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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA >

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a reîntilnit luni la 
Palatul Consiliului de Stal 
înaintea semnării documentelor 
oficiale româno-ghaneze cu 
președintele Republicii Ghana, 
dr. Hilla Limann.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat și-au exprimat satisfac
ția față de caracterul rodnic al 
discuțiilor purtate, față de în
țelegerile la care au ajuns, sub
liniind dorința ambelor părți 
de a conferi noi dimensiuni 
bunelor relații româno-ghaneze, 
de a întări prietenia dintre 
popoarele noastre.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hilla Limann au relevat 
importanța înfăptuirii hotăriri- 
lor luate, afirmindu-și încrede
rea că, pe baza lor, se va 
realiza o colaborare tot mai 
strinsă și fructuoasă intre 
România și Ghana, o intensifi
care a conlucrării, pe tărim 
politic, economic, tehnico-stiin- 
țific, cultural și în alte dome
nii de activitate.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Ghana, dr. Hilla Li
mann. au semnat, luni, 25 mal 
în cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Palatul Consiliului 
de Stat, Declarația comună 
privind întărirea prieteniei șl 
dezvoltarea în continuare a co
laborării dintre Republica So
cialistă România șl Republica 
Ghana și Acordul general de 
cooperare economică și tehnică 
pe termen lung între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Ghana.

După semnare, cei doi șefi de 
stat si-au strins miinile cu căl
dură.

în încheierea solemnității, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hilla Limann au ciocnit o 
cupă de șampanie, pentru am
plificarea și aprofundarea con
tinuă a prieteniei șl colaborării 
româno-ghaneze in folosul șl 
spre binele ambelor țări și po
poare, al progresului și prospe
rității lor, al eauzei păcii, des
tinderii, înțelegerii șl eooperă- 
rii Intre națiuni.

Luni, 25 mai, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă in țara noastră, Ia in
vitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de dr. Hilla 
Limann, președintele Republi
cii Ghana.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin documentele semnate, vi
zita se inscrie ca o nouă și re
marcabilă contribuție la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Gh^na, în folosul celor 
țări și popoare, al cauzei 
cii. destinderii _și 
internaționale, 
vel înalt 
in fapt. 
României 
volta. în 
rea economică, tehnico-științifi- 
că și culturală dintre cele două 
țări, de a întări solidaritatea 
dintre ele și conlucrarea lor pe 
plan internațional, în eforturile 
generale de edificare a unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Ceremonia plecării șefului sta
tului ghanez a avut 
roportul Otopeni.

Președinții Nicolae 
și Hilla Limann au 
preună la aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale României și 
GhaneL in semn do salut au 
fost trase 21 de salve de arti
lerie.

Cei doi președinți au salutat 
drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România, după care 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

înaltul oaspete si-a luat, 
apoi, rămas bun do la persoa
nele oficiale române aflate la 
aeroport.

Numeroși bucureșteni 
pe aeroport, precum și 
ghanezi 
nia au 
eei doi 
pentru 
neză.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hilla Limann 
și-au luat un cald rămas bun, 
stringindu-și îndelung miinile, 
imbrățișindu-se cu căldură.

La ora 13,15 avionul prezi
dențial, cu care călătorește șe
ful statului ghanez, a decolat

două 
pă- 

cooperării 
Dialogul la ni- 

româno-ghanez a dat, 
expresie dorinței 

și Ghanei de a dez- 
continuare, coiabora-

Ioc pe ae-

Ceaușescu 
sosit im-

aflați 
_ tineri

care studiază in Româ- 
ovaționat Îndelung pe 
șefi de stat, aclamind 
prietenia româno-gha-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVII - Nr. 9789 | 4 PAGINI - 30 BANI | Marți 26 mai 1981 1
Sportul popicelor din t°ra noastră - mereu la înălțime:

ECHIPA REPREZENTATIVĂ A ROMÂNIEI,
CAMPIOANA EUROPEANA DE JUNIOARE

Juniorii medalie bronz

Deținătoarele titlului european (sui de la stingă la dreapta) } 
Maria Zsizsik, Ioana Dogaru. antrenorul Tudor Buzea, Nineta 
Badea fi Ibolya Mathă ; rindui de jos : Minela Dan, Olga Psihas 

fi Sanda Minciună (rezerva)

VIENA, 25 (prin telefon), 
începute duminică pe cele • 
piste instalate la Wienerstadt- 
halle, campionatele europene d« 
popice, rezervate juniorilor, au 
continuat în tot cursul zilei de 
luni cu ultimele întreceri ale 
probei pe echipe. Tinerii noș
tri reprezentanți s-au numărat, 
spre cinstea lor, printre prin
cipalii animatori, reușind în fi
nal, la capătul unor confrun
tări de un nivel tehnic și speo- 
tacular superior edițiilor tre
cute, să mărească tradiția suc
ceselor de prestigiu obținute de 
popicarii români, fetele noastre 
urcind pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului laureatelor, iar 
băieții cucerind medalia de 
bronz.

Iată pe campioanele ediției 
a 7-a de la Viena : Maria Zsiz
sik 424 p d, Ioana Dogaru 399, 
Ibolya Mathe 402, Nineta Ba-

(Continuare tn pag a 4-a)
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0 competiție pentru toate vîrstele

D^CIÂDA

Tradiția a fost respectată. Și 
în primăvara acestui an. pe o 
mare bază sportivă din sectorul 
2 al Capitalei, s-a organizat

Pe marginea concursului atletic de primăvară

ASALTUL CELOR 7 METRI, LA LUNGIME, A ÎNCEPUT!
Vali lonescu • Viorica Viscopoleanu 

semifondistelor

» -----------
® Rivalitate stimulatoare: Anișoara Cușmir — I" 

iși felicita urmașa • Fița Lovin — lidera
6,76 m, 6,77 m, 6,91 m, 6,88 m. 
Media celor 6 sărituri este de 
...6,77 m 1, una dintre cele mai 
ridicate înregistrate, pînă as
tăzi, în atletismul internațio- 
naL Dealtfel, cu noul său re
cord Anișoara Cușmir devine 
a 9-a săritoare a lumii și, in

Dintre zecile de rezultate 
ale recentului concurs republi
can de primăvară al seniori
lor, unul anume se detașează 
net prin valoare intrinsecă și 
prin ecoul său internațional : 
noul record național, la sări
tura în lungime, al tinerei A-

1973 — 3,80 m, 1974 — 4,25
1975 — 4,83 m, 1976 — 5,02
1977 — 5,56 m, 1978 — 5,98
1979 — 5,99 m, 1980 — 6,53
Este pregătită, de anul trecut, 
de antrenorul Ion Moroiu care, 
după concursul de sîmbătă, ne 
declara : „Am mai spus-o și 
altă dată, o spun și acum, 
mai convins ca oricînd : Ani- 
șoara va fi, chiar anul acesta, 
prima săritoare româncă din
colo de 7 metri ! Are toate

m, 
m,
m,
m.

Romeo V1LARA

(Continuare tn pag 2-3)

Fița Lovin, la 30 de ani, dovedește o valoare cu totul remarca
bilă ; in imagine, conducind plutonul la 1500 m.

Foto : Dragoș NEAGU
orice caz, cea mai tînără din
tre marile performere ale să
riturii in lungime. Tabelul 
din pag. 2—3 
tuațla la zi a probei, 
fiind la fiecare atletă șl 
de naștere.

Dar cine 
vedetă a 
dial 7

Anișoara ,__ _ .. __
la 28 Iunie 1903, are 172 cm 
șl 83 ka. A început atletismul 
in urmă cu mei bine de 8 ani 
la C.s.Ș. Brăila, sub îndruma
rea profesorului Ion Leu, latl 
progresia rezultatelor gale i

nișoara Cușmir. Sîmbătă, pe 
Stadionul Republicii, ea a re
alizat cu 6,91 m una dintre 
cele mai bune performanțe ale 
atletismului nostru, intrecind 
cu 9 cm pe aceea care, în 
1968 Ia -Ciudad de Mexico. 
Viorica Viscopoleanu cîștiga 
titlul olimpic, stabilind, tot
odată. un nou record al lumii.

în concursul de primăvară, 
Anișoara Cușmlr, legitimata 
la Clubul sportiv municipal 
din Craiova, a avut nu numai 
acest rezultat de excepție, el 
șl o serie do sărituri de ex
cepție I latft-lo ! 8,03 m, 8,77 m,

înfățișează si- 
notat 

anul
este această 
atletismului
Cușmlr s-a

nouă 
mon

născut

„Festivalul primăverii”, acum la 
a 14-a ediție. De astă dată, el a 
fost găzduit de Parcul sportiv 
Dinamo care l-a primit cu bra
țele deschise, adică cu toate 
terenurile sale sportive, pavoa
zat sărbătorește. A fost un fes
tival deosebit de reușit care a 
cuprins un bogat program spor
tiv (dimineața), dublat de unul 
cultural-artistic (după-amiaza).

Excelent, programul sportiv 
— de care ne vom ocupa, fi
rește, în mod special — care 
a cuprins un buchet de Între
ceri și demonstrații, a însem
nat pentru toți cei care au 
participat la el (de la copii de 
4 ani, la oameni de peste 70) 
im mare cîștig : petrecerea 
cîtorva ore în aer liber, pe o 
zi splendidă, în compania spor
tului. Reușită a fost ideea de 
a încredința prezentarea la sta
ția de amplificare a stadionului 
a tuturor întrecerilor cunoscu
tului comentator radio Ion Ghi-

țulescu 
cută, a 
atunci 
umor, ceea ce se desfășura pe 
întreaga bază, ceea ce s-a pu
tut vedea aici : pe 8 terenuri 
de tenis, de pildă, s-au între
cut tineri sau colegi de-ai lor, 
adulți, lipsiți de... siluetă, din 
patru institute de proiectări e- 
xistente în sector ; o finală de 
fotbal în „Cupa României" — 
pe sector — între Calculatorul 
(echipă formată din muncitori 
depanatori de utilaj de calcul) 
și Metaloglobus (muncitori din 
secțiile jucării, fermoare, în
treținere) cîștigată de primii cu 
3—2; o repriză de gimnastică 
susținută de sportivi ai Clubu
lui sportiv școlar 2 — unii de 
4 ani („de cînd s-au născut, nu 
de cînd fac sport" — cum pre-

care, cu verva-i cunos- 
prezentat competent, iar 

cînd era cazul cu

Modesto FERRARINI

(Continuare tn oag 2-3)

Ieri, la Hamm, în Campionatul european de juniori A, ti
nerii fotbaliști români au debutat cu o victorie : 3—2 (1—1) 
cu selecționata Cehoslovaciei. Citiți cronica meciului in 
pag. 2-3.

In perspectiva cunoașterii noii campioane de rugby

DINAMO SPERA
SA SE REABILITEZE DUMINICA!

