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Săritura in lungime •? 'A

...declară

și vedetele sale

■

-

-

Vali lonescu, stimulată de recordul I

Anișoarei Cușmir ■ ?>-<

să treacă cîteva 
recordul Anișoarei

Am lăsat 
zile de la 
Cușmir la săritura în lungima 
pentru a sta de vorbă cu... 
Vali lonescu. Vali a fost ve
deta sezonului de sală, în care 
a dus recordul național la 
6,75 m, la un centimetru _ de 
recordul 
cei care 
ianuarie 
de acord 
liber al 
nu 
1981.

Intr-adevăr, recordul a căzut 
la primul concurs, dar noua 
recordmană este Anișoara Cuș
mir. Rolurile s-au schimbat 
brusc, Cușmir trecînd, firesc, 
în centrul atenției cu acest 
spectaculos 6,91 m, al 9-lea în 
lista all-time a probei, în timp 
ce Vali a devenit outsideră.

O nouă rivalitate s-a născut 
în atletismul nostru. De fapt, 
ea era previzibilă la sfîrșitul 
lui 1980, cînd Vali a încheiat 
sezonul cu 6,54 m, iar Anișoa
ra cu 6,53 m...

Dialogul care urmează a fost 
purtat marți după-amiază pe 
Stadionul Republicii, la cîțiva 
pași de groapa în care fusese 
măsurată cea mai lungă sări
tură feminină 
pe un stadion

— Cum ai 
6,91 m, Vali 7

mondial indoor. Toți 
au văzut-o sărind în 
și februarie au fost 
că recordul in aer 

Vioricăi Viscopolcanu 
va supraviețui sezonului

reușită vreodată 
românesc.

primit acest

Cind a participat 
pentru prima 
la Universiadă, 
toamna anului 
la Ciudad de 
xico, mezinul 
lui nostru 
zentativ de scrimă, 
floretistul Sorin Ro
ca (19 ani, atunci) 
era „boboc", 
sint numiți 
tanții în arena 
versitară.

Și iată-I pe 
itorul inginer, 
o sesiune fierbinte 
de încheiere a anu
lui I — susținută 
in ..orășelul politeh
nicienilor", de pe 
moderna platformă 
a Grozăveștilor, a- 
colo unde va fi găz
duit, în iulie, „sa
tul Universiadei" — 
acum în fața ungi 
alte sesiuni, specia
le : întrecerile Uni
versiadei. Din vara 
lui ’79 și pînă a- 
cum. tînărul flore- 
tist sătmărean (năs
cut și crescut-in a- 
east oraș de pe So
meș. tradițional cen-

dată 
în 

1979, 
Me- 

lotu- 
repre-

cum 
debu- 

uni-

vi- 
după

„Topul Sportul" la sighcta Marmafld

FETELE MARAMUREȘULUI>

ÎN FRUNTE Lfi „ECHIPE"!

„ Recordul Anișoa
rei Cușmir m-a 
stimulat— Acum 
sini din nou gaia 

si lupt“—
Foto :

Ion MIHAlCA
la ceva, 

poate sări 
chiar atit de

De la Bala Mare la Sighetu 
Marmațiel drumul trece 
fața porțiilor acelea de : 
muit, unică, fiecare, in 
ei, din Hărnicești — ce 
frumos și nimerit I —, 
Izei, Mara, Șugătag... E 
superbă în acest sfirșlt de mal, 
de primăvară, e atit de cald 
de nu-1 vine să creadă 
Ioan Moldovan, maramureșean 
get-beget, cum se prezintă 
mindru, singur, om cu peste 
30 de ani în spate, ca activist 
în mișcarea sportivă, prim- 
vicepreședinte al C.M.E.F.S. : 
„De obicei, luna mai e ploioa
să aici la noi, la Sighet". 
Mergem spre dealul Soiovan, 
la stadion, urtde găsim munci
tori pe schele, la tribune, șl 
un gazon pe care-l 
doi dintre oamenii 
maramureșean, antrenorul 
tică Antonescu j
Rada Trnyancsev, veniți din 
Baia Mare să vadă și ei o ac
țiune a „Topului 
scopul de fapt al 
noastre aici

A fost aleasă să 
Maramureșul, o clasă de mate- 
matică-fizică de la Liceul 
„Dragoș Vodă", unitate șco
lară mare, cu circa 1200 
elevi și o vechime de 60 
ani. Profesorul 
nițclii, responsabilul 
de educație fizică, no 
din capul locului :

prin 
nease- 

felui 
nume 
Vadă 
o zi

lui

invidiază 
rugbyului 

' Mi- 
șl jucătorul 

veniți
Sportul*, 
prezentei

reprezinte

de 
de 
II-Felician 

catedrei 
spune 

„Neam 
gindit Ia această clasă pentru 
că elevii ei sint buni la învă
țătură, convinși de adevărul

că la minte sănătoasă se cuvin» 
un corp sănătos. Nu am făcut 
nloi un fel de pregătiri spe
ciale, nu ne-am propus să ba
tem recorduri. Mal importantă 
dccît orice performanță e ideea 
de mișcare în sine. De aceea 
ne și plaoe inițiativa ziaru
lui"...

Elevii au venit la stadion de 
la o activitate .de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei. Au zăbovit cîteva mo
mente să-și adune Torțele, pri
vind cu necaz către soarele 
arzător de la amiază („De n-ar 
fi atit de cald, mai că aș cu
teza să privesc dincolo de— 
5 metri", exclamă Liviu Anca, 
bun la matematică, bun la fot
bal). începem, arbitrii sint — 
pe lingă prim-vicepreședintelo 
C.M.E.F5. — Ludovic Navo- 
darszki, director, șl Maria Mis- 
tra, director-adjunct la C.S.Ș. 
Sighetu Marmațiel. Prima seria 
de sărituri a băieților se în
cheie cu rezultate modeste : 
„Fiecare poate mal mult, o să 
vedeți !“, nu se descurajează 
prof. Hnlțchl. ȘI, intr-adevăr, 
clasamentul ti facem aproape 
numai CU săriturile din încer
carea a doua : 1. Râul Mergheș 
4,96 m, 2. Liviu Anca 4,93 m, 
3. Ioslf Wiland 4,87 m. 4, Ioaii 
Sacalîș 4,88 m, 5. Adrian Dan- 
clu 4,78 m, 6. Sergiu Șmuleac 
4,68 m, 7. Adrian Szabo 4,55 m, 
8. Claudlu Nistor 4,48 m, 9.

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. 2-3)

— Mă așteptam 
știam că Cușmir 
bine, dar nu 
mult la debutul sezonului.

— Ce-al simțit văzînd cifra? 
Ce simți acum ?

