (cazurile mor
tale survenite în urma do
pajului sînt mărturii foarte 
elocvente). S-au dat aver
tismente, s-au organizat. în 
tot mal multe tari, labora
toare de analize, s-au făcut 
controale și au fost suspen
dați cei vinovați. Și totuși, 
dopajul nu numai că n-a fost 
eradicat, ci. dimpotrivă, el 
proliferează. Dar lupta îm
potriva acestui autentic fla
gel continuă cu și mai mul
tă sîrguintă și probabil câ 
în final va fi obținută vic
toria ! Dar. pînă atunci, 
din păcate, mai este de aș
teptat și de luptat încă din 
greu...

în cele cc urmează, ne 
propunem să relatăm cîteva 
aspecte, din ultima vreme, 
ale acestei lupte:
• Comitetul Internațional 

Olimpic, prin cuvîntul Iul 
Alexandre de Merode. pre
ședintele comisiei sale me
dicale. a anunțat câ la J.O. 
de la Barcelona, din 1992. 
vor fi efectuate. în afara 
controalelor obișnuite, și u- 
nuil special pentru detecta
rea dopingului sangvin. A- 
ceastă metodă de dopaj 
constă în extragerea flui
dului vital al sportivului in 
perioada de vîrf a pregăti
rii sale, conservarea acestu
ia șl. în final, reincorpora- 
rea cu o zi înaintea con
cursului. în aoest fel. ran
damentul sportivului res
pectiv este mult crescut, 
datorită conținutului sînge- 
lui mai bogat în săruri și 
proteine.

De altfel, acest control a 
șl fost efectuat, chiar în a- 
cest an. la Campionatele 
Mondiale de schi nordic, la 
Lahti. în Finlanda.
• Federația Internațio

nală de Atletism urmează 
să adopte, la Congresul său 
din luna septembrie, noi 
reguli privind dopaiul. în
tre altele, se prevede exclu
derea din viata sportivă a 
antrenorilor și medicilor 
care stimulează sportivii să 
so dopeze, care-1 ajută tn 
această^ privință și-I incită, 
deci, să încalce regulamen
tul antidoping.
• Legat de această din 

urmă prevedere, iată că 
TAC (Federația americană 
de atletism) ÎI anchetează 
pe antrenorul Chuck Debus.

acuzat de a-i fi sfătuit pe 
sportivi să se dopeze. Evi
dent. Debus a negat acuza
ția elevei sale Diane Wil
liams (100 m — 10,86 în 
1988, 200 m — 22,60 în 1986), 
dar a intervenit Mary Dec- 
ker-Slaney (campioană mon
dială în 1983 la 1500 m și 
3000 m). care a adus acu
zații foarte grave : „Cînd 
aveam 19 ani. Chuck mi-a 
spus că n-am să pot obține 
un nivel internațional dacă 
nu mă voi dopa și n-am să 
mă înrolez în clubul său. 
Dar am refuzat"... în atari 
condiții, potrivit regulilor 
TAC, Debus riscă acum să 
fie suspendat pe viată !

El însă nu este singurul 
în aoeastă situație, căci la 
fel se spune și despre jlohn 
Smith (antrenorul 
Lewis, campionul 
’88 la 400 m). ca 
Bob Kersee (soțul 
norul lui Jackie 
Kersee, campioană mondia
lă șl olimpică la lungime 
și heptatlon și al Florence! 
Griffith-Joyner, recordmană 
mondială si campioană o- 
limplcă la 100 m și 200 m), 
acuzat pentru același mo
tiv de snrintera canadiană 
Angela Bailey ! !
• Una dintre noile reguli 

ale IAAF este și aceea de 
a anula titlurile și recordu
rile stabilite de un atlet 
care recunoaște. în mod pu
blic. că a folosit substanțe 
dopante în perioada stabili
rii performantelor resnec- 
tive. Este. în nrimul rînd. 
cazul sprinterului canadian 
Ben Johnson, care ar 
ma să-șl 
campion 
Roma '87. 
la 100 m 
anulat...