Duminică, odată cu re
luarea campionatului Di
viziei „A“ de rugby (după 
încheierea Campionatului 
european F.I.R.A. cîști- 
gat. cum se știe, de echi
pa țării noastre), actua
lul lidesr, Dinamo, a 
foarte aproape de 
eșec, la București, 
meciul cu Stiinta 
Mare (în tur, rugbyștii 
băimăreni cîștigaseră. a- 
casă, cu 8—4.,.). Real
mente. pe stadionul O- 
Umpla, echipa oaspe s-a 
aflat aproape permanent 
la ctrma locului, Și-a im- 
nua inițiativa Încă din 
ațarț, ș|-a pftstrat-o chiar 
șl după ce Dinamo a In-

rezultatul : de la 
(min. 12) la 6—3 
38). Aparent consis- 
avantajul XV-lui

tat
un 
în 

Baia

tors 
0—3 
(min 
tent, 
dinamovist a rămas, to
tuși, destul de fragil atita 
timp cît cursul partidei 
nu îi era favorabil. Dim
potrivă. rugbyștii de la 
Știința Baia Mare au for
țat necontenit schimbarea 
rezultatului și, fără unele 
inexactități tactice 
treisferturilor. poate 
ar fi reușit. Au avut, 
asemenea, ghinionul 
Glîgor, excelent ca fun-

Tîberlu STAMA

ale 
că 
de 
ca

(Continuare in pag 2-3)

Una din putinele acțiuni in care tnotntaeU 
dinamoviști au fost primii la balon, tn ce
cul de fa)A, Stoica... Foto : Dragoș NEAGU



„FESTIVALUL PRIMĂVERII ' - CONCURSUL INTERNATIONAL DE TIR CU ARCUL „CUPA VOINȚA" ID/4CMD/4

ORE PETRECUTE ÎN AER LIBER 
ÎN COMPANIA SPORTULUI

(Urmare
din pag. 1)

Dar nu putem să nu arătăm 
ce frumos a strălucit în soare 
culoarea albă a părului unor

elza Ghițulescu), alții de 13-14 
ani; demonstrații la diferite 
discipline susținute de sportivi 
de la „Tinărul dinamovist" ca
re tocmai. în sala de festivi-

organizatori — veterani aflați 
la granița celor 70 de ani — 
cărora le datorăm toi respectul 
pentru pasiunea lor sportivă, 
pentru tot ceea ce fac : Ion O-

• La poligonul din Satu Ma
re, In organizarea asociației 
sportive Voința din localitate 
și a Federației române de tir 
s-a desfășurat concursul inter
national de tir cu arcul. „Cupa 
Voința" la care au participat 
trăgători ai cluburilor similare 
din mai multe țări : Cehoslova
cia, Mongolia, Polonia, Ungaria 
și România. Reprezentanții noș
tri au avut o comportare bună 
doar în întrecerea masculină. 3 
dintre ei situîndu-se în primele 
5 locuri ale clasamentului ge
neral Andrei Berki a condus 
chiar Pe 3 distante, dar a pier
dut multe puncte în ultima 
parte a întrecerii, cînd a fost 
depășit de ungurul Ferenc Na
gy. De remarcat victoria la 
mare diferență, a lui B. Shag- 
dar (Mongolia), în proba femi
nină.

CLASAMENTE (simplu 
F.I.T.A.), masculin : 1. F. Nagy 
(Ungaria) 1226 p, 2. A. Berki 
(România) 1215 p, 3. V. Vidim 
(Cehoslovacia) 1150 p, 4. M. 
Bîrzu (România) 1147 p. 5. V. 
Veszelowskj (România) 1142 p;

feminin : 1. Biambasuren Shag- 
dar (Mongolia) 1201 p, 2. Agnes 
Hamvas (Ungaria) 1163 p... 7 
Ecaterina Bîrzu (România) 1059 
p, ...11. Lucia Micaș (România) 
1016 p. în întrecerea pe echipe, 
victoria a revenit, la masculin, 
reprezentanților clubului Voința 
Satu Mare, iar la feminin, ar- 
cașelor din R. P. Mongolă. (Io
sif TOTH — coresp.).
• La poligonul Tunari s-a 

desfășurat concursul de talere 
dotat cu „Cupa A.G.V.P.S.". De 
remarcat revenirea lui Ion Io
nică (Unirea Joița), învingător 
la skeet cu un rezultat bun : 
195/200 t. REZULTATE, skeet. 
seniori : 1. I. Ionică 195 t, 2. 
S. Popa (Vînătorul Timișoara) 
191 (25) t 3. I. Toman (Vînă
torul) 191 (24) t, 4. A. Ciorba 
(C.S. Baia Mare) 191 (23) t ; 
juniori : 1. D. Gazetovici
(Steaua) 141/150 t, 2. I. Opriș 
(Steaua) 140 t, 3. S. Egri (C.S 
Baia Mare) 135 t ; trap, seniori: 
1. S. Pdpovici (A.G.V.P.S.) 184/ 
200 t. 2. I. Stamate (A.G.V.P.S.) 
183 t, 3. F. Baban (Steaua) 178

t. 4. M. Ispașiu (C.S. Baia 
Mare) 177 t; juniori : 1. F. I 
Baban 133/150 ț. 2. E. Șomoly I 
(C.S. Baia Mare) 132 t. 3. T. I 
Vlădoianu (Olimpia) 129 t. (Cor- 
nei POPOVICI — coresp.).

• In concursul internațional | 
de la Lvov (U.R.S.S.), la care 
au participat țintași din Bulga- ■ 
ria, Cuba, R. D. Germană, I 
Franța, Polonia, România și ■ 
U.R.S.S.. Liviu Stan s-a clasat . 
pe locul 13 la pistol liber, cu | 
557 p, iar Marinică Trușcă, pe I 
locul 20, cu 556 p. întrecerea
a revenit lui A. Egrișin I 
(U.R.S.S.), cu 581 p. La pușcă | 
liberă 60 f.c., probă cîștigată de 
I. Revuțki (U.R.S.S.) cu 598 p, I 
M. Dumitrescu s-a clasat pe lo- I 
cui 16. cu 594 p. *
• Azi dimineață a plecat ■ 

spre orașul Namur din Belgia I 
un grup de trăgători români 
care vor participa, între 27 și ■ 
29 mai. la „Cupa țărilor latine I 
și Greciei". Delegația noastră • 
este alcătuită din Corneliu Ion. _ 
Marin Stan și Constantin Tir- I 
loiu (pistol viteză) și Ana Cio- I 
banu (pistol standard).
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„Festivalul primăverii" a fost precedai, ca de obicei, de o fru
moasă defilare a participanfilor. Foto : Vali STANCIU
tăți, serba 30 de ani de activi
tate; Întreceri de volei si hand
bal IntTe formații din între
prinderile : Metalurgica, Ne- 
feral CIL Pipera, Meiaîoglo- 
bns. Electronica, IPRS. Mecani
că fină, Electroaparataj s.a.

Nu putem aminti este cert, 
tot ceea ce s-a petrecut în ca
drul „Festivalului primăverii".

dobasian (activist sportiv la 
atletism, de circa 35 de ani) și 
Mircea Cruțescu (arbitru de 
fotbal internațional). Firește 
felicitările pentru reușita „Fes
tivalului primăverii" ce cuvin 
principalilor organizatori, Co
mitetul U.T.C. și CJE.FJ5. din 
sectorul 2.

CURSURI DE INIȚIERE ÎN TENIS
Azi, la ștrandul Tineretului 

d’n Capitală încep înscrieri 
pentru seria a II-a (1—30 iu
nie) la cursurile de inițiere 
ta tenis. Se vor desfășura

cicluri de cîte 13 ședințe, zil
nic cîte două ore, Ia alegere 
Intre orele 8—10, 10—12 14—16
șl 16—18. Informații suplimen
tare la telefon 17 39 25.

DINAMO SPERĂ SĂ SE REABILITEZE DUMINICĂ I
(Urmare din pag. 1)

daș. să nu se repete si ca 
realizator, ratind citeva lovituri 
de pedeapsă, una dintre ele ra
risimă ca posibilitate de a în
scrie. E drept. Dinamo a păs
trat avantajul unor lovituri de 
oedeapsă. dar Constantin, după 
o prestație remarcabilă, inițial, 
a fost parcă altul, ratind de pa
tru ori I Spre șansa liderului. 
Caragea a sporit punctele echi
pei sale, printr-un eseu în
scris în forță, la ezitarea apă
rării băimărene, singura dată 
descoperită.

în pofida victoriei (10—6), 
Dinamo a făcut un meci cu 
mult sub valoarea arătată în 
actualul campionat. Și poate 
că observația ar fi trecută cu 
vederea, dacă acest meci n-ar 
fi constituit nu numai o re
vanșă după înfringerea din

PE MARGINEA CONCURSULUI ATLETIC DE WAM VARA
(Urmare din pag. 1)

toamnă, ci și o verificare a e- 
chipei înaintea apropiatului 
derby, cu Steaua, de duminica 
viitoare. Or, acest test cu Ști
ința Baia Mare apare foarte 
puțin edificator. Liderul dă 
semne vizibile de oboseală (u- 
nul dintre jucătorii de bază ai 
echipei. Pompilie Borș, a si 
subliniat acest adevăr), de 
unde a rezultat o evoluție lip
sită de personalitate, fără o 
idee tactică, total neconvingă
toare. în momentele dificile 
prin care a trecut formația 
bucureșteană, prezența în te
ren a doi experimentați jucă
tori, Nica și Baciu, a reușit, e 
drept, să creeze un anumit e- 
chilibru, totuși insuficient pen
tru a asigura echipei caden- 
ța-i cunoscută.

Firește că după 
s-a prezentat în 
Știința Baia Mare, 
namoviștilor în meciul-derby 
de duminică apare foarte spi
noasă. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit nu se va conta pe 
Podărăscu ; accidentat la 
umăr, el va fi indisponibil, 
cum aprecia medicul echipei,

fără

felul cum 
meciul cu 
sarcina di-

cel puțin 10 zile. Sigur, Dina
mo speră ca Steaua să fie sto
pată in drum spre titlu la... 
Baia Mare, miercuri, într-o e- 
tapă intermediară a campio
natului. Șansa actualului lider 
rămîne însă disputa directă 
pentru titlu, care va trebui să 
aducă in teren o eu totul altă 
echipă, omogenă, decisă, capa
bilă să găsească soluții in ori
ce împrejurări.
lo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

calitățile trebuincioase pentrn 
aceasta, pentru a întrece chiar 
și recordul mondial al Vilmei 
Bardauskiene"...

Puțin 
eare a 
tlnăra 
„Doresc 
bună Ia 
Important 
acum, al carierei mele sporti
ve, pentru care mă 
tn mod deosebit !“

Fosta recordmană 
marea noastră atletă 
Viscopoleanu, care _______
miat pe fruntașele concursului 
de sărituri în lungime : „Re
cordurile sfnt făcute, desigur, 
să fie corectate. în ceea ce mă 
privește, en am preluat recor
dul național, In 1962, de la 
Sanda Grosu și de la 5,98 m, 
(la 20 mai) l-am dus, tn 7 ani, 
Ia 6,82 m. Mă bucur 
Anișoara și-i doresc 
ees in continuare 1"

Favorita probei, 
teanca Vali lonescu 
8,59 m, in prima

jenată de 
provocat-o 
săritoare 
să am o 

Universiadă, 
examen,

agitația pe 
pe stadion, 
ne-a spus : 
comportare 

cel mai 
de pină

pregătesc
a lumii, 

Viorica 
le-a pre-

pentru 
mult sue-

bucureș- 
a obținut 

. . r încercare,
după care le-a depășit pe ce

lelalte 5, fiecare dintre ele

fiind, însă, de peste 6,70 și 
chiar mai mult, ceea ce dove
dește că In acest an putem 
conta, la această probă, pe 
două foarte valoroase atlete, 
din rivalitatea lor sportivă a- 
vînd fiecare de cîștigat și, iu 
mod special, atletismul nos
tru I

La aceeași probă, după o 
pauză de un an, piteșteanca 
Doina Anton a reintrat cu un 
promițător 6,34 m.