— Am 
In timpul 
surprinsă, 
tă. Știam 
bine. Am 
sărituri, 
6,80 m. N-am avut un șoc care 
să mă tragă inapol, să spunem 
la 6,20—6,30 m. După concurs 
și in zilele imediat următoare 
am avut, recunosc, momente 
de îndoială. Mi-am revenit 
insă repede, m-am ambiționat. 
Acum sint gata să lupt. Am 
crescut mult la antrenamentele 
din ultimele 7—8 zile in ce 
privește viteza și forța. Psihic 
sint oarecum agitată, dar in
sens pozitiv, mobilizator. A-

traversat trei etape, 
concursului am fost 
dar nu descumpăni- 
câ pot sări și eu 
depășit insă cinci 
intro care una de

veam senzația, înaintea con
cursului de primăvară, că am 
un avans, că pot lucra liniști
tă, lejer, așteptind Universia
da. Recordul Anișoarei m-a 
trezii. Trebuie să forțez. Acum 
trebuie să trag eu pentru a 
o ajunge, 
concurență 
amindouă
- .„Și, 

românesc ! 
felicitat-o 
mană...

Oricum, din această 
stimulatoare avem 

de cîștigat...
desigur, atletismul 
Ne-a plăcut că al 
pe noua record-

■»
— Am felicitat-o după sări- 

tura-record, am sărutat-o pe 
podiumul de premiere, iar la 
vestiar, la controlul anti-do- 
ping, i-am spus : „Ești fan
tastică 1" Dacă n-ai tărie să 
suporți infrîngerca și momen
tul de glorie al adversarului, 
nu poți spera să ciștigi tu in
tr-o zi !

— Ce va urma ?
— în ceea ce mă privește, 

obiectivele rămin cele anunțate 
după sezonul de sală : ca per-

începind de azi, la Brașov

LUPTĂTORI DIN 8

tru al scrimei ro
mânești. unde a în
ceput să practico 
această disciplină o- 
limpică sub îndru
marea cunoscutului 
animator, antrenorul 
emerit Alexandru

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

FLORETISTUL
SORIN ROCA
INTRE DOUA
„SESIUNI"

Csipler, 
du-și apoi 
tlrea cu

■ tehnician
Haukler) s-a 
sferat la 
bucureștean 
șl a ajuns titular în 

națională, 
fiindu-1

desăvirșin- 
pregă- 

reputatul 
Ștefan 

tran- 
clubul 

Steaua
echipa 
antrenor 
Iosif Zilahi.

Scrimer de

ținută tehnică, So
rin Roca constituia 
unul din elementele 
de perspectivă pe 
care s-a bazat fede
rația de specialitate 
în procesul de în
tinerire a echipei 
reprezentative^ mas
culine 
alături 
Husti, 
cea și 
din vechea 
rămînlnd
tru Kukl, fost du
blu campion mon
dial de tineret, a- 
juns acum, la 26 de 
ani, „veteranul" șl 
căpitanul reprezen
tat i vei.

După un 
promițător. în 
a lăsat să se între
vadă că poate rein
tra 
lor 
pe 
ția 
mâni se anunță 
o candidată autori
zată la medaliile 
Universiadei de 
București

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

INTERNAȚIONAL
A sosit ora startului celei 

de-a XlX-a ediții a Turneului 
internațional de lupte greco- 
romane și libere al României. 
Azi, în Sala sporturilor din 
Brașov se reunesc reprezen
tanții celor opt țări participan
te la turneul organizat de fe
derația noastră de specialitate : 
Bulgaria, Cuba, R. F. ~ 
nia. Polonia, S.U.A., 
U.R.S.S, și România.

După cum am mai 
tehnicienii noștri vor introduce 
în concurs pe cei mai mulți 
dintre luptătorii de frunte din 
țara noastră, atit la stilul gre- 
co-romane, 
neul de la 
principalul 
in vederea 
țiilor noastre care vor parti-

ȚĂRI LA TURNEUL 
AL ROMÂNIEI

Universiada de la Bucu-

reală

Germa- 
Ungaria,

ânunțat.

cit șl la libere, tur- 
Brașov reprezentînd 
criteriu de selecție 

alcătuirii forma-

eipa la 
rești.

Printre primii oaspeți ad tur
neului de la Brașov «-au aflat 
luptătorii americani, prezenți 
pentru prima oară la un con- 
ours ta țara noastră. Delegația 
S.U.A. cuprinde 17 sportivi. La 
cele mai multe categorii antre
norii americani vor 
în competiție cîte doi 
curenți. Referindu-ne la 
loarea lor, trebuie să spunem 
că luptătorii din S.U.A. au 
participat zilele trecute Ia un 
turneu în Italia, unde au cîș
tigat concursul la șapte (!) ca
tegorii, situîndu-se pe locul I 
în clasamentul pe echipe. 
Deci, este cert că reprezentanții 
țării noastre la stilul libere vor 
avea de înfruntat adversari 
dificili.

introduce
con- 
va-

După meciul victorios cu Norvegia, din preliminariile CAI. de fotbal
de floretă, 

de Zsoli 
George Oau- 
Nicolae Iile, 

echipă 
doar Pe-.

sezon 
cam

în plutonul ce- 
mai bune echi- 

din lume, forma- 
floretiștilor ro

ca

la

CIT DE GREU ESTE URCUȘUL!
par- 
Bel- 
este

p. sl.

Cu cîteva zile înaintea 
tidei cu echipa Norvegiei, 
deanu ne spunea : „Nu-mi 
frică decit de propriile noastre 
ratări..." Iar după încheierea 
meciului. Crișan opina : „Am 
jucat bine la Budapesta, cu 
Ungaria, și am pierdut, iar a- 
cum, cu Norvegia, am jucat... 
cum am jucat, dar am ciștigat 
2 puncte mari".