lui Steve 
olimpic 

și despre 
și antre- 

Joyner-

piardă titlul 
mondial de 
iar r-ocordul 

— 9.83 s să

ur- 
d" 
la 

sSu 
fie

Romeo VILARA
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La Leeds, în Anglia, au a- 
vut loc, timp de patru zile. 
Campionatele Europene de na- 
tatie pentru juniori. In ultima 
zi a întrecerilor, finalele de 
înot au fost câștigate de urmă
torii sportivi : fete, 100 m liber 9 
Henke (R.D.G.) 57,65. 200 m
mixt s Egerszegi (Ungaria)

2:16,03, 800 m liber : Kynast 
(R.D.G.) 8:46,63, 4X100 mixt!
R.D.G. 4:16.36; băieți, 
liber : Mozhuolis ('
50.41, 200 m mixt :
(R.F.G.) 2:07.05. 1 500 m 
Wiese (R.D.G.) 15:29,13, 
mixt : U.R.S.S. 3:50,21.

100 m
(U.R.S.S.) 

: Keller 
liber: 
4X100

Inca in 1912. anul Jocurilor O- 
limpice de la Stockholm, ilustrul 
pedagog francez Pierre de Cou
bertin. fondatorul J.O. moderne, 
a făcut o afirmație care, atunci, 
a provocat zimbete. dar care ul
terior. peste ani. avea să se îm
plinească întocmai. Astfel. Cou
bertin a afirmat că „va veni o 
zi în care continentul african va 
da un mare număr de campioni 
olimpici !“. Să faci un astfel de 
.pronostic" în momentul în care 

..continentul 
practic, _ _ __ ..
conglomerat de colonii 
nici măcar nu lua 
Jocuri era. cum s-a 
ciat. de altfel ..încă o 
francezului"...

Au trecut anii si iată că tn- 
s-a"' trezit. a 

rupt rușinoasele lanțuri ale co
lonialismului. iar pe harta lumii 
au apărut noi state independente. 
Intre alte acțiuni cărora acestea 
li s-au integrat au fost si Jocu
rile Olimpice. Și iată că. la pri
ma participare a Africii la J.O., 
în I960, la Roma, „utopia fran
cezului" s-a adeverit întocmai, 
maratonistul etiopian Bikila A- 
bebe fiind primul sportiv afri
can care a obținut o medalie o- 
limpică de aur. Si au urmat altl 
alergători, din Kenya, din Ma
roc. din Tunisia, și iarăși din 
Etiopia.

Momentul de vîrf al partici
pării olimpice a africanilor l-au 
reprezentat Jocurile din 1988 de 
la Seul. cind. în premieră, n-au 
fost campioni olimpici doar atle- 
tii alergători, ci si un pugilist 
(Robert Wangiia). care a câștigat 
titlul olimpic la categoria semi- 
miilocie. în afară de aceștia, 
chiar dacă n-au obținut medalii, 
baschetbaliștii din Republica 
Centrafricană și fotbaliștii din 
Zambia au avut compor
tări meritorii. „Breșa" a în
ceput. iată, să se lărgească !...’ 

N-a fost vorba deci, de o u- 
tople !... (r. vi!.).

negru". în mod 
nu exista decît ca un. 

și care 
parte Ia 
si apre- 
utooie a

cet-încet Africa

• Debut victorios al brazilienilor in preliminariile €.!*!.
• Noi nubilii pentru prcintîmpinarca actelor nesportive 
pe stadioane • Meciuri amicale, meciuri de campionat

PRIMUL meci din prelimi
nariile C.M. — zona Americii 
de Sud — s-a desfășurat dumi
nică la Caracas (grupa a 3-a), 
între reprezentativele Vene- 
zuelei și Braziliei. Victoria a 
revenit echipei Braziliei cu 
scorul categoric de 4—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Bran
co (min. 5), Romario (min. 67) 
și Bebeto (min. 80 și 81). Din 
această grupă mai face parte 
și echipa statului Chile. Prima 
clasată se va califica pentru 
turneul final al C.M. din 1990. 
Următorul meci — la 6 au
gust, tot la Caracas, între for
mația Venezuelei și cea a sta
tului Chile.