A doua mare performeră a 
întrecerilor de pe Stadionul 
Republicii, dar care, din pă
cate (la 30 de ani) nu va pu
tea lua parte la Universiadă, 
alergătoarea Fița Lovln (an
trenor, Nicolae Mărășescu) a 
realizat un excelent rezultat 
pe 800 m (1:57,50) în comple-

7.09 Vilma Bardauskiene (UJI.S.S. 
7,06 Tatiana Kolpakova (U.R.S.S.) 
7,04 Brigitte Wujak (R.D.G.) 55 
7,01 Tatiana Skaclko (U.B.S.S.) 54 
7,00 Jodi Anderson (S.U.A.) 57
6,99 Slgrun Thon-Slegl (B.D.G.) 54 
1,95 Anna Wlodarczyk (Polonia) 51
6,92 Angela Voigt (R.D.G.) 51
6,91 ANIȘOARA CUȘMIR (Români

) 53 Fraga 29X1978
59 Moscova 31.7.1980

Moscova 31.7.1980
Moscova 31.7.1980
Eugene 28.6.19^
Dres da 19.5.1976

1 Moscova 31.7.1980
Dresda 9.5.1976

la) 62 București 23.5.1981

tare la victoria, din ajun, pe
1 500 m, probă in care a intre-
cut net tot grupul fruntaș al 
opecialistelor acestei distanțe. 

Pentru Universiadă, în linii 
mari, evoluția multor atleți a 
fost promițătoare. Concursurile 
următoare vor fi, desigur, și 
mai edificatoare.

C.S.M. Suceava șl Vulcan
• TURNEUL DE PROMO

VARE ÎN DIVIZIA „A" s-a 
Încheiat, după zece etape. E- 
chipele C.S.M. Suceava și 
Vulcan București au ciștigat 
întrecerea primelor clasate în 
seriile eșalonului secund și au 
devenit (mai bine spus : rede
venit) competitoare pe prima 
scenă a rugbyului nostru. Au 
urmat în clasament : T.C. Ind. 
Constanța, C.F.R. Cluj-Napoca 
și Olimpia București. Forma
ția Dacii I.P.A. Sibiu nu a 
contat in acest clasament. Un

CAMPIONATE-COMPETIȚII

GALOP „ÎNAINTE"
HI PISM

Timpul favorabil a permis unor 
eoncurenți să tindă spre ame
liorarea performanțelor, de 
aici rezultind alergări interesante. 
Ne referim la dubla victorie a 
lui Solitar, ta hățuri, al doilea 
hit terminat în stil de vedetă, 
după o confruntare ta linie cu 
Filistin (cam anonim ta primul 
bit). La același nivel s-a situat, 
ca luptă șl emoții ta tribune, 
șl „Premiul Craiova". Spre fina
lul acestei probe s-au angafat în 
bătălie Vesela și Efect. Armăsa
rul, solicitat a răspuns, din pă
cate, cu galopuri repetate, dintre 
care unul i-a creat chiar avantaj 
(galop „înainte") față de parte
nera sa cu care ajunsese la a- 
celași nivel In finalul alergări!. 
După cîțlva metri Efect, treclnd 
primul linia de sosire (oe-1 drept 
în trap) a fost declarat clștlgă- 
tor. Decizia arbitrilor a provocat 
vil șl Justificate nemulțumiri în 
rtndul spectatorilor (unii cu sta
te de „serviciu" de peste 46 de 
ani pe clmpu) de curse), deoare
ce Efect trebuia descalificat, con
form regulamentului, din eare 
desprindem pentru conformitate 
art. 65 : „Indiferent de Sacul

ocupat la sosire va fi distanțat 
orice cal care galopează și nu 
este reținut de conducătorul său, 
șl-șl îmbunătățește tn acest fel 
situația iul ta probă". Deci, fără 
comentarii pentru unii arbitri al 
probelor de calificare.

Rezultate tehnice : Cursa I : L 
Odilla (N. Nicolae) perf„ 1:35,5, 
1. Răsura. Simplu 3, ordinea 16. 
Cursa a IV-a s 1. Solitar (C. 
Simlon) perf. 1:29,1, î. Melodic, 
3. Lazăr. Simplu 2,60. ordinea 6, 
event 5. Cursa a m-a ; 1. Fa
leza n (D. Toduță) rec. 1 .-29,5,
3. Tîrgoveț. Simplu 13. ordinea
12, event 19, triplu cîștigător 158. 
Cursa a IV-a : 1. Solitar (C.
Radu) perf. 1:29,4, 2. Macrou, 3. 
Heraldlna. Simplu 7, ordinea 14, 
event 16. ordinea triplă 1452. 
Cursa a V-a : 1. Efect (C. lorga) 
perf. 1:28,5, 2. Vesela. Simplu 
2,60, ordinea 5 event 52. Cursa 
a Vl-a : i. Sibila (C. Chlș) perf. 
1:28,2, 2. Retuș, 3. Hogar. Simplu 
6, event 41. ordinea triplă 509. 
Cursa a VH-a : 1. Solitar (C. 
Radu) perf. 1;27,9, 3. Filistin.
Simplu 4 event 18. Cursa a 
vm-a : 1. Sudor (I. Bănică) rec. 
1:37,7, 2. Salomeea, 3. Trifoi.
Simplu 8. event 30. Cursa a IX-a: 
1. Heriea (N. Ghoorghe) rec. 
1:30,2. 2. Atala, 3. Onix. Simplu
4. ordinea 61, event 23, ordinea 
triplă 2169.

Doru IONESCU

CĂLĂRIE
• TIMP DE TREI ZILE, la Sibiu, e-a desfășurat 

prima etapă a Campionatului republican de con
curs complet la călărie. Din păcate, am consem
nat « participare redusă — doar 14 sportivi din 
3 cluburi (Dinamo, CA.M. Craiova, C.S.M. Si
biu) I —, ceea ce ar trebui să dea de gtndlt. 
fenomenul acesta tinzînd să devină cronic, cu 
influențe negative asupra situației generale a a- 
cestel discipline in cadrul călăriri. După prima 
probă — dresajul —, pe locul tntli se află dlna- 
movistul V. Demlan cu Stolnic 132,51 p, fiind ur
mat de A. Lăpăduș (C.S.M. Sibiu) CU Erou și 
M. Simlon (Dinamo) cu Belaml, ambii avînd 
135,51 p, șl o. Fabich (C.S.M. sibiu) cu Cerbu 
139,50 p. In urma crosului, cea mai dificilă pro
bă, V. Demlan pierde „cadența" și lese din 
cursă, ceilalți trei urclnd în aceeași ordine tn 
vlrful ierarhiei. De obicei, tn ziua a treia, la 
obstacole, pozițiile deținute după cros se păs
trează. De obicei, dar nu și acum. In timp ce 
O. Fabich a evoluat exact, ceilalți doi candi
dați la locui I au fost penalizați și obligați să 
cedeze In fața slbianulut CLASAMENT FINAL
— individual : 1. O. Fabich cu Stolnic 139,50 p, 
2—3. M. Simlon cu Belam! și A. Lăpăduș cu 
Erou 140,51 p, 4. A. Lăpăduș cu Ghiaur 147,00, 
5. V. Demlan cu Stolnic 152,51 p, 8. A. Plrlea 
(C.S.M. Sibiu) cu Corint 157,50 p ; echipe : 1. 
C.S.M. Sibiu —280.01 p, 2. Dinamo —293,02 p, 
1. C.S.M. Craiova —410,81 p. (L IONESCU — 
coresp.)
LUPTE
• LA VASLUI A AVUT LOC un important 

turneu internațional de lupte libere pentru ju
niori, cu participarea a 43 de sportiv! din Bul
garia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia șl Ro
mânia. întrecerile, de bun nivel tehnic, au fost 
dominate de luptătorii bulgari și români, lată 
câștigătorii : 48 kg — N. Htacu (R), 52 kg — 
A. Dimitrov (B), 57 kg — A. Tonev (B), 62 kg
— M. Tuksel (B), 68 kg — R. Amov (B), 74 
kg — CI. Tămădueanu (R), 82 kg — I. Rișno- 
veanu (R), 90 kg — A. Dragonov (B), 100 kg
— A. Panait (R) șl +100 kg — V. Enev (B). 
(M. FLOREA — coresp.).
OINĂ
• LA SIBIU S-AU DESFĂȘURAT finalele celei 

de a vn-a ediții a campionatului de oină al
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Efectuînd un turneu . 
tare, Farul și-a disputat 
pat cîteva partide. De asemenea, 
alte două meciuri au fost repro- 
gramate. Acestea sînt motivele 
pentru care numărul de jocuri 
disputate diferă în cazul unor e- 
chipe.

DINAMO 
Steaua 
Farul 
Șt. B. Mare 
Grlv. Rș. 
Ruim. Birl. 
CSM Sibiu 
Șt. Petroș. 
Sp. stud. 
Polit. Iași 
„U“ Timiș. 22 
Rapid 
P.T.T. Ar. 22 
Construe.

22 
22 
24
21
22
23
22
21
21
22
22
22

21 
21
18
15
11
10
8
8
8
7
7
5
5
1

1
1
8
6
8

13
11
10
12
14
15 
14
14
20

631—103 
1031—144

566—230 
259—133 
303—237 
203—332 
152—228 
178—291 
182—271 
110—317 
155—395 
187—423 
151—453 

87—638 
peste ho- 

antici-

București - din nou In AM| ,,n ■

C.S.M. Sucea- 
54—28.

ultim rezultat : 
va — Olimpia
• ÎNTRECERILE „DACIA- 

DEI" reunind selecționatele ju
dețene de rugby juniori au ajuns 
in faza semifinalelor, care vor 
avea loc mîine: Iași — Sibiu si 
București — Timiș. Iată cum 
s-au calificat aceste echipe în 
penultima fază : Suceava — 
Iași 3—56, Sibiu — Giurgiu 
6—0. Bacău — București 7—42, 
Timiș — Maramureș 4—0 (ne- 
prezentare !).

liceelor agro-industrtale. La concurs au fost 
prezente 8 formații, calificate In urma disputării 
etapelor de zonă. Rezultate din turneul final : 
liceul Sibiu 16—I cu liceul Teleorman șl 16—7 cu 
Hceul din Bistriț» ; liceul din Bistrița 9—0 eu 
liceul din Teleorman ; liceul din Buzău 10—5 
cu liceul din Bistrița. Fiind la egalitate de punc
te, între liceele din Sibiu șl Buzău s-au disputat 
două meciuri de baraj, gazdele clștlglndu-le cu 
»—I șl 12—4. (Hie IONESCU — coresp.)