Și aceste declarații, corelate, 
sintetizează istoria acestei par
tide din care, oficial, va ră- 
mine Înscris rezultatul de 1—0 
in favoarea echipei României, 
care, implicit, o menține cu 
ȘANSE REALE IN CURSA 
PENTRU CALIFICAREA LA 
EL MUNDIAL ’82. Dar „isto
ria" acestui meci cu reprezen
tativa Norvegiei nu mai inte-

resează pe nimeni ca filă des
prinsă din calendar (chiar dacă 
în 
cu
ca prilej de învățăminte pen-

mod fericit, ea s-a înscris 
roșu în palmares), ci numai

a
propriu și care sint mijloacele 
prin care acest avantaj se ma
terializează pe tabela de mar
caj 7 întrebări firești, consi
derăm noi, născute acum, după

Olanda, Jtalia, Bulgaria

Ca de atitea alte ori in fazele de atac ale echipei noastre, Câmă- 
taru, izolat intre fundașii norvegieni Kordah! și Aas, care-l pro
tejau pe portarul Amundsen. Foto : Ion MIHAlCA

1 La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, gimnaste și gimnaști 
fruntași din țara noastră sînt 
angajați în numeroase și inte
resante concursuri internațio
nale. Emilia Eberle și Marile- 
na Vlădărău (antrenor Octa
vian Belu), Rozica 
(antrenoare Victoria 
precum și Octavian

Popescu 
Buruiană). 
Ionașiu și

Alexandru Nistor (antrenor 
Dan Grecu) vor ff prezenți 
în Olanda la o competiție in
ternațională dotată cu „Ennia 
Gold Cup", rezervată atît gim
nasticii sportive cit și celei 
ritmice-moderne. Antrenoarea 
Atanasia Albu a deplasat trei 
gimnaste din lotul reprezenta
tiv la Milano la un important

concurs internațional, progra
mat sîmbătă In metropola ita
liană. Este vorba de Cristina 
Grigoraș, Rodica Dunca și Du- 
mitrița Turner. în sfirșit, Ga
briela Vlădău și Mircla Ior- 
doc vor participa la turneul 
internațional „Nisipurile de 
aur“, programat sîmbătă șl 
duminică la Varna.

tru viitorul apropiat, știut fiind 
faptul că partida de miercuri 
a fost prima dintr-o suită de 
trei, pe teren propriu, in care 
TRICOLORII AU OBLIGAȚIA 
SA-ȘI VALORIFICE INTE
GRAL AVANTAJUL TERE
NULUI.

Ei bine, aici i-aici. Ce se în
țelege prin avantajul terenului

meciu! cu Norvegia. ciștigat 
„in extremis", după o luptă 
epuizantă (pentru jucători și 
pentru toți de pe margine, in
clusiv zecile de mii de supor-

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. i-3)



EDUCAȚIA FIZICĂ ȘCOLARĂ ACUMULEAZĂ NOI VALENȚE
Faptul că elementul definito

riu în lucrările Secțiunii a 11-a 
a Simpozionului Național „Da- 
dada44 (Ierna î „Educația fizica 
«i sportul in rindul preșcolarilor, 
elevilor și studenților*4) l-a con
stituit lecția de educație fizica 
apare întru totul justificat. Pen
tru că de felul cum aceasta este 
organizată și orientată metodic 
depinde reușita, eficienta primei 
si celei mai importante verigi, 
modalități de a apropia copiii 
tineretul studios de exercițiul fi
zic și de sport, oferindu-le tu
turor bucuria mișcării.

Marele forum teoretic al miș
cării noastre sportive, care a fost 
Simpozionul național ’ ’ "
a relevat cu .
toate cele 36 de comunicări pre
zentate în __ -
preocuparea permanentă a cadre
lor didactice din unitățile de în- 

moderni- 
școlare, 
faptele 

: cerință, 
a fir ma-

„Daciada”, 
pregnantă (prin

Secțlunea a II-a)

vățămint de a asigura > 
xarea educației fizice 
care — cum o dovedesc 
— a depășit stadiul -de 
Ctnd facem o asemenea 
lie avem în vedere orizontul tot 
mai larg de cunoaștere a cadre
lor didactice care muncesc în 
acest domeniu, rod al unei docu
mentări și cercetări pe multiple 
planuri și, fapt reliefat mai ales 
tn anii din urmă, odată cu apa
riția Legii educației șl invătă- 
mîntului. tendința dascălilor de 
«port de a lega tot mal mult ac
tivitatea lor la catedră de cea 
practică, tn sală sau pe stadion.

Comunicările (in marea lor ma
joritate) au purtat această am
prentă. De la orientări și ten
dințe In educația fizică școlară 
(lector univ. Vasile Marcu —

Oradea) la contribuții pentru 
fundamentarea psihopedagogică 
si motricâ a jocului, ca unul din 
mijloacele educației fizice la 
preșcolari (prof. Ioan Manoliu — 
Sibiu) ; de la aspecte metodico- 
practice ale folosirii Întrecerii in 
lecție la clasele I-IV (prof. Du
mitru Vlad — Galați) la conside
rații privind dezvoltarea calită
ților motrice in unele școli gene
rale (prof. Iulian Stancu — Ale
xandria) ; de la aspecte vlzînd 
realizarea haremurilor S.U.V.A., 
cu note peste 8. de elevii clase
lor V-VIII (conf. univ. Elena 
Firea, asist. Ad. Dragnea — 
I.E.F.S.), la contribuții la stabi
lirea modelului capacității elevi
lor de practicare independentă a 
exercițiilor fizice (prof. Nlcolae 
Mărgăritescu — Pitești) ; de la 
valențele educative ale lecției 
(prof. Dan Cocor — Petrila) la 
etica profesorului de educație fi
zică în societate (conf. univ. Nl
colae N. Ceaușescu — I.E.F.S.) 
Am prezentat doar cîteva din 
comunicări, dar toate au fost va
loroase.

Nu-i lipsit de interes să sem
nalăm prezenta (mal activă), ală
turi de profesorii de educație fi
zică. a medicilor. Dr. Maria San
du din Craiova a relevat unele 
aspecte ale Incapacității de efort, 
dar multe alte comunicări, sus
ținute de prof. Mariana Dahin- 
tean — Sebeș- Boris Pavienco — 
Cluj-Napoca, Teodor Gida — 
Pitești ș.a., au abordat teme si
milare. O mențiune pentru origi
nalitatea unor lucrări : „Dife
rențierea conținutului programei 
prin orientarea opțiunilor spor
tive ale elevilor" (lect. univ. Va-

9
Ieriu Fărcaș — Tg. Mureș), ^Fișz 
individuală a elevului, mijloc de 
evidență și optimizare a activită
ții profesorului** (prof. Marioara 
Ionescu — Galați), „Traseul ti
nereții** (asist. Mircea Neamțu — 
Brașov și colectiv).