TURNEUL de la Londra, 
desfășurat pe stadionul Wem
bley, s-a încheiat duminică. în 
finală, Arsenal a dispus cu 
1—0 (1—0) de eterna ei riva
lă F.C. Liverpool, prin i 
marcat de Steve Bould. 
tru locul 3, Dinamo Kiev 
învins, tot cu 1—0 (0—0), 
F.C. Porto (viitoarea 
ră a echipei 
în primul 
U.E.F.A.).

PENTRU a
țările nesportive în noul cam
pionat din Italia, federația ita
liană de specialitate a averti
zat echipele că. în cazul unor 
abateri ale spectatorilor de la 
disciplină, va sancționa foarte 
aspru cluburile respective. 
Astfel, formațiile care nu vor 
lua toate măsurile de ordine

Flacăra 
tur al

golul 
Pen- 

a 
pe 

adversa- 
Moreni 

Cupei

Brazilianul Romario (legitimat 
la P.S.V. Eindhoven) este unul 
dintre cei mai valoroși atacanți 
ai reprezentativei braziliene, fapt 
dovedit ‘ " "" ’ ’

neului final al C.M. După 
cum se știe, în ediția trecută 
a campionatului, în încăieră
rile care au avut loc la Mila
no și Ascoli, mai multe per
soane și-au pierdut viața I

ÎN ETAPA a doua a campio
natului francez s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
Lyon — Toulouse 3—0, Caen 
— Saint Etienne 3—2, Brest — 
Lille 1—0, Monaco — Sochaux 

Toulon 0—0, 
Racing Paris 
Saint-Germain 
Mulhouse — 

Auxerre — 
— Nantes 
se află in 

Marsilia 
Bordeaux, 

și Monaco-

preveni manifes-

șt duminici in 
Venezuela

penalizate 
suspendarea

meciul cu

financiar, 
terenului

vor fi 
plus cu 
de la două sau mai multe eta
pe, partidele urmînd să aibă 
loc pe terenuri neutre; în ca
zuri extreme, jocurile se vor 
desfășura fără spectatori. De
ciziile sînt menite să stăvi
lească manifestările huliganice 
de pe stadioane, înaintea tur-

2—1, Cannes — 
Bordeaux — 
4—0. Paris
— Metz 1—0, 
Montpellier 2—0, 
Nisa 1—0, Marsilia 
1—0. tn clasament 
frunte Olympique 
4 p. urmată de 
Toulon, Paris S.G. 
cu 3 p fiecare.

REZULTATE înregistrate în 
campionatul austriac, etapa 
a 3-a : Vorwărts Steyr — Vie
nna 2—2, St. Polten — Admira 
Wacker 1—2, Rapid Viena — 
F.C.S. Tirol 0—2, Austria Salz
burg — Austria Viena 2—2. Sturm 
Graz — G.A.K. 0—1, Wiener 
Sportclub — Kremser 0—2. Pe 
primele locuri în clasament, 
Austria Viena și Grazer A.K, 
cu cîte 5 p.

ETAPA a 3-a a campionatu
lui elvețian« Bellinzona — 
Young Boys 2—1. Grasshoppers 
Zurich — Servette Geneva 
1—1, Lausanne — FC Lucerna 
I—1, Neuchătel Xamax — Lu
gano 4—2, Saint Gall' — Aarau 
0—0, Wetttngen — Sion 
în clasament conduce
châtel Xamax, cu 6 p, urmată 
de Grasshoppers — 5 p.