TENIS
• LA BERLIN S-A DESFĂȘURAT tntllntnea a- 

m Leală de tenis dintre echipele de juniori șl ju
nioare ale R.D. Germane șl României. Tinerii 
noștri reprezentanți au cîștigat ambele meciuri : 
3—o la fete (Daniela Moise — Ines 'Schwarz 6—1, 
8—2 ; Luminița Sălăjan — Andrea Silnger 6—3, 
6—3 ; Moise, Sălăjan — Silnger, Beate Neb 8—1, 
8—2) șl 3—1 la băieți (B. Toma — R. Lichtenfeld 
6—4. 6—3 ; M Șovar — Th. Janetzki 3—6, 3—6. 
Șovan — Lichtenfeld 8—2, 6—3 ; Toma 
netzkl 6—3, 6—3) • REZULTATE
GISTRATE In campionatul
echipe mixte. Seria Nord
nlca Cluj-Napoca : 4—2 cu
Mare, 5—1 cu Sănătatea Oradea 
reșul Tg. Mureș ; masculin
Napoca : 7—2 cu Cuprom Bala Mare, 6—3 cu 
Sănătatea Oradea șl 9—0 cu Sănătatea Satu Mare. 
Tot In seria Nord (f) Industria sîrmei 
Clmpia Turzil a cedat cu 0—6 In fața forma
ției Sănătatea Oradea șl cu 2—4 In fața Mure
șului Tg. Mureș • ÎN ACESTE ZILE se află 
în Italia, sub conducerea 
ghe Boagbe, un lot de 4 
volua în mai multe orașe, 
cult. Au făcut deplasarea .
flora Tache, Dumitru Ciucă r__ ,____ ____
IN ITALIA, conduși de Eleonora Dumitrescu, 
vor face un turneu : Daniela Moise, Luminița 
Sălăjan, Bogdan Toma și Mihai Șovar • TRI
UNGHIULAR DE TENIS la Varșovia, cu par
ticiparea echipelor Legia Varșovia. Ț.S.K.A. 
Moscova și Steaua București. Finala turneului 
individual a fost cîștigată de sportivul sovietic 
Valentin Pugaev. In sferturi, tenismanul sovie
tic l-a întrecut cu 7—6, 6—4 pe Liviu Mancaș 
(acesta din urmă 11 întrecuse anterior pe Vol
kov cu 6—2, 6—3), iar In semifinale cu 6—1, 
6—4 pe Mihai Șovar.

— Ja- 
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„SEXTET"

XCITATEA LIDERULUI Șl •••

NORVEGIENII!
cornere, opt 

doar un gol 
, bilanțul 11- 
a cu Progre- 
:hlpă care-și 
sub bagheta 

nu — o nouă 
îă formă de
itr-un meci ; 
puțin de trei 
in record ta 
tru care, cu 
'a mal putea 
ășit de vreo 
ren propriu !

IRTERI,
IORIE
FA
torea primei 
le la Pitești, 
s întrerupere 
geșenilor, Flo- 
emat la tușă 
1 a-1 spune
irf de atac", 
ribunelor", a 
nesportiv, re- 
>Uculu;. Pen- 
, normal, FI. 
sura discipll- 
la pauză, cu

•»
cane a a- 

îe ultim mo- 
Ei 
’te 
ipul pe Ha- 
eanu, atunci 
a greșeli in

atacantul

bine, din 
din public

sloc ® astfel 
și PROFUND 
ales față do 
ior, care de 
mătate ca ju- 

antrenor) a 
și abnegație 
ilor*. Timpul 
ună decît in- 
tica sportivă, 
elăm la el * 
heta lui Ha- 
>uă titluri de 
i 1979) și trei 
și două locuri 
srmis pitește- 
articipări In 
e.
ti falși su- 

din păcate !
onul „1 Mai" 
3ă pentru ta
rtare. Să spe- 
Ică piteșteană 
viitor în sen- 
punct pe toți 
plătind bile- 
gtadion, pot 

In incinta Iul.

JAFIRESCU

Șuturi multe, cornere des
tule, imense ocazii de gol, dar 
o EFICACITATE EXTREM DE 
REDUSA a echipei campioa
ne, care, lată, țintește al doi
lea titlu consecutiv. Subliniem 
încă o dată 
PENTRU CA ’ 
GIENII. pentru i 
tre componentil 
iovean figurează . 
tricolorilor, a celor care vor 
trebui, la 3 iunie, să tranșeze 
(net) in favoarea lor disputa 
cu Aas, Oekland, Thoresen 
șl ceilalți jucători din echipa 
fiordurilor.

Slmbătă, ta partida cu Pro
gresul-Vulcan, 
craloven! 
sub cota 
du-nl-se, 
calmi și 
mult mai , ... ______  __
alte ocazii să accelereze in 
suprafața de pedeapsă și, mal 
«ies, să se CONCENTREZE 
la maximum, acolo, ta1 „10 
metri", în momentele expe
dierii șuturilor spre poarta 
lui Vasile Marcel. Or la 3 iu
nie. tocmai de așa ceva va fi 
nevoie pentru a nu ne pro
duce mari emoții.

toate acestea 
VIN NORVE- 
câ nouă din- 
team-ulul cra- 

i și pe lista

i, selecțlonabilii 
au avut o evoluție 
lor valorică, părin- 
cu adevărat, foarte 
siguri pe ei. dar 
puțin hotărîți ca in

Laurențiu DUMITRESCU

Pe parcursul unui meci, croni
carul, paralel cu notele strict le
gate de desfășurarea meciului — 
și din care se constituie caseta 
tehnică, micul film de joc șl fra
za consacrată comentariului ge
neral al partidei — face și unele 
însemnări stenografice, pentru a 
puncta momentele de sinteză. Ia
tă aceste „stenograme", așa cum 
apar din jocul de la Iași :

1. După destule căutări, Ieșenii 
au ajuns la o formulă adecvată 
pentru apărarea imediată. In jo
cul cu Dinamo, această apărare, 
pe lîngă îndeplinirea sarcinilor 
specifice, a contribuit mult la 
propulsarea echipei. Am putea 
spune că fundașii ieșeni au fosl 
mai ...ofensivi decit Înaintașii.

2. De aproape zece ani. Politeh
nica Iași este, în primul rtad, 
echipa lui Simionaș și Romllă. 
Primul schimbă vitezele, al doi
lea accelerează. Totul depinde de 
felul ta care „ceilalți" reacțio
nează la joc. In meciul cu Dina
mo, „cuplul" a reușit această mo
bilizare.

3. Politehnica Iași a obținut 
toate cele patru puncte în meciu
rile cu Craiova și Dinamo (pe 
teren propriu), dar n-a putut în
vinge pe „Poli" Timișoara șl pe 
F.C.M. Brașov. E un pic de mol- 
comie moldavă ta felul de a-l 
trata pe cei mai mici...

4. For țin d puțin comparația, am 
putea spune că meciul de la Iași 
a semănat, ca desen tactic gene
ral, cu meciul tricolorilor pe 
„Nepstadion". Ne referim la tac
tica de așteptare a oaspeților 
pînâ la gol. Dar dacă pe „Nep
stadion" s-ar mal putea găsi un 
argument (ta perspectiva Jocului 
egal) aici nu a existat nici unul.

5. Marele absent în atacul ’ ‘

IEȘEAN
Dinamo a fost ...mijlocașul Au
gustin. al cărui „culoar de vite
ză" a lipsit mult. Spunem marele 
absent gîndindu-ne la jocurile 
echipei naționale, în cadrul că
reia jocul de pivot al 
taru creează excelente 
pătrundere.

6. Eftimescu are pe . .
doar un gol, dar asta nu ne face 
să uităm că Dinamo caută un 
portar de vrea 15 ani, „dînd cu 
banul" pentru Eftimescu sau Spe- 
rlatu. De ce n-ar intra șl „bătrl- 
nui" Ștefan (slmbătă la „speran
țe") în această rotație ?

loan CHIRILA

...PLECÎND DE LA 
CAZUL LUI 

MARTINESCU

lui Cămă- 
culoare de
conștiință

au

0 Inimoasă victorie a Juniorilor noștri in c. L

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 3-2 (11)

tapa M ...... 4&
COME NT AIU/^ CONȚII

iul

CEI MAI BUNI? JUCĂTORII CARE... 
N-AU INTRAT ÎN TEREN

Coborfnd treptele stadionului 
din Ghencea, cineva spunea după 
meciul cu Corvlnul : „Fără Sa
me, șl lordănescu, Steaua este o 
echipă oarecare..." Să fi fost, oare, 
respectivul spectator Influențat șl 
de malițioasa 
cetește drept 
tori al unul 
n-au intrat în

Cert este 
Steaua, lipsită 
tul celor doi internaționali, a do
vedit multe slăbiciuni atlt in faza 
de apărare, cit șl in cea de atac. 
Faptul că nu de puține ori jucă
torii Coryinului au ajuns să-1 mai 
albă in față doar pe ultimul 
apărător al buturilor, lordache 
(vezi marea ratare a meciului, de 
către tandemul Rednlc — Dumi- 
trache, in urma căreia, practic, 
s-a șl înclinat balanța victoriei!), 
sau că, exceptindu-1 pe Răducanu, 
ceilalți atacant! al stelei au făcut 
figurație (cu deosebire A. Iones- 
cu, complet ieșit din formă) sînt 
grăitoare în acest sens.

Eforturile evidente de a înche
ga ceva în teren au fost grevate 
de capacitățile net diferențiate 
ale componenților echipei. Sin
gurul compartiment omogen, ca

afirmație cane so- 
cel mai buni jucă- 
meci pe cel care 
teren ?...
însă că echipa 
simbătă de apor-

randament și valoare, a fost 
median, animat, ca de obicei 
ultimul timp, de Stoica. Fundașii 
laterali sînt prea precipitați, iar 
cuplul FI. Marin — Agiu nu are 
o diviziune concretă a sarcinilor, 
simpla inspirație de moment ne- 
fllnd suficientă pentru siguranță. 
Iar despre atac, ce să mal vor
bim I Dacă Răducanu nu-șl dă 
drumul la joc (slmbătă, doar du
pă pauză s-a văzut), ceilalți se 
agită in gol, Cernescu șl Holba 
lăsînd Impresia că se simt com
plexat! sub tricoul Stelei.

Nu sînt deloc simple problemele 
conducerii tehnice ale echipei 
Steaua 1 Oricum, Insă, ele nu tre
buie abordate ea un labirint, fără 
Ieșire...

ce» 
in

Paul SLAVESCU

■ȘTE-PRACTIC IN DIVIZIA „A«i

>
ța, la Clmpi- 
lendidă șl un 
ina Cîmpina 
ea) și C. S. 
1 Șt. Coidum 
disputat cu 

louă puncte, 
in urmă de 
te (scor 2—1), 
rare uzură fl- 
iazdele. care 
1 aproape trei 
su ratat victo- 
e : L lnefica- 
a atacanțUor 

are (au ratat 
me !) ; 2. re- 
ilitate a blo- 
rgovlștean, ta 
Voirea. Arti- 

eților au fost, 
■are a evoluat 
elor două go- 
ln. 4, șut cu 

careului 
reluare,

buni jucători de pe teren. Prin 
această victorie, coroborată cu 
tafrlngerea Petrolului in fața Ra
pidului (scor 2—3), echipa C. S. 
Tîrgoviște a făcut, credem, pasul 
decisiv, de revenire pe prima 
scenă fotbalistică a tării.

Aurel PĂPĂDIE

ȘTIRI ȘTIRI...
9 AZI, LA TULCEA, 

disputa partida dintre 
locală. Delta, șl Gloria 
in cadrul campionatului 
,43", seria I. Meciul

Tea
70.

i, la centrarea 
ao-> — cei mai

fwrmația 
Bistrița, 
Diviziei 

.. . centeazâ
pentru etapa din ziua de 7 iu
nie.
• PENTRU MECIUL DINAMO— 

F. C. ARGEȘ, care va avea loc 
miercuri pe stadionul Dinamo, de 
la era 18, biletele s-au pui In 
vtnzare la casele obișnuite. Mil
ne, în ziua meciului, la casele 
stadionului biletele vor putea fi 
procurate numai pînă la era 11.

D£ STAT LOTO PRONOSPORT INT0RMEAI1
'E DE MARI 
INOEXPRES I
oto- Pr on os port 
a»a biletelor 
jecială Prono- 
Irșltul aces- 
cadrul a șase 
z e, cu un total 
se pot obține 

Tacla 1300“ șl 
RI ClȘTIGURI 
d cu cele de 

și EXCURSn 
tn R.S. CeTis-

tru tot mal numeroșii Iubitori ai 
acestui atractiv sistem de joc. 
Marile sucoese, intre care auto- 
rismele se află ia loc de frunte, 
sînt prezente cu regularitate pe 
Ustele de ciștlgurl. Incercați-vă 
Sl dv. șansele la tragerea de inli
ne, pentru care numai astăzi se 
mal pot procura bilete cu nu
merele preferate !