Așa cum au ținut să sublinie
ze în concluziile comunicărilor, 
atât prof. Maria Login, inspector 
general în Ministerul Educației și 
.învățăm în tulul, cît și conf. univ. 
Elena Firea, decan la I.E.F.S., 
simpozionul a însemnat un mare 
succes pe tărîm metodico-științi- 
fic pentru educația fizică școlară, 
pentru că a relevat o muncă 
neobosită în domeniul moderni
zării lecției de educație fizică, 
disciplină care capătă noi valen
țe. o eficiență sporită prin ma
rca întrecere sportivă națională 
„Daciada**. care a stimulat ele
vii și, profesorii. în special în 
direcția organizării unei activi
tăți sportive tot mai bogate și 
mai cuprinzătoare, pregătind tot
odată. încă din cursul inferior 
al școlii, sportivi de performan
ță. A Împleti cît mai armonios 
munca de la catedră cu cea de 
cercetare (apelînd la tehnologii 
cît mal diferențiate, cum au și 
relevat lucrările), cu activitatea 
practică (în funcție de condițiile 
fiecărei unități de lnvătămînt, 
dar și de inițiativele, de opțiu
nile organizațiilor de copii și ti
neret) . iată calea de urmat pen
tru fiecare dascăl de sport, in 
misiunea sa nobilă, de a contri
bui la formarea și creșterea unor 
gene^ții sănătoase și pline de 
vigoare.

Tiberiu STAMA

MIJLOACELE TEHNICE AVANSATE 
ÎN AJUTORUL MARII PERFORMANTE 

■1 

Despre o utilă acțiune la Cabinetul metodic al clubului Steaua
Am văzut ce se poate rea

liza printr-o muncă pasionată, 
prin idei originale, prin pune
rea în valoare a unor resurse 
Insuficient folosite, prin pri
cepere și preocupare, petre- 
cînd cîteva ore la Cabinetul 
metodic al clubului Steaua. 
Despre multele succese ale re- 
putaților tehnicieni care lu
crează în acest sector vital al 
clubului militar s-a mai scris 
In ziarul nostru. Acum ne vom 
opri asupra unei recent în
cheiate acțiuni care a dus la 
o totală reorganizare a mij
loacelor tehnice și documenta
re de care dispune acest cabi
net. Se poate afirma că — in 
momentul de față — clubul 
Steaua beneficiază de mijloa
ce și forme de un ridicat nivel 
care reprezintă un ajutor e- 
fectiv in munca antrenorilor 
și sportivilor cunoscutului club 
al țării noastre, adesea frun
taș în performantele interne 
și internaționale.

La clubul Steaua mijloacele 
video, audio și vastul material 
al bibliotecii de materiale 
tehnice au fost revăzute șl 
completate intr-o asemenea 
măsură Incit răspund cerințe
lor înalte ale procesului mo
dem de instruire. Ele sînt îm
părțite pe două mari grupe de 
probleme : prima se referă la 
istoricul sportului românesc și 
al clubului Steaua, Ia marile 
victorii tricolore și ale repre
zentanților clubului bucureș- 
tean ; a doua se concentrează 
asupra instruirii, a prezentării 
— prin cele mai sugestive căi —. 
a antrenamentului, a pregătl-

rii sub toate aspectele ei.
în bogata fonotecă se găseș

te, dacă ne referim la prima 
grupă de subiecte, o completă 
istorie povestită a Jocurilor 
Olimpice, punctată prin inter
viuri cu campionii olimpici 
români ; se pot urmări — apoi 
— imagini filmate la Jocurile 
Olimpice din diverse ediții, se 
pot vedea secvențe cu mari 
sportivi (Iolanda Balaș, Vio
rica Viscopoleanu, Gh. Negrea, 
D. Pirvulescu, Gh. Berceanu, 
cu handbaliștii- campioni mon
diali, cu echipele de floretă 
care au cucerit atitea mari 
victorii pe tot globul, cu fot
baliștii de ridicată clasă care 
au îmbrăcat tricourile clubu
lui Steaua, cu Ilie Nâstase 
etc.). Filmoteca dispune și de 
un vast material tehnic. Prin 
videomagnetoscop, antrenorii 
și sportivii diferitelor secții 
ale clubului pot studia antre
namentele sau marile con
cursuri ale sportivilor celebri, 
români și de peste hotare, din 
disciplina lor. întrerupînd, de 
pildă, antrenamentul pentru a 
avea o idee mai clară asupra 
unui procedeu, luptătorii pot 
veni in sala de proiecție, unde 
pot analiza (și cu marele aju
tor al procedeului „stop-ca- 
dru“) cutare sau cutare antre
nament al unul mare campion 
si îsi pot perfecționa, pe loc, 
modul de pregătire.

în paralel, permanenta com
pletare a mijloacelor video, 
audio și scrise se efectuează 
prin filmarea antrenamentelor 
și întrecerilor, prin înregistră
rile care se fac. prin numeroa-

sele lucrări și reviste de spe
cialitate 
blioteca 
masiva 
luare a mijloacelor tehnice de 
la Cabinetul metodic al clu
bului Steaua să subliniem 
munca celor ce au dus greul 
acțiunii : col. Octavian Mate- 
cscu, C. Geantă, R. Jigmond.

Sugerînd doar ceva din am
pla acțiune întreprinsă la clu
bul militar, prin folosirea mal 
eficientă a unor mijloace e- 
xistente. dorim să 
teresul și trecerea 
asemănătoare și la 
buri și asociații.

Eftlmie

care îmbogățesc bi- 
clubului. Amintind de 

reorganizare și reeva-

trezim in
ia acțiuni 
alte clu-

IONESCU

„TOPUL SPORTUL" LA SIGHETU MARMAȚIEI
z (Urmare din pag. 1)

Arthur Andraș 4,45 m, 10. A- 
drian Mosceliuc 4,39 m. Media: 
4.69 m.

Nici fetele nu realizează per
formanțe ieșite din comun, dar 
atunci cînd stăm și facem me
dia constatăm că. de fapt, ele 
devin primele in clasamentul 
general pe echipe ! „Mai mare 
bucurie nici că se poate : am 
înțeles că acesta a, de 
scopul acțiunii — să 
cum se pregătesc elevii 
lor a IX-a la carte și 
Iar fetele noastre sînt fruntașe 
In ambele direcții !“ Dictonul 
lui Juvenal — o realitate... 
Mindria maramureșenilor a 
fost creată prin următoarele 
rezultate : 1, Claudia Hoțea 
4,38 m. 2. Georgeta Mirza 4,25 
m, 3. Norica Sirețchi 4,22 m, 
4. Mihaela Canta 4,10 m, 5. 
Rodica Mentei 4,08 m. 6. Ofelia 
Mihali 3,95 m, 7. Nicoleta 
Cheșa 3,90 m, 8. Daniela Co- 
drea 3,84 m, 9. Daniela Dumi- 
trean 3,80 m, 10. Beatrice A- 
pan 3,68 m. Media : 4,02 m I 
Și, fără exagerare, multe fete 
au avut serioase rezerve ! Cum 
ar fi, spre pildă, Beatrice, care 
se grăbea. însă, să-și susțină

fapt, 
vedem 
clasc- 
sport.

lucrarea la o- sesiune de re
ferate cd comunicări științifice 
afle eilevitar...