0—1.
Ncu-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Londra s-a 

desfășurat meciul masculin din
tre renrezentativete Marii Brita
nii si Kenyei. Gazdele au obținut 
victoria cu 125—108. Cîteva re
zultate individuale : 100 mi
Christie (MB) 10.20 200 m : A-
dam (MB) 20.64 400 m : Kipkem- 
boi (K) 45,42. 800 m : McKean
(MB) 1:43.88 Erens (K) 1:44.25
fmare surpriză victoria netă a 
lui McKean în fata campionului 
olimpic) o milă : Chesire (K) 
3:54.80. 3000 m : Ondieki (K)
7:36.72. 5000 m: Nguei (K) 13:17,72. 
3000 m obst.: Sang (K) 8:23.67 
110 mg : Jackson (MB) 13 20. Me
ciul feminin dintre echinele Ma
rii Britanii si R. F. Germania 
s-a încheiat cu succesul gazdelor 
(35—20) : lungime : Kim Haeeer 
(MB) 8.43. înălțime • Marion 
Goldkamp (RFG) 1,89 m

BASCHET * Campionatul Mon
dial pentru lunioare s-a înche
iat la Bilbao (Spania) cu victo

ria selecționatei U.R.S.S.. care a 
întrecut în finală cu 109—93 
(59—52) echipa Iugoslaviei. în 
meciul pentru locurile 3—4. Aus
tralia a dispus cu 69—61 (31—33) 
de Cehoslovacia.

CICLISM o Etapa a 7-a a 
Turului Portugaliei a revenit la 
sprint francezului Franck Bou- 
cauville cronometrat oe 113,7 km 
cu timpul de 2 h 37:34. în cla
samentul general individual con
tinuă să conducă portughezul 
Antonio Alves, urmat de cpmpa- 
triotii săi Cassio Freitas la 18 
secunde, si Joaquim Salgado la 
49 secunde.

POLO • în cadrul turneului 
de la Zagreb. Iugoslavia a între
cut cu scorul de 13—2 (5—0. 3—1 
1—1. 4—0) formația Greciei iar 
echinele Canadei si Franței au 
terminat la egalitate : 7—7 (3—1. 
1—3 2—1 1—2). Partida dintre
Iugoslavia si Ungaria s-a înche
iat cu succesul campioanei olim

pice, formația gazdă, eu 13—12. 
• în cadrul turneului de la VI- 
ena : Marea Britanie — Elveția 
20—5 Israel — Danemarca 11—10 
Austria — Coreea de Sud 16—3. 
Competiția a fost cîstigată de 
Israel, eu 11 o. urmată de Aus
tria 8 p Marea Britanie 8 p. 
Suedia 7 o. Danemarca 6 o El
veția 2 p. Coreea de Sud 0 p.

TENIS • în finala turneului 
masculin de la Stuttgart, iucăto- 
rul argentinian Martin Jaite l-a 
întrecut cu 6—3. 6—2 oe iugosla
vul Goran Prpici în finala de 
dublu, cuplul cehoslovac Korda, 
Sm.id a dispus cu 6—3 6—4 de
oerechea Florin Segărceanu (Ro- 
nânia) Suk (Cehoslovacia). <* 
Finala turneului de la Tokio a 
fost cîstigată de americanul An
dre Agassi, care l-a întrecut cu 
7—6. 6—4 pe cehoslovacul Ivan 
Lendl. în partida pentru locul 3. 
suedezul Stefan Edberg l-a în
vins eu 6—4. 3—6 7—6 ne com pa

triotul său Mats Wilander. A In 
semifinalele turneului feminin 
de la Baastad (Suedia). Katerina 
Maleeva a eliminat-o cu 6—4, 
2—6. 6—4 pe Sandra Cecchini. iar 
Sabine Hack a dispus cu 6—2, 
6—3 de Maria Strandlund. • tn 
semifinalele masculine de la 
Washington, disputate numai în
tre lucători americani. Tim Ma
yotte l-a eliminat cu 6—3 6—2
pe Todd Witsken. iar Brad Gil
bert a dispus CU 6—4 3—6. 6—3
de Richey Reneberg. • în semi
finalele turneului de la Camnos 
(Brazilia), cubanezul Ivan Taba- 
res l-a eliminat cu 7—6 6—4 ne 
brazilianul Mauro Menezes, iar 
Danilo Marcelino l-a învins cu 
6—1. 6—1 ne Alex Hocevar.

VOLEI • Aflată In turneu în 
R.F. Germania, selecționata mas
culină a Suediei a întrecut la 
Travemunde. formația R.F. Ger
mania. cu scorul do 3—1 (14 15 
—4 10).
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