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN Z0 MAI 1381 

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
«■ autoturism ..Dacia 1300" și 1 
variantă 25% a 17.500 lei ; Catego-

Germană. Bi- ria 2 î 5,50 variante a 15.193 lei:
*ianta participă Categoria 3 : 17,75 a 4.708 lei ;
g ! Cu varian- Categoria 4 : 106,25 a 786 lei ;
1 combinațiile Categoria 5 : 256,25 a 326 lei ;
ot obține suite Categoria 6 : 8.438.45 a 40 lei ;
multe catego- Categoria 7 : 237,50 a 200 lei ;

■■pectul trageri’ 
teme bilete cu 
' 9 Tragerea 

>res de mîinc. 
i de asemenea 
satisfacții pen-

Categoria 8 : 4.
REPORT LA

312.571 lei.
Autoturismul 

fost ctștigat de 
GESCU din Cluj-Napoca.

CATEGORIA 1 S

„Dacia 1300" a 
MARCEL GEOR-

Din cei 25 de jucători care 
evoluat ta partida F.C. Olt 
Sport Club Bacău, fundașul 
dreapta al echipei gazdă, Lucian 
Martinescu, a primit nota cea 
mai mare : 9. La prima vedere, 
o asemenea apreciere ar putea 
surprinde, gîndindu-ne, desigur, 
că poate ea s-ar fi cuvenit mai 
curînd unui jucător din compar
timentul ofensiv al unei formații, 
aceasta fiind F.C. Olt, care a 
dominat și a cîștigat clar, cu sco
rul de 3—8. Dar Martinescu n-a 
fost în meciul cu Sport club 
Bacău un simplu apărător, care 
să se mulțumească, cum se ta- 
timplă de obicei, cu „performan
ța" de a-și ține din scurt adver
sarul șl de a nu-1 lăsa să facă 
nimic. Neutralizarea Iul Chitaru, 
jucător periculos pentru orice 
sistem defensiv, a fost doar ceea 
ce s-ar putea numi o sarcină de 
...serviciu, Martinescu toțelegînd 
că aportul său ta cadrul echipei 
trebuie să fie, ta egală măsură, 
ți ta slujba jocului ofensiv. Așa se 
explică frecventele sale incursiuni 
de atac în terenul advers, înche
iate cu șuturi periculoase la 

participarea la con- 
acțiunl dta care au 
de gol sau chiar 
construit fizic — 
forță a naturii", 

po-

1 șuturi 
ca și 
unor 
faze

Bine 
adevărată __

cum bine remarca cineva 
■esor al unei remarcabile tehnici 
de joc și al unei bune orientări 
tactice, Lucian Martinescu înde
plinește, ta ciuda celor 29 de ani 
al săi, condițiile de competitivi
tate ale unui' fundaș modem. 
Antrenorul Cornel Drăgușta, ob
servator federal la meciul F.C. 
Olt — S. C. Bacău făcea re
marca. deloc exagerată, că Mar- 

intre 
lotu

și

poartă, 
strucț ra 
rezultat 
geiluri.

tlnescu ar merita să 
in atenția antrenorilor 
lui reprezentativ. In fond, 
la drept vorbind, cazul lui Martl- 
nescu este acela al multor jucă
tori provinciali buni care, din 
păcate, trec neobservați pentru 
simplul motiv că ochiul selecțio
nerului, acela care decide, nu-1 
cuprinde, din diferite motive, ta 
raza sa vizuală.

Mihai IONESCU

campionatul diviziei
SERIA I

CJ.R. Pașcani—Forests Fălticeni 
1—0 (0—0). Metalul Botoșani —
Constructorul Iași 1—2 (0—2). A- 
vtntul TCMM Frasin — Zimbrul 
Suceava 1—0 (0—0), Unirea Și
ret — Cristalul Dorohol»—1 (1—1), 
Cetatea Tg. Neamț — Laminorul 
Roman 2—0 (1—0), Metalul Ră-
- ” TEPRO iași 2—1 (1—1), 

Dorna Vatra
dăuțl
Șiretul Bucecea _____
Doinei 2—0 (1—0), Nteolina Iași—
AJS.A. Clmpulung Moldovenesc 
»-2 (3—1).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a 26-a : L CON
STRUCTORUL IAȘI 36 p (63—29), 
i. Foresta Fălticeni 35 p (30—11), 
3. Laminorul Roman M p (43—26) 
_.pe ultimele : 14. Șiretul Buce
cea 22 p (31—42), 15. Zimbrul Su
ceava 19 p (25—43), 16. Unirea Si
net 13 p (26—48).

SERIA A n-a
Retanul Săvineștt Roznev — 

Petrolul Molnești 2—0 (1—0), Mi
nerul Cexmăneștl — Gloria Foc
șani 3—1 (1—0), Letca Bacău — 
Celuloza Piatra Neamț 5—1 (3—1), 
Energia Or. Gh. Gheorghiu-Dej— 
Rulmentul Blrlad 2—0 (0—0), Vic
toria IRA Bacău — Textila Bu- 
hușl 3—0 (0—0). DEMAR Mără-
țești — Partizanul Bacău 3—1 
(5—0), FEPA 74 Blrlad — Clmen- 

-tul Bl caz l—o (1—0), Luceafărul 
Adjud nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. RELONUL 
SAVINEȘTI BOZNOV 33 P <39— 
17), 2. Minerul Comănești M p 
(45—20), 3. Victoria Bacău 26 p 
(36—30), 4. Gloria Focșani 36 p 
(39—44)... pe ultimele : 13. DEMAR 
Mărășeștl 21 p (31—37), 14. FEPA 
74 Blrlad 20 p (23—42), 15. Lu
ceafărul Adjud 20 p (29—51).

SERIA A m-a
Oțelul Galați — Petrolul Berea 

3—1 (1—1), Chimia Brazi — Car
pațl Sinaia 3—0 (2—0), Olimpia
IGFE Rm. Sărat — Foresta Gu- 
geștl 2—1 (1—0), FEROM Urzlcenl
— Ancora Galați 2—0 (2—0), A- 
vtntul Matca — Ș.N. Brăila 3—1 
(3—0), petrolul Bălcol — Carpațl 
Nehoiu 4—0 (3—0), Caralmanu) 
Bușteni — Tractorul Viziru 9—0 
(8—0). Dacia-Unirea Brăila — Vic
toria Tecuci 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OTELUL 
GALAȚI 40 p (54—15), 2. Chimia 
Brazi 38 p (63—18), 3. Victoria 
Tecuci 33 p (39—20)... pe ultimele: 
14. Ș.N. Brăila 19 p (37-53), 15. 
Dacia Unirea Brăila 17 p (28—45)
— echipă sancționată cu —4 
puncte, 16. Tractorul Viziru 2 p 
(11—119).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Unirea E- 

forle 3—0 — neprezentare, Chlm- 
pex Constanța — Portul Constan
ța 2—1 (1—1). Progresul Isaccea
— Rapid Fetești 2—1 (1—0), Me-

talul Mangalia — Ș.N. tuicea »—i 
(1—1), Viitorul Mahmudia — Ma
rina Mangalia 3—1 (0—0) — B-a 
jucat la Măcln, Amonll Slobozia
— Șoimii Cernavodă 2—0 (2—0),
Electrica " '
Constanța 4—2 (1—1),
Țăndărei — C„..„ 
rașl 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 42 p (75—20), 2. 
Portul Constanța 34 p (59—34), 3. 
Constructorul Călărași 28 p (45— 
36)... pe ultimele : 14. Șoimii
Oemavodă 20 p (26—47), 15. Uni
rea Eforie 19 p (29—47). 16. E- 
lectrica Constanța 18 p (21—45).

SERIA A V-a
Voința București — Automatica 

București 1—1 (0—1). Electronica 
București — Viitorul Chlmogl 
>—1 (1—0), Abatorul București — 
F.C.M. Giurgiu 1—0 (0—0), Pe
trolul Videle — Danubiana Bucu
rești 2—1 (0—0), Ș.N. Oltenița — 
Petrolul BoUntin 2—0 (2—0),
LC.S.I.M. București — Flacăra 
roșie București 5—1 (2—0), Chimia 
Tr. Măgurele — T.M. București 
>—1 (1—1), Luceafărul București
— Tehnometal București 2—0 
(1—0), Cetatea Tr. Măgurele nu 
a jucat.

9 Meciul Chimia Tr. Măgurele
— Danubiana București, din e-
tapa a 25-a (pe teren 1—2) B-a o- 
mologat cu 3—0 în favoarea Da
nubiene!, deoarece Chimia a fo
losit un jucător sancționat cu 
două cartonașe galbene. -

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUC. 42 p (61—19). i.

(33—28), 3. Chimia 
30 p (37—35)... pe 
Tehnometal Buc.
15. I.C.S.I.M. Buc.
16. Petrolul Bolin-

Voința
_ ... ... Victoria
Constructorul Călă

Constanta

T.M.B. 30 p 
Tr. Măgurele 
ultimele : 14.
24 p (29—39), 
23 p (26—28), 
tin 19 p (28—40).

SERIA A VI-a
Energia Slatina — I.O.B. Balș 

7—1 (3—0), Progresul Corabia — 
Prahova Ploiești 2—1 (2—0), Pro
gresul Pucioasa — Unirea Răcari 
î—0 (1—0), Cimentul Fienl — E- 
lectronistul Curtea de Argeș 2—0 
(0—0), Petrolul Tîrgoviște — Da
cia Pitești 2—2 (1—0), Metalul 
Mija — Recolta Stolcăneștâ 5—1 
(3—1), Sportul muncitoresc Ca
racal — Muscelul Cîmpulung 4—1 
(2—0). I.C.I.M. Ploiești — I.P.C. 
Slatina 3—0 — neprezentare.

Pe primele locuri : 1. ENER
GIA SLATINA 39 p (67—21), 2. 
Prahova Ploiești 37 p (54—27), 3. 
I.C.I.M. Ploiești 33 P (58—27)... pe 
ultimele : 14. Petrolul Tîrgoviște 
10 p (28—62), 15. I.P.C. Slatina 
17 p (19—51), 16. Unirea Răcari 
17 p (31—80)

SERIA A Vil-a
Electroputere Craiova — Pro

gresul Băilești 4—1 (2—0),
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Jiul Rovlnari 4—0 (2—0), Metalur-

IIAMM, 25 (prin telefon). — 
Campionatul european de juniori 
„A" a început in mijlocul unui in
teres deosebit. La meciul R.F. 
Germania — Țara Galilor au a- 
slstat 45 000 de spectatori, la par
tidele Spania — Anglia și Ita
lia — Franța, cîte 20 000. Au 
fost, în total, 138 500 de spectatori 
plătitori la cele 8 jocuri! La 
Hamm, echipa noastră de ju
niori a obținut o frumoasă și 
prețioasă victorie ta fața Ce
hoslovaciei. A fost un joc de 
bună factură, cu virtuți tehnlco- 
tactice, cu angajament fizic re
marcabil, cu ritm alert și o pal
pitantă evoluție a scorului. E- 
chipa noastră a condus cu 1—0 
Și 2—1, a fost egalată, dar a în
scris un gol superb cu 2 minu
te înainte de final, făcîndu-și 
partenera k.o. Cei 13 000 de spec
tatori au aplaudat tavingătoarea 
la scenă deschisă, dar în aceeași 
măsură și pe partenera sa.