In clasamentele generale : la 
individual băieți nici o modi
ficare (conduce Ciprian Cheș- 
tă, Lie. „B. P. Hașdeu" Bu
zău, cu 5,90 m) ; la fete — 
CJaudia Hoțea, de la Lie. „Dra
go? Vodă" Sighetu Marmațâei, 
ocupă locul 6 frunte : E- 
caterina Boneta și Viorica 
Ștefan, Lie Agroind. Odobești, 
cu 4,62 m) ; la echipe, băieți :
1. Lie. „B. P. Hașdeu" 4,86 m,
2. Lie. ind. mec. 2 Cîmpina 
4,79 m, 3. Lie. agroind. Odo
bești 4,72 m, 4. Lie. „Dragoș 
Vodă" 4,69 m ; fete : 1. Lie. 
„Dragoș Vodă" 4,02 m, 2. Lie. 
ind. mec. 2 Cîmpina 3,82 m, 3. 
Lie. „B. P. Hașdeu" Buzău 
3,73 m.

• ta articolul „Lecția de pe 
banca spectatorilor", publicat In 
ziarul nostru de Ieri, referirile 
sînt făcute în fapt la liceul de 
matematică-fizică „Gh. Șincai" 
(unde a funcționat timp înde
lungat si activează acum volun
tar profesorul de educație fizică 
Victor Tibacu) și nu la liceul 
„Spiru Haret", cum din eroare a 
scris autorul articolului.
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taceptnd de 
competiției 

__ ______ „ _____ pentru ju
niori la tenie de masă, în Sala 
sporturilor din Iași, un nou oraș 
lși înscrie numele pe lista gaz
delor finalelor marii competiții 
naționale.

Prezența celor mal tineri ju
cători în municipiul moldav are 
mai multe explicații, dar, îna
inte de toate, trebuie menționat 
fa-ptul că aici sportul, indife
rent de disciplina, se bucură de 
• largă popularitate, la fiecare 
competiție fiind prezent un ma
re număr de spectatori. Să 
adăugăm, de asemenea, că exis
tența formației divizionare A 
C.S.M. întreține pasiunea pentru 
,.sportul cu mingea de celuloid44, 
astfel că, după cîte ni s-a co
municat, se scontează la fiecare 
reuniune pe un public numeros 
dornic de a-i vedea la lucru pe 
cei mal talentați sportivi ai ti
nerei generații. Sîntem convinși, 
de asemenea, că in tribunele 
sălii se vor afla și numeroși 
copii de la școlile Ieșene, pen
tru care acest mare concurs 
poate însemna începutul unei 
pasiuni sportive. După cum ne 
spunea Costlcă Cracea. prim- 
vicepreședinte al CJ.E.F^. Iași, 
„■-au luat toate măsurile pentru

Prin programarea, 
astăzi, a finalelor 
naționale ^Daciada*

SPERANȚE AEE TENISUI 
STARTUL FINALELOR „D

PALMARESUL EDIȚi
SIMPLU

Alboiu (C.S.Ș. S
Olga Nemeș (C.J

FEMININ: 1. Maria 
(C.S.Ș. Slatina), 3—4. 
hal (Gloria Buzău).

MASCULIN: 1. Eugen Florescu (Unive 
cea Ntoorescu (Universitatea Craiova), 
versltatea Craiova) șl Mihai Cralovean

DUBLU
Feminin: Olga Nemeș (C.S. Arad) 

Buzău). v
MASCULIN: Eugen Florescu (Univer 

rațiu Pintea (CJS.M. Cluj-Napoca).
MIXT; Crinela Sava (C.S. Arad) 

dorheiu Secuiesc).
— J

ca finalele -Daciadci- să se 
bucure de o reușită deplină, 
fiind asigurate condiții optime 
tuturor concurențUor, astfel că 
fiecare va putea să-și pună tn 
valoare talentul șl pregătirea".

108 fete și 124 de băieți se vor 
întrece timp de trei zile pentru 
titlurile de campioni al „Dacia- 
,dfei“. In program figurează nu
mai probe individuale (simplu — 
masculin șl feminin, dublu — 
masculin, feminin și mixt), la 
start fiind prezeniți sportivi cu 
frumoase cărți de vizită : Olga 
Nemeș (C.S. Arad), Maria Al-

boiu 
Pop s 
Buzău) 
cea 
Craiov. 
Odorh< 
nențl 
...spera 
rent c 
reprezi, 
intea < 
Juniori, 
lunii i

Așad; 
anunță 
puncte

Dcvistd japoneză „Butterfly" despre Olga Nemeș

„TALENTUL DE EXCEPȚIE AL ROMANILOR
Ultima ediție a campionate

lor mondiale de tenis de masă 
a adus reprezentantei noastre 
Olga Nemeș consacrarea ca 
un talent autentic. Cea mai 
tânără participantă la Întrece
rile din prima grupă valorică 
a „mondialelor**. Olga Nemeș 
(născută la 9 iunie 1968, la Tg. 
Mureș), s-a impus atenției 
specialiștilor prin evoluția sa 
curajoasă, printr-o tenacitate 
deosebită, ea jucând de la egal 
cu sportive al căror palmares 
internațional este impresionant. 
Dealtfel, revista japoneză 
„Butterfly", dedicată CJ4., afir
mă despre Olga că este „talen
tul de excepție al românilor", 
apreciere care o onorează_ și o 
obligă in același timp, 
francez „L’Equipc* face 
leași remarci elogioase 
dresa talentului micuței 
tre jucătoare (care Împlinește 
zilele acestea abia 13 ani).

Olga Nemeș și-a Început ac-

Ziarul 
ace

la a- 
noas-

tivitatea la fosta asociație din 
Tg. Mureș, Comerțul, după ce 
primii pași i-au fost îndrumați 
chiar de tatăl său. „Ochiul" 
experimentat al antrenorului 
Alexandru Verzar i-a sesizat 
posibilitățile. Verzar s-a ocupat 
in continuare de ea cu price
pere și pasiune. După un timp, 
trece la Centrul de copii al 
federației, perioadă în care joa
că, cu dublă legitimare, în Di
vizia A (!), la Progresul Bucu
rești. Revine la Comerțul, a- 
poi se transferă la C.S. Arad, 
sub „bagheta" lui E. Procopecz, 
a cărui ................... ""
mai trebuie 
1977 domină 
categoria sa 
nîndu-se tot 
specialiștilor, 
la campionatele europene 
junioare, Olga Nemeș a obți
nut o medalie de argint și una 
de bronz, pentru ca, așa cum 
spuneam, la C.M. să aibă o