Cum s-a desfășurat jocul T In 
min. 4, portarul Popa — care a 
făcut o partidă de. excepție — 
a intrat „în rol", apărînd, prln- 
tr-un reflex uluitor, șutul masi
vului Luhovy. Replica formației 
noastre a fost însă promptă, în 
minutele 5 ți 8 Sertov șl Iancu 
ratînd bune ocazii. A urmat « 
perioadă de dominare a rumori
lor cehoslovaci, însă Karpela, 
Luhovy, Miskuf și Cermak n-au 
putut să-1 învingă pe Popa, ta 
minutele 15, 18, 34 șl 35. Pe fon
dul de dominare a adversarei, e- 
chipa noastră a deschis scorul 
ta min. 32 : Stoica a executat 
puternic o lovitură liberă de la 
25 m, portarul a scăpat balonul, 
a reluat Hanghlue, un fundaș a 
blocat, dar SERTOV a urmărit 
țl a marcat din apropiere. Șl 
rind mal erau doar 15 secunde, 
Balint l-a faultat ta careu pe 
Luhovy, iar PAVLIK a trans
format penalty-ui: 1—1.

După pauză, ta min. 44, mare

moment de inspirație a lui U- 
DRICA. El a simulat o centrare, 
portarul a plecat spre colțul 
lung, dar extrema stingă a e- 
chipei noastre a șutat în partea 
opusă, de la 17 m, și a marcat: 
2—1. In min. 56 putea fi 3—1, 
cînd Sertov a fost faultat în 
careu, dar arbitrul, excelent în 
rest, nu a acordat ..penalty-ul 
clar", cum spunea și un ziarist 
neutru. Karl Siebert, de la West- 
falischer Anzeiger din Hamm. In 
min. 69, scorul avea să devină, 
însă, 2—2 : B-a executat un aut, 
fundașii noștri au ezitat și KOR- 
BELA a înscris imparabil de la 
12 m. In sfîrșit, a venit min. 
78, cînd tot stadionul avea să 
aplaude o fază demnă de... TV: 
lovitură liberă de la 30 m, ren
tează Gafeneu, Hanghiuc se lan
sează în diagonală, Balint 
trimite cu boltă peste „zid" șl 
HANGHIUC înscrie din voleu. 
Așa s-a semnat victoria echi
pei noastre.

Arbitrul A. Mathias (Austria) a 
condus formațiile : ROMANIA : 
GH. POPA — Roman, Balint, 
PREDA, EDUARD — CIOROIA- 
NU, Stoica (min. 60 Gafeneu), 
HANGHIUC — Iancu (min. 71 
M. Radu), Sertov, UDRICA ; CE
HOSLOVACIA : Houska — Hos
tel, KRUPKA, Kopca, Fieber — 
Lavicka (min. 74 Papadopulos),' 
PAVLIK, KORBELA — Germak, 
LUHOVY, Miskuf (min. 48 Vo- 
jir). în celălalt meci din grupa 
noastră. Polonia — Suedia 1—1 
(d-0).

Constantin ALEXE

Celelalte rezultate : R.F.G. — 
Țara Galilor 5—0 (1—0) și Bel
gia — Grecia 2—0 (2—0) — gr. 
A; Bulgaria — Danemarca 2—2 
(1—1) si Italia — Franța 0—0 — 
gr. C ; Austria — Scoția 0—1 
(0—0) ți Spania — Anglia 2—1 
(1—1) - gr. D.

ARBITRU [TAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI
Dinamo — F.C. Argeș 1 D. 

Ologeanu ; L Hfinig (ambii din 
Arad) și Gh. Jucan (Mediaș).

F.C. Olt — Sportul studen
țesc : S. Drăgulici (Drobeta- 
Tr. Severin) ; M. Fediuc (Su
ceava) și R. Schwell (Timi
șoara).

S. C. Bacău — F. C. Baia 
Mare : M. Ivăncescu ; C. Ghiță 
șl R. Petrescu (toți din Brașov).

F.C.M. Brașov — Steaua : FI. 
Cenea (Caracal) ; Cr. Teodores- 
cu (Tîrgoviște) și Al Hie (Cra
iova).

Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. 
Galati : Al. Mustățea (Pitești) ;

V*
Gh. Ispas (Constanța) și V. 
Ciocâlteu (Craiova).

Jiul — „U“ Cluj-Napoca : C. 
Jurja ; Gh. Retezan și V. Măn- 
descu (toți din București).

A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Iași: I. Pop ; M. Buzea și 
G. Dragomir (toți din Bucu
rești).

Progresul-Vulcan — Politeh
nica Timișoara : V, Tătar (Hu
nedoara) ; V. Topan (Cluj-Na
poca) și D. Munteanu (Brilad).

Corvlnul Hunedoara — Univ. 
Craiova : O Andcrco ; I. Ta- 
ar (ambii din Satu Mare) și M. 
Adam (Cluj-Napoca).

„C" — f TAPA
gistul Sadu — Dierna Orșova 
6—0 (3—0), Minerul Metru — U- 
nirea Drobeta Tr. Severin 3—0 
(1—0), Mecanizatorul Simian
— Minerul Rm. Vîlcea 3—0 (2—0),
Dunărea Calafat — Victoria Cra
iova 2—0 (1—6), Constructorul
Craiova — Lotru Brezei 2—0 
(0—0), Viitorul Drăgășanl—C.F.R. 
Craiova 1—3 (1—1).

9 Meciul Victoria Craiova — 
Viitorul Drăgășanl din etapa a 
25-a (pe teren 0—0) a fost omo
logat cu 3—0 In favoarea Viitoru
lui, deoarece Victoria a folosit 
un jucător ta stare de suspen
dare.

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 39 p 
(48—19), 2. C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. 35 p (55—17) — echipă sanc
ționată cu —4 puncte, 3. C.F.R. 
Craiova 35 p (37—15)... pe ulti
mele : 15. Progresul Băilești 21 p 
(30—51), 16. Victoria Craiova 9 p 
(20-64).

SERIA A Vin-a
Minerul Oravița — Bxplormin 

Deva 3—1 (1—0), Minerul Certej
— Strungul Arad 1—1 (1—1).
C.F.R. Caransebeș — Electromotor 
Timișoara 1—0 (1—0), C.F.R. A- 
rad — Metalul Oțelu Roșu 4—2 
(1—0), Gloria Reșița — Șoimii 
Strungul Lipova 1—2 (1—1), Uni
rea Slnnicolau — Victoria Ineu 
1—0 (0—0). Vulturii textila Lu
goj — Metalul Bocșa 2—1 (1—0), 
Unirea Tomnatic — CJ.L. Ca
ransebeș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 35 p (62—28), 2. Ex- 
plormln Deva 34 p (64—28), 3. 
Minerul Oravița 30 p (51—35)... pe 
ultimele : 13. Vulturii Lugoj 23 p 
(39—45), 14. Metalul Oțelu Roșu 
23 p (48—56), 13. C.P.L. Caran
sebeș 23 p (30—43), 16. Victoria 
Ineu 22 p (30—52).

SERIA A IX-a
Someșul- Satu Mare — Ind. sîr- 

mel C. Turzii 1—0 (0—0), Con
strucții Electrometal Cluj-Napoca
— Rapid Jibou 3—3 (2—1), Unirea 
Dej — Unirea Valea lui Mihai
1— 2 (1—1), Victoria Cărei — Re
colta Salonta 2—1 (0—0). Victoria 
Elcond Zalău — Metalul Cărei
2— 0 (1—0), Oașul Negrești — Ar
mătura Zalău 2—0 (1—0), Trico
lorul Beiuș — Oțelul Or. Dr. Pe
tru Groza 1—6 (0—6), Bihoreana 
Marghita — Voința Oradea 3—1 
(3—0).
• Meciul Voința Oradea — U- 

nirea Dej din etapa a 25-a (pe 
teren 2—6) a fost omologat cu
3— 6 în favoarea Unirii, deoarece 
Voința a folosit un jucător în 
stare de suspendare.

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 39 p (56—18), 
2. Unirea Dej 29 p (38—44), 3. 
C.E. Cluj-Napoca 28 p (47—34)... 
pe ultimele : 13. Rapid Jibou 23 p

A 26-A
(32—52), 14. Victoria Zalău 22 p 
(27—37), 15. Recolta Salonta 22 p 
(29—42), 16. Metalul Cărei 20 p
(31—54).

SERIA A X-a
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 

Ilba Seini 2—0 (1—0). Mureșul
Luduș — Minerul Rodna 1—1 
(1—1), Minerul Băiuț — Silvicul
torul Maieru 4—0 (2—0), Electro- 
zahăr Tg. Mureș — Minerul Baia 
Sprie 1—1 (1—1), Oțelul Reghin— 
Minerul Baia Borșa 3—1 (0—1),
Foresta Bistrița — Textila Nă- 
săud 4—0 (1—0), Simared Baia 
Mare — , Avintui Reghin 
1—2 (0—1), Minerul Băița —
CUPROM Baia Mare 2—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ILBA SEINI 33 p (45—27), 2. Mi
nerul Rodna 31 p (45—21), 3. Mi
nerul Baia Sprie 29 p (51—27), 4. 
Avîntul Reghin 29 p (39—25)... pe 
ultimele : 15. Silvicultorul Maieru
22 p (31—83), 16. Electrozahăr Tg. 
Mureș 21 p (22—r33).

SERIA A XI-a
Metalul Copșa Mică — Carpațl 

Mîrșa 0—5 (0—1), Sticla-Arieșul
Turda — Unirea Alba lulia 0—0, 
C.P.L. Sebeș — Vitrometan Me
diaș 4—0 (2—0), Minerul Paroșenl 
— Construcții Sibiu 5—0 (1—0), 
Automecanica Mediaș — C.I.L. 
Blaj 5—1 (2—1), Textila Sibiu — 
Minerul Ghelar 2—0 (1—0), C.F.R. 
Simeria — Minerul-Știința Vul
can 2—0 (0—0), IMIX Agnita — 
Victoria Călan 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CARP ATI 
MIRȘA 35 p (54—17), 2. Sticla-A
rieșul Turda 30 p (63—17), 3. U- 
nirea Alba lulia 27 p (31—38). 4. 
C.FJR. Simeria 27 p (29—23)... pe 
ultimele : 14. Metalul Copșa Mică
23 p (26—53). 15. C.P.L. Sebeș 
22 p (35—53), 16. Construcții Si
biu 18 p (30—48).

SERIA A XII-a
Metrom Brașov — I.C.I.M. Bra

șov 1—5 (0—1), Metalul Tg. Se
cuiesc — Progresul Odorheiu 
Secuiesc 0—1 (0—0). C.S.U. Bra
șov — Carpațl Brașov 0—0, Mine
rul Baraolt — Mureșul Topllța 
1—2 (0—1), Torpedo Zărnești —
Precizia Săcele 2—0 (0—0), Meta
lul Sighișoara — Măgura- Mobila 
Codlea 3—2 (0—2), Chimia Or.
Victoria — Tractorul Miercurea 
Ciuc 3—0 (2—0). Constructorul Sf. 
Gheorghe — Minerul Bălan 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 40 p (52—21), 2. Pro
gresul Odorhd 38 p (60—26), 3. 
Metalul Sighișoara 34 p (41—16)... 
pe ultimele : 14. Minerul Bălan 
22 p (27—39), 15. Constructorul 
Sf. Gheorghe 16 p (19—65). 16.
C.S.U. Brașov 8 p (9—46).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.



SUCCESUL VELIȘTILOR ROMÂNI IN BULGARIA

BREVIAR
9 Ultima confirma

re de participare — 
numerică și pe spor
turi — sosită la se
diul C.N.O.U. este a- 
ceea din R.P.D. Co
reeană Delegația a- 
cestei țări va fi 
alcătuită din 12 atleți 
5 gimnaști si 6 luptă
tori. cărora li se vor 
adăuga 2 arbitri și 5 
oficiali. Cu aceasta, 
numărul tolal al par- 
ticipanților a ajuns 
la 4201. rcprezentînd 
52 de țări.
delegații au confirmat 
participarea la între
ceri. fără p specifica 
pînă acum discipline-

Alte 18

le și numărul sporti
vilor lor.

9 în ziua de 19 iu
lie, bucureștenii vor 
putea fi martorii unei 
interesante ceremonii, 
organizată în fața 
clădirii Casei Cen
trale a Armatei. în
plin centrul Capita- 
let La ora 10. aici va 
fi aprinsă flacăra U- 
niversiadei. 
simbol cu 
semnificații 
tat apoi de 
15,30. în cadrul „Șta
fetei 
spre 
August", locul

Acest 
multiple 

va fi pur
ta ora

Universiadei", 
stadionul „23 

unde

„OLIMPICUL44 VUCIKO...
9 A DEVENIT OBIȘNUINȚA 

ca fiecare ediție a J.O. să aibă 
mascotă ; „Waldy* la Mun- 

chen. „Amik" la Montreal, „Miș- 
ka* la Moscova etc. Pentru „O- 
Hrapdada albă" de la Sarajevo — 
1SB4 a fost ales ca mascotă un 
pai de lup „Vuciko". Părintele 
său este pictorul Joze Trobet din 
localitatea Kranla. Vuciko a fost 
ales ta urma unui concurs națio
nal, decizia fiind luată de chiar 
iubitorii sportului din țara ve-

de 
da
Șl 

pe
MEM-

cină șl prietenă. Atelierele 
artă și diferitele cooperative 
croație l-au adoptat imediat 
acum Vucîko va fi reprodus 
reel de mii de articole.

9 PETER TALLBERG,
BRD AL CJ.O. șl președinte al 
Uniunii sportului cu vele dta 
Finlanda, a declarat că, după 
părerea sa. Jocurile Olimpice de 
vară din anul 1992 ar putea fi 
organizate ta Finlanda. Tallberg 
apreciază că Olimpiada din 1996 
t>e va desfășura ta Grecia, deoa- 
rrr, ta arcs* >n va H ceuicuniui MumpiauewK uuvaerne.

se va desfășura festi
vitatea de deschidere 
a Jocurilor Mondiale 
Universitare. - Ono
ranta misiune de a 
purta flacăra va re
veni unor medaliați 
ai precedentelor U- 
niversiade și unor 
campion) olimpici ro
mâni.

• Ieri, 
tiv 100 de tineri per
formeri de la C. S. Ș. 
Triumf, C.S.Ș. 1 și 
Rapid din București

aproxima-

au participat la lu
crările de amenaja
re de la stadionul „23 
August". Astăzi, alți 
100 de sportivi de la 
cluburile Dinamo,
C.S.Ș. „Dinamo",

C.S.Ș. 2 și Liceul de 
filologie-istorie nr. 2 
au ținut să le urmeze 

’ ’ *- zilele
acțiunea 

de 
din celelalte 
ale Capita-

exemplul. în 
următoare, 
va fi continuată 
sportivi 
sectoare 
lei.

în sala de spectacole a 
un simpo-9 Astăzi la ora 19,

C.C.A., clubul Steaua organizează . .
zion cu tema „Prezențe românești la Univer
siadă". Vor participa Iolanda Balaș, Olga Șzabo, 
Aurel Drăgan și Gheorghe Berceanu, cîștigă- 
tori ai Universiadelor trecute. Prezintă Octa
vian Vintilă.

LAUSANNE (Agerprcs). Juan 
Antonio Samaranch. preșe
dintele Comitetului Interna
țional Olimpic, a primit, la se
diul din Lausanne al C.I.O., o 
delegație a Consiliului Superior 
al sportului african.

Intr-un comunicat difuzat de 
C.I.O. se arată că președintele 
forului olimpic mondial a fost 
invitat lâ Adunarea 
tivă a Asociației 
naționale olimpice

constitu- 
comitetelor 

_ _____ ___ __ africane, 
care va avea loc la 27 iunie la

Lome (Togo). De asemenea, 
J.A. Samaranch a declarat că 
va cere Comisiei Executive a 
C.Jț.O. să acorde sprijinul său 
noului organism regional, pre
cum și faptul că este în curs 
de elaborare un plan de acțiu
ne menit să dezvolte coopera
rea între C.I.O. și comitetele 
naționale olimpice de pe conti
nentul negru.

NOU TROFEU 
PENTRU ERIC HEIDEN

PARIS, 25 (Agerprcs). — Re
cent a avut loc decernarea 
„Marelui Premiu", pentru anul 
1980, al Academiei sporturilor 
din Paris, trofeu ce a revenit 
patinatorului de viteză ameri
can Erich Heiden, cîștigătorul 
a 5 medalii de aur la Jocurile 
Olimpice de la Lake Placid.

Eric Heiden a anuntat că a 
renunțat la patinaj, urmînd să 
se dedice de acum înainte ce
lei de-a doua pasiuni sportive: 
ciclismul. Sportivul american, 
un pistard valoros, intenționea
ză să participe la viitoarea edi
ție a Campionatelor mondiale în 
nrobele de 1 MO m cu start de pc ioc șl urmărire Individuală.

• FI?IE* • FIȘ1E» • FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER

Al 22-EEA CAMPIONAT EUROPEAN DE BASCHET

£

9

u_
9

£

Cele mai bune 12 repre
zentative masculine de bas
chet ale Continentului parti
cipă, de astăzi și pînă la 5 
iunie, la ediția a 22-a a 
Campionatului european. în 
Cehoslovacia. Faza prelimi
nară a întrecerilor are loc 
sub forma a două turnee, 
care vor fi găzduite de ora
șele Bratislava (iau parte e- 
chipele Israel, Cehoslovacia, 
Spania, Franța, Grecia și 
Anglia) și Havirov (U.R.S.S., 
Iugoslavia. Italia, Polonia, 
R F. Germania și Turcia). 
După încheierea turneelor, 
primele trei formații din fie
care serie vor alcătui grupa

La ultima ediție a competiției.

finală în care se vor dispu
ta locurile 1—6 ; celelalte e- 
chipe vor lupta pentru locu
rile 7—12 (rezultatele din se
riile preliminare vor conta 
în turneele finale pe grupe 
valorice). Aceste turnee se 
vor desfășura la Praga, în
tre 1 și 4 iunie. în ziua de 
5 iunie vor avea loc întîlni- 
rile care vor desemna cîști- 
gătoarele medaliilor : for
mațiile ocupante ale locuri
lor 1—2 își vor disputa fi
nala .’.mare", cele de pe locu
rile 3—4. finala „mică". E- 
chipele clasate pe locurile 
9—12 vor retrograda.

La ultima ediție a competiției, clasamentul a f<xst următorul : 
L U.R.S.S., 2. Israel, 3. Iugoslavia, 4. Cehoslovacia, 5. Italia, 
6. Spania, 7. Polonia, 8 Franța, 9. Grecia. 16. Olanda, 11. Bulga
ria, 12. Belgia.

hi edițiile post-belice ale campionatelor europene, titlurile au 
fost dștigate de : 9 1946 (la Geneva) — Cehoslovacia 9 1947 
(Praga) — U.R.S.S. 9 1949 (Cairo) — Egipt 9 1951 (Paris) — 
U.B.S.S. 9 1953 (Mo6cova) — U.R.S.S. 9 1955 (Budapesta) — 
Ungaria 9 1957 (Sofia) — UJI.S.S. 9 1959 (Istanbul) — U.R.S.S. 
9 1961 (Belgrad) — U.R.S.S. 9 1963 (Wroclaw) — U.R.S.S. 9 
1965 (Moscova) — U.B.S.S. 9 1967 (Helsinki) — U.R.S.S. 9 
1969 (Napoli) — U.R.S.S. 9 1971 (Essen) — UJI.S.S. 9 1973 
(Barcelona) — Iugoslavia 9 1975 (Belgrad) — Iugoslavia 9 1977 
(Ltege) — Iugoslavia 9 1979 (Torino) — U.R.S.S.

La Nessebar (Bulgaria) s-a 
desfășurat traditionala 
„Nisipurile 
au 
U.R.S.S., 
România,
O comportare foarte bună au 
avut reprezentanții noștri 
Mircea Carp și Vasile Ungu- 
reanu, care s-au clasat pe pri
mul loc la clasa „F.D.". La 
clasa Finn, cîștigată de bulga-

regată 
de aur", la care 

participat veliștl din 
R. D. Germană, 
Turcia și Bulgaria.

rul N. Vasiliev, sportivii ro
mâni Mihai Butucaru, Adrian 
Romașcu și Tudor Dărv&răscu. 
aflați la prima competiție in
ternațională în acest an, au o- 
cupat locurile 7, 9 și 11 (au 
luat startul 
în perioada 
re, echipaje 
prezente la 
nală de la Odesa.

40 de concurent!), 
imediat următoa- 

românești vor fi 
Regata internațio-

ECHIPA REPREZENTATIVA A ROMÂNIEI, CAMPIOANA

(Urmare din pag. I)

dea 400, Mincla Dan 422, Olga 
Psibas 406, tinere jucătoare care 
s-au pregătit temeinic, sub în
drumarea antrenorilor Tudor 
Buzea și Margareta Szemany.

Avînd adversari puternici, ti
nerii noștri popicari s-au men
ținut pînă la ultimul schimb în 
lupta pentru întiietate, Ștefan 
Rakoș 842, Ion Frigea 861, Con
stantin Stamatescu 839, Stelian 
Boariu 925, Ion Dudaș 856 și 
Ernest Gergely 862, urcînd, în 
final, pe cea de a treia treaptă 
a podiumului premiaților, me- 
ritind, împreună cu antrenorii 
lor loan Pătru și Gheorghe Du
mitrescu, sincere felicitări.

CLASAMENTE PE NAȚIUNI: 
feminin — 1. ROMANIA 2 453 
p d (campioană a Europei), 
2. R.F. Germania 2 451, 3. Un
garia 2 381, 4. Iugoslavia 2 368, 
5. Austria 2 209 (urmează, in 
ordine, Italia, Polonia, Franța 
și Suedia) ; masculin — 1. R.F. 
Germania 5 314 p d, 2. Iugo
slavia 5 282, 3. ROMÂNIA 5 185, 
4. Ungaria 5 018, 5. Austria 4 900 
(urmează Polonia, Franța, Ita
lia și Suedia).

Marți (n.r. astăzi), încep pro
bele de perechi. Țara noastră 
va prezenta in concurs urmă
toarele cupluri : Maria Zsizsik 
— Ibolya Mathe, Olga Psihas — 
Nineta Badea, Minela Dan — 
Sanda Minciună, Stelian Bo
ariu — Ernest Gergely, Ștefan 
Rakoș — Ion Frigea și Ion Du
daș — Andrei Marian.