nu
Din 

la 
impu- 

maâ mult atenției 
Prezentă, in 1980, 

de

„carte de vizită" 
prezentată, 
concursurile 

de vârstă,

S-a încheiat campionatul Diviziei „B" la handbal

PETROLUL TELEAJEN, UNIVERSITATEA CLUJ NAPOCA (m),
HIDROTEHNICA CONSTANTA, C.S.M. SIBIU (f) AU PROMOVAT IN DIVIZIA „A

Duminică s-a încheiat șî cam
pionatul național al diviziilor 
masculine și feminine „B4* de 
handbal. Au promovat în primul 
eșalon valoric Petrolul Teleajen 
și Universitatea Cluj-Napoca (câș
tigătoarele seriilor I și, respectiv, 
IJ) — la masculin, precum și 
Hidrotehnica Constanța și C.S.M. 
Sibiu — la feminin. Ocupantele 
locurilor n din fiecare serie, 
adică formațiile masculine Nitra- 
monia Făgăraș, Constructorul 
C.S.U. Oradea, precum și cele fe
minine Confecția București ’ și 
C.F.R. Craiova vor participa la 
un turneu de baraj (Împreună cu 
ocupantele locurilor 9 și 10 din 
clasamentele finale ale diviziilor 
A) pentru răminerea sau promo
varea In prima divizie. Tot la un 
turneu de baraj vor lua parte 
(pentru răminerea sau retrogra
darea din divizia B) următoarele 
8 echipe (locurile 9 șl 10 din 
cele două serii masculine și fe
minine) : Universitatea București, 
A.S.A. Tg. Mureș, Timișul Lugoj 
șl Minerul Moldova Nouă (m), 
precum și Textila Ploiești, Voin
ța Galați, Chimistul Arad și Vo
ința Sighișoara. Iată și rezulta
tele ultimei etape. MASCULIN. 
Seria Iî A.S.A. Tg. Mureș — Trac
torul Brașov 21—26, Independen
ța Sibiu — Nitramonia Făgăraș 
21—21, Petrolul Teleajen — Me-' 
talul Vaslui 27—23, Comerțul Con
stanța — Celuloza Brăila 26—19, 
Universitatea București — Uni
versitatea Iași 26—22. Seria a II-a: 
Metalul Hunedoara — Minerul 
Cavnic 25—24, Timișul Lugoj — 
H.C. Minaur II Baia Mare 16—25, 
Constructorul C.S.U. Oradea — 
Universitatea Cluj-Napoca 17—15, 
C.S.M. Reșița — Unio Sa tu Mare
19— 17, Utilaj Știința Petroșani — 
Minerul Moldova Nouă 20—14. 
FEMININ. Seria I: Confecția Va
slui — Voința Galați 24—21, Con
fecția București — Hidrotehni
ca Constanța 24—26, Textila Do
robanțul Ploiești — Rapid Bucu
rești 17—16, Relon Săvinești — 
Vulturul Ploiești 15—6, C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Universitatea Bucu
rești 23—20? Seria a II-a: Chimia 
Arad — Gloria Bistrița 23—12, 
C.F.R. Craiova — Textila Zalău
20— 14, Voința Sighișoara — Con
structorul Hunedoara 20—16, Ni
tramonia Făgăraș — Chimistul 
Rm. Vîlcea 21—20, Voința Odor- 
heiu Secuiesc — C.S.M. Sibiu 
17—16.

L PETR. TEL. 
».
1.
4.
5.
«.
7.
8. Univ. Iași
».

1».

Nitr. Fig. 
Tractorul 
Celuloza Br.
Comerțul 
Met. Vaslui 
Indep. Sibiu

Univ. Buc. 
A A .A. Tg.M.

12 1
11 1
10 0
9 1
9 0
9 0
8 1

355-312 25 
346-290 23 
381-367 20 
330-35J 19 
343-320 18

L 
t. 
3.
-4.
I. 
t.

„U- CJ.-N. 
Constr. Or.
Mia. Cavnic 
H.C. Ifin. n 
Met. Huned.

CLASAMENTE FINALE
MASCULIN (seria I)

(
(
I
8
>
3 353-385 18
* 298-311 17 

I • 10 322-318
1 • 11
I • 13
n-a

308-326
311-364

361-244

16
14
10

29

18 
18 
18
18
18
18
18
11
18
11

Seria a
11 14 1 
11 
18
11
11

CJSJ& Reșița 11
7. Unio S. M.
I. Utilaj Petr.
9. Timișul

II. Mln. M. N.

11
18
18
18

13 1
12 0
9 1
9 0
8 1
7 0
I 1
5 1
5 0

3
4 310-255 27
6'375-306 24
8 342-324 19
9 293-317
9 300-277

11 287-301
12 282-356
12 257-342
13 244-329

18
17
14
11
11
10

contribi 
tuarea 
locul 6 
Dealtfel 
aflat, lt 
pe locu 
nioarelo 
mai bu.

Prin < 
cui ei ? 
cipare < 
ț lunilor 
mare p 
evident 
pînire i 
tactice.

FLMININ (seria I)
1 
o
3
1
1
3
0
0
2
1

18
18
18
18
18

1. HIDROTEII. 
Confecția 
Vulturul pi 
Rapid Buc. 
Univ. Buc. 
Confecția Vs. 18 
Relon Săv. 18 
C.S.M. Sf.Gh. 18 
Textila PI.

10. Voința

2.
3.
4.
5.
(.
7.
1. 
i.

Gl.

17
14
10
9
9
7
8
5

18. 4
18 1

0 359-216
4 374-291
5 266-258
8 276-262
8 341-343
8 280-285 

10 302-286 
13 234-310 
12 257-311 
16 269-395

35
28
23
19
19 
17
16
10
10

3
SIM 

prinși 
reprii 
de b 
Praga 
mari) 
de la 
femei 
nai d 
Gorro 
gaița 
rille 
rectă 
menta

Seria a II-a
1
1
•
1
o
1
o
1
1
o

15
10
10

9
9
8
8
9
C
3

2
1
8
8
9
9

10
8

11
15

SB. 18 
CV. 18

C.S.M.
CF.R.
Textila Zalău 18 
Nltr. Făg.
Gloria B-ța
Voința Od.
Chim. Rm.v. 
Constr. Hd.’) 

9. Chimistul
10. Voința Sig. 18

•) Formației Constructorul Hu
nedoara i-au fost ^căzute 4 punc
te în clasamentul final deoarece, 
la termenul stabilit de F.R.H., 4 
jucătoare nu aveau trecute nor
mele de control.

1. 
2.
3.
4. 
I.
6.
7.
8.

18
18
18
18
18
18

31 
21
20
19
18
17
16
15
13

6

DUă 
■ In

Stațiunea apelor sulfuroase
PUCIOASA

Cunoscută cu mai bine de 150 de ani in urmă, frumoasa 
localitate dimbovițeană Pucioasa se înscrie in rindul celor 
mai căutate stațiuni de cură balneară și odihnă ale țării.

• Pucioasa ne romarcă prin bogăția și varietatea apelor 
sale minerale : sulfuroase, sulfatate, clorurate, sodice, radio
active, care reprezintă tot atiția factori naturali de cură și 
tratament de o mare valoare terapeutică.

• Aici se vindecă cu rezultate deosebite afecțiunile cro
nice ale aparatului locomotor, reumatismele, afecțiuni ale 
sistemului nervos și vascular periferic.
• Baza de tratament specializată, loc in care curanții 

beneficiază de serviciile unui personal cu înaltă calificare, 
asigură o bună eficacitate curei balneare efectuată la Pu
cioasa.

tn aceste zile agențiile și filialele Oficiilor județene de 
turism, precum și cele ale I.T.H.R. București vă pot oferi 
bilete pentru cură balneară la stațiunea Pucioasa.

ADF1INI
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SUCCI
Cel mal 

tem de J< 
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unul nun 
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de AUTC 
fia (Galat 
Volla. jud 
fan (Com 
rlan (Buc 
(Bistrița) 
(Bacău) - 
Elena (Br 
(Tg. Secu 
L" ; Neag 
linte Vast 
Vaslui). 
(Bălcoi), 1 
ta Tr. Set 
(com. Arn 
rin) șl Pc 
ghlta, jud. 
Ml". Ager 
vtnzfttorV< 
comerț ri



.SĂ

ioinea 
1 Mi-

. Mir- 
(Uni- 

irești).

Gloria

- HO-

■Ș. O-

Beatrlcc 
(Glorie 

i si Mir- 
i vers itatea 

(C.S.Ș.
compo- 

>nale sau 
In di te

ste finale 
test îna- 

ropene de 
a sfârșitul 
slovacia, 
a Iași se 
;u multe 

program.

TIIRNIIÎL DE ȘAH |
DE EA SAIU MADE i
SATU MARE, 4 (prin tele- | 

fon). în localitate a început 
cea de a Vl-a ediție a tur- I 
neului internațional de șah I 
„Someș", care reunește 12 
concurenți din 5 țări. Media . 
Elo a concursului este de 2360 I 
puncte, ceea ce îl situează pe I 
treapta a 5-a în scara FIDE. 
Un start bun a avut tînărul I 
jucător din R.F.G., C. Bi- | 
schoff, care a obținut două vic
torii la B. Lengyel (Ungaria) ■ 
și P. Ștefanov, instalîndu-se I 
în fruntea clasamentului. în ’ 
primele două runde au mai . 
fost decise două partide : I. | 
Szabo a cîștigat la Ungureanu, I 
iar Lengyel la Osterman (Iu
goslavia). w Restul partidelor I 
s-Uu încheiat cu un rezultat | 
de remiză : Ștefanov — Trata- 
tovici, Manouck (Franța) — | 
Ghițescu, Grunberg — Stanciu I 
(runda I), Tratatovici — Stan- ■ 
ciu, Ghițescu — Grunberg, Ur- _ 
zică — Ungureanu (runda a I
2-a).  Partida Osterman (Iugo- I 
slavia) — Urzică, din prima 
rundă, a fost aminată, iar cea I 
dintre Szabo și Manouck s-a I 
întrerupt. (Z. KOVACS — co
resp.). |

în turneul de baraj 
(volei feminin)

C.S.M. EIBERTATEA I

i la si- 
niei pe 
mondială, 
or ea 6-a 
lui trecut, 
lentul se- 

între cei
izează jo- 
'ectă anti- 
îgii, a ac- 

priintr-o 
mcentrare. 
bună stă- 

tehnico-

SIBIU - DOUĂ VICEODII! I
SIBIU, 4 (prin telefon). Primul ■ 

meci din cadrul celei de a doua | 
zile a Turneului de baraj pentru I 
calificare in divizia A de volei 
feminin s-a disputat între for- - 
mațiile Voința București si C. S. I 
Zalău. Bucureștencele, - superioare. | 
au reușit să învingă destul de 
ușor cu 3—1 (10, 7, —9. 13). Al . 
doilea meci, dintre C.S.M. Li- | 
bertatea Sibiu și Universitatea | 
Timișoara, a oferit spectatorilor 
o întîlnire palpitantă (cu multe ■ 
răsturnări de scor) care a durat I 
125 de minute. Victoria în aceas- I 
tă plăcută confruntare sportiv^ 
a revenit siblencelor care au . 
marcat un plus de omogenitate I 
avînd în Mirela Popovici o jucă- | 
toare în zi foarte bună. Tlmișo- 
rencele, cu doar 3 jucătoare care . 
au corespuns — Maria Rusu, I 
Doina Popescu. Cristina Cosma I
— au părăsit terenul învinse. ’ 
Așadar, C.S.M. Libertatea Sibiu - 
obține cea de a doua victorie în I 
turneu, de astă dată cu 3—2 (13, I 
—6, 9, —12, 10) intr-o partidă 
condusă bine de V. Chioreanu B 
(Cluj-Napoca) și C. Manițiu I 
(Brasov). în întîlninea dintre for- I 
mațiile bucureștene Calculatorul ■
— Spartac 3—0 (7, 6, 11). (Hie _ 
IONESCU — ooresp.).

izată de 
\NEANU

■utat par ti
arele * “

Petre 
i : Verep- 
i 2, Pidu- 
M., respec- 
Iărcuș 1+2.

coresp.).

„CUPA FEDERAȚIEI" | 
LA CĂLĂRIE

La baza hipică din Iași se I 
va desfășura, Incepînd de as
tăzi, „Cupa Federației** la că- I 
lărie (obstacole), la care parti- I 
cipă sportivi de la Steaua, Di
namo, C.S.M. Sibiu, A.S.A. g 
Cluj-Napoca, Bucovina Rădă- I 
uți, C.S.M. Iași ș.a. •

MICUL ECRAN
flE, în cu- 

„Mozaic" ; 
finala C.E. 

lin de lo 
Sorin Sat-

5, în direct 
1 de simplu 

internațio- 
la Roland 
fotbal: Un- 

î prelimina- 
iteiune di- 
pesta (co- 
Țopescu).

NIE, ora 15 
la Roland

Garros: finala de simplu băr
bați (comentator Cristian Țo- 
pescu); ora 10 — fotbal: S.C. 
Bacău — Politehnica lași, 
transmisiune directă de la 
Bacău (comentator Cornel 
Pumnea); ora 19,30 (progra
mul 2) : Telerama sport — 
emisiune de Dumitru Tănă- 
sescu.