CALMUL APARENT DINAINTEA „MONDIALELOR" DE SCRIMA
sezonul marilor 
internaționale de 
încheiat, acum în 

Federației Intema- 
unde figurează așa

Practic, 
competiții 
scrimă s-a 
calendarul 
tionale — 
numitele concursuri de catego
ria A — rămînînd ca proxim 
obiectiv ediția din 1981 a Cam
pionatelor mondiale, care va 
și da contur, în iulie, la Cler
mont-Ferrand, clasamentului 
„Cupei Mondiale", la toata 
cele patru arme.

Ce a fost pînă acum, ce sa 
întrevede pentru „mondiale" ?

Pentru început, o remarcă 
generală : chiar dacă în inter
valul care a trecut de la ulti
ma ediție 
mondiale 
de la cea 
(Moscova 
retragerea 
petițională 
țiului mondial la sabie, sovie
ticul Vladimir Nazlimov și a 
celui olimpic la spadă, suede
zul Iohan nu se
poate spune că vechea gardă 
a renunțat la veleități. Dova
da o constituie faptul că „oș
teni" căliți în aspre bătălii pe 
planșele internaționale, ca de 
pildă multiplul campion olim
pic și mondial, sabrerul Vik
tor Krovopuskov (U.R.S.S.) sau 
campioana 
floretista 
s-au impus 
cursuri ale 
„Trofeul Hungaria" _  __ ,__
tiv, cel de la Como. Demn de

a Campionatelor 
(Melbourne 1979) și 
a Jocurilor Olimpice 
1980) s-a consemnat 
din activitatea com- 

a deținătorului ti-

en litre. 
Ilanisch, 

mari con- 
primăveri. 

si. respec-

mondială 
Cornelia 
în două 
acestei

Tata- 
M.T.K. 

Dlosgydr 
Kaposvar 

— Nyiregyhaza 
Volan 2—1 ; 

Honved 3—2; 
Ujpesti Dozsa

UNGARIA (et. 30) : Csepel 
“ î Bekescsaba — 
0—1 ; Pecs — 

Video ton 
Debrecen 

Ferencvăros
Vasas —

Gyftr 1—2 ; 
banya 
0-0 ;
5—0 ;
2—6 ;
3—1 :
Zalaegerszeg
Dunaujvaros __ _____
0—6. Clasament: 1. Ferencvăros — 
44 p ; 2. Vasas — 42 p ; 3. Vi
deoton — 40 p.

R. D. GERMANA (et. 23. pen-

subliniat, insă, pe marginea 
comportării din acest sezon a 
marilor vedete ale scrimei nl 
se pare a fi nu longevitatea 
remarcabilă în marea perfor
mantă, ci gradarea intrării in 
formă, științific condusă in 
procesul de pregătire, pentru 
ca vîrful să fie atins, de re
gulă. in timpul confruntă
rii nr. 1 a anului, Cam
pionatele mondiale. Iată cîteva 
recente exemple în acest sens.

Sabrerul polonez Jacek Bier- 
kowski, după ce în luna apri
lie. la „Trofeul 
la * Brașov, este 
primul tur, 
următoare, la Budapesta, 
finala „Trofeului 
Floretista sovietică 
Sidorova, după ce este anoni
mă la începutul sezonului, ciș- 
tigă apoi cu brio o întrecere 
tradit'dunlâ „Cupa Jcanty". 
Iar Cornelia Ilanisch apare pe 
plante internaționale abia 
atunci cînd se ia ultima... tur
nantă a sezonului, la Como.

Și într-un asemenea context, 
victoriile unor out-sideri (flo- 
retistul belgian Thierry Sou- 
magne îl învinge în finala de 
la Bonn pe 
pion sovietic 
mankov), sau 
te (în finala 
spadă de la 
cunoscutul _ ___
gări, în compania vest-germa- ’ 
nului Volker Fischer, creditat 
și el, initial, cu șanse mai

FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9

ATLETISM 9 La Halle, atleta 
din R. D. Germană Ramona Neu- 
bert a stabilit un nou record 
mondial la beptatlon, cu 6 621 p. 
Vechiul record aparținea sporti
vei sovietice Nadejda Vinogrado
va și era de 6 212 p.

BASCHET 9 Turneul masculin 
pentru „Cupa Prietenia* desfă
șurat la Pardubice a fost cîști
gat de ecnipa Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia). care a tavtas ta 
finală eu 72—70 (37—37) pe Dinamo 
București. în semifinale. Dlnamo 
in trecuse cu 77—66 (49—28) pe 
Gwardia Wroclaw. Pe locul trei s-a 
clasat Vasas Budapesta 
întrecut cu 93—84 pe 
Wroclaw.

CICLISM 9 Turul 
continuat cu etapele 8 
Pa Potenza — Cosenza

• TELEX •
a revenit italianului Moreno Ar- 
gentin, ta 5 h 23:12,0. Italianul 
Sergio Parsani a cîștigat cea de-a 
9-a etapă disputată între Cosenza 
șl Beggio Calabria (231 km) 6 h 
40:33,0. Giuseppe Saronni (Italia) 
se menține lider al clasamentu
lui general.

care a 
Gwardla
Italiei a 

și 9. Eta- 
(202 km).

ȘAH 9 După 3 runde, tn tur
neul feminin de la Piotrkow Trl- 
bunalskl conduce maestra polo
neză Hana Erenska — 2'/t p. ur
mată de Marina Pogorevic! 
(România) — 2 p șl o partidă 
întreruptă. Lfgta Jlcman (Roma
nia) — 2 p. în runda a 3-a, Jlc
man a etștigat la Wlze (Polonia).

Carpați", de 
eliminat din 

ajunge, în luna 
. „ în 
Hungaria". 
Valentina

cunoscutul cam- 
Aleksandr Ro- 
aparitiile insoli- 

concursului do 
Heidenheim, ne- 

ungur Attila Csa-

mici) trebuie privite cu cir
cumspecție. Nu însă gi repe
tatele „atacuri" pentru cuceri
rea locurilor pe podium, efec
tuate de tineri scrimeri talen- 
tați, aflați în plină ascensiu
ne, ca de pildă floretistele 
Brigitte Gaudin (Franța) șl 
Dorina Vaccaroni (Italia), flo- 
retiștii Mauro Numa (Italia), 
dubiu campion mondfifl de ti
neret, și Mathias Gey (R.F.G.), 
sabrerul sovietic Iluscia Ismai
lov.

Pentru scrimerii români, a- 
cest sezon a trebuit să răspun
dă, în primul rînd, întrebări
lor legate de alcătuirea echi
pelor reprezentative, cele caro 
constituia®, nu cu mult în ur
mă, forța scrimei noastre p« 
planșele internaționale. Și se 
pare că performanțele înregis
trate in cupele europene („ar
gint" la spadă, „bronz" la flo
retă masculin, de către echi
pele campioane. Steaua), pre
cum și locul 2 obținut de e- 
chipa feminină de floretă la 
„patrulaterul" Franța — Italia 
— România — Ungaria, arată 
că șansele noastre pentru po
dium la C.M. de Ia Clermont- 
Ferrand tot în miinile... echi
pelor stau !

Paul SLĂVESCU

• Campionate în pragul etapelor finale * Cine a retrogradat în Italia • Velei 
Mostar cîștigâ Cupa Iugoslaviei • In preliminariile C.M. • Grupele turneului final 
ale C.M. vor fi alcătuite la 9 ianuarie 1982 • Internaționalul vest-german Hru

besch suspendat pe 8 etape... cu „ajutorul** televiziunii I
zici (min 55 și 58), Okuka (min 
80), respectiv Bazdarevtal ta 
nutele 36 si 62, ambele din pe
nalty.

9 Comitetul executiv 
Întrunit la Madrid,

ultima) : Magdeburg — Dynamo 
Vorwărts — Aue 

Erfurt 4—1 ;
Karl Marx-Stadt 

Rostock 2—1 ;

TENIS 9 Campionatele inter
naționale ale Italiei s-au încheiat 
la „Foro Italico* cu proba de 
dublu-masculin. Victoria a reve
nit cuplului Hans 
(Chile) — Carlos 
dor), 7—5, 6—2 cu 
(S.U.A.) și Tomas 
slovacia) 9 Start 
la Roland Garros: Bjbrt Borg — 
Lopez 6—2, 6—2, 6—2, Eduardo 
Bengdeehea — Henri Leconte 6—4, 
6—1. 3—6, 6—4; Trey Waltke — 
Rick Page! 6—3. 6—0, 6—0.

Gtldemelster 
Gomez (Ecua- 
Bruce Manson 
Smid (Ceho- 
In turneul de

VOLEI 9 La Nagoya meci 
tre reprezentativele feminine 
Japoniei șf U.RS.S.: 3—1 (13—15, 
15—8, 15—10, 15—9), Turneul 
Japonia al formației sovietice eu. 
prinde alte trei înttlnlrt,

tn- 
ale

fn

Dresda 1—2 ;
5—1 ; Leipzig — 
Zwickau — F.C.
1—0; Halle — . . .
Jena — Bohlen 3—1 ; Riesa 
Dynamo Berlin 1—4. Clasament I 
1. Dynamo Berlin — 37 p ; 1
Jena — 36 p ; 3. Magdeburg — 
34 p.
9 Ultima etapă a campionatu

lui italian a adus o situație pu
țin obișnuită, echipele aflate pe 
locurile 10—14 (Avellino, Ascoll, 
Udinese, Como și Brescia) totall- 
ztad cite 25 p fiecare. Pentru de
partajarea lor (ultima urmtnd să 
retrogradeze ta divizia „B“ alături 
de 15. Perugia șl 16 
s-a apelat la o nouă formulă, cu 
următoarele criterii : 1) rezulta
tele directe dintre ele ; 2) gola
verajul prin scădere ta meciurile 
lor directe. Astfel s-a ajuns la 
următorul clasament : 10. Avelll- 
no 10 p (14—12) ; 11. Ascoll 10 p 
(7—6) ; 12. Udinese 8 p ; 13. Co
mo 8 p (8—9) șl 14. Brescia 6 p 
(5—7), care a retrogradat Îm
preună cu Perugia șl Pistoiese.

9 La Guayaquil, ta preliminari
ile C.M. Chile — Ecuador 0—0.

9 „Cupa Iugoslaviei" a fost 
clțtlgată de Velez Mostar, care 
ta finală, la Belgrad, a Învins cu 
3—2 (0—1) formația Zclcznlclar 
Sarajevo, Au marcat : Hallhod-

Pistoiese)

mi-

al F.I.F.A., întrunit la Madrid, a 
hotărit ca tragerea la sorți pen
tru alcătuirea grupelor turneului 
final al C.M. să albă loc la 9 ia
nuarie 1982. Cele 24 de echipa 
vor fi Împărțite ta 6 grupe, fle
care de cîte 4 reprezentative. 
Cele două echipe calificate dta 
oficiu au și fost repartizate : 
Spania (ca tară organizatoare) tn 
grupa a V-a Iar Argentina (deți
nătoarea titlului) ta grupa a 
m-a.

9 Internaționalul vest-german 
Hrubesch (S.V. Hamburg) a fos» 
suspendat pe 8 etape, deoarece 
a lovit un jucător ta meciul cu 
Schalke 04, desfășurat Ia Gelsen
kirchen. Arbitrul nu a văzut in
corectitudinea așa tacit Hrubesch 
nu a fost eliminat de pe teren I 
Ulterior, camerele de luat vederi 
ale televiziunii au demonstrat ati
tudinea nesportivă a lui Hru
besch șl Comisia de disciplină a 
federației vest-germane a luai 
ta considerare „dovada pelicu
lei" sanctionîndu-1 exemplar. Este 
al 5-lea caz clnd ta campionatul 
vest-german un jucător este 
sancționat ta urma dovezilor de
monstrate de TV I
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