MIERCURI 10 IUNIE, era 16 
— fotbal: Politehnica Timi
șoara — Dinamo București — 
transmisiune directă de la Ti
mișoara (comentator Sorin 
Satmari).

II STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
4NENTE 
IN PLIC I
popular sis- 
PLIC, prile- 

se satisfacții 
J mare de 
mele cîtorva 
iți cîștlgători 

Marin So- 
Comel (corn.
Florică Ște- 

ftimie Ma
is Constantin 
tn Veronica 

1300“ ; Julea 
Szocs Ferenc 
SKODA 120 
(Sebeș), Me- 

Delești. jud. 
ț Dumitru 
Jorel (Drobe- 
îodeanu Die 
. Caras-Seve-

(com. Mar- 
- ..TRABANT 
to-Pronosport, 
unitățile din 
a de consum,

precum și oficiile poștale din 
Întreaga țară vă oferă In perma
nență șansa de a vă număra și 
dv. printre marii clștig&tori la 
LOZ IN PLIC I

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 5 iunie 1981, se televizează 
în direct, înceșpînd de la ora 18,25.
CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO

DIN 29 MAI 1981
Categoria 1: 7 variante 25% a 

50.000 lei; Categoria 2: 3 varian
te 100% a 11.038 lei și 23 varian
te 25% a 2.759 lei; Categoria 3 : 
21.50 a 4.492 lei; Categoria 4: 69,50 
a 1.390 lei; Categoria 5: 172,00 a 
562 lei; Categoria 5: 467,75 a 206 
lei; Categoria X: 2.206,75 a 100 lei.

Report categoria 1: 76.449 lei.
Clștigurile de 50.000 lei de la ca

tegoria 1 jucate 25% au revenit 
participanților: Răducu Aurel din 
Brașov, Ion Sau din loc. Green i, 
jud. Caraș Severin, Ioan Dăscă- 
lescu și Iosif Nyaradi ambii din 
Cluj-Napoca, Alexandra Ciutăcu 
din Constanța, Virgil Mihaicea și 
T. Gheorghe ambii din București.

I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I

După meciul victorios cu Norvegia

CIT DE GREII ESTE URCUȘUL!
(Urmare din pag I) 

teri aflați in tribunele stadio
nului „23 August", în pofida a- 
menințării ploii și dincolo de 
facilitatea vizionării la TV. dar 
care trebuie să ÎNCURAJEZE 
echipa mai ales în momentele 
dificile !). întrebări pe care, 
credem, și le pun și factorii 
responsabili ai echipei repre
zentative, în perspectiva meciu
rilor din toamnă, cu Ungaria 
(23 septembrie) și Elveta (10 
octombrie).

Un adevăr ai fotbalului mo
dern spune că meciurile dis
putate pe teren propriu au de
venit mult mai dificile decît 
cele pe terenurile adverse, 
pentru simplul motiv că este 
mult mal ușor să demolezi 
(prin apărare, în deplasare) de- 
cît să construiești (prin imagi
nație, stăruință. răbdare și, 
mai ales, creativitate. în fața 
propriilor suporteri). Dar dacă 
acest adevăr este indiscutabil, 
ceea ce trebuie demonstrat — 
in decursul fiecărui meci, care 
constituie un unicat — este 
CAPACITATEA OFENSIVA, 
concretă prin frecvența fazelor 
de poartă create și palpabilă 
prin scorul de pe tabela de mar
caj. Or, echipa care a evoluat

ARBITRII ETAPEI
DE DUMINICĂ 

A DIVIZIEI „B“
SERIA I

Chimia Brăila — Viitorul 
Gheorgheni: M. Gheorghiu (Giur
giu), C.S.M. Borzești — Vi
itorul Mecanica Vaslui: H. Nl- 
colau (Brașov), Cimentul Medgi
dia — Minerul Gura Humorului:
C. Tănasc (Clmpulung), C.S.U. 
Galați — CJS.M. Suceava: C. Szi- 
laghi (Baia Mare), Oltul Sf. 
Gheorghe — C.S. Botoșani: D. 
Predescu (București), Gloria Bu
zău — F.C.M. Progresul Brăila:
D. Arndt (Iași), licita Tulcea —
Gloria Bistrița: disputat la 26 
mal, Unirea Dinamo Focșani — 
F.C. Constanța: R. Stincan (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț — 
I.M.U. Medgidia: K. Rotaru
(București).

SERIA A H-a
Flacăra Monenl — Poiana Clm- 

plna: E. Călin eseu (Reșița), Me
talul Plopeni — Luceafărul Bucu
rești: Gh. Avram (P. Neamț) — 
se dispută ștmbătă de la ora 17,30, 
Mecanică fină București — Me
talul București: M. Buzea (Bucu
rești), Chimica Tîmăveni — Șoi
mii I.P.A. Sibiu: C. Rațiu (Hu
nedoara), Tractorul Brașov — 
CJS. Tlrgovlște: P. Silvestru (Foc
șani), Rapid București — Sirena 
București: Cr. Maghiar (Bucu
rești), Pandurii Tg. Jiu — Petro
lul Ploiești: V. Tătar (Hunedoa
ra), Rulmentul Alexandria — 
Gaz metan Mediaș: M. Adam 
(Cluj-Napoca), ROVA Roșiori — 
Autobuzul București : S. Dr fi gu
liei (Drobeta Tr. Severin),

SERIA A in-a
U.M. Timișoara — Minerul Im

peril: C. Făgaș (Tg. Jiu), Minerul 
Cavnlc — Metalul Alud: V. An- 
tohi (Iași), Olimpia Satu Mare 
— Aurul Brad: M. Ivfinceaeu
(Brașov), Dacia Orăștie — C.I.L. 
Signet: D. Preoțescu (Craiova), 
Metalurgistul Cugir — C.F_R. Ti
mișoara: Gh. Ispas (Constanța), 
Minerul Moldova Nouă — înfră
țirea Oradea: Mlhai Cruț eseu 
(București), U.T. Arad — C.F.R. 
Cluj-Napoca: Al. Mustățea (Pi
tești), F.C. Bihor Oradea — Mi
nerul Anina: I. N is tor (Sf. Gheor
ghe), F.C.M. Reșița — Rapid A- 
rad: I. Vasilolu (Clmpina).

ȘTIRI... ȘTIRE ȘTIRI...
• C.I.L. SIGHET — U.T. ARAD 

2—1 (1—0). Meci contînd pen
tru etapa a 32-a a Diviziei „B" 
— seria a III-a. Golurlie au 
fost marcate de Ionescu (min. 
35). Cioban I (min. 60), res
pectiv Coraș (min. 48). (S. Pra- 
lea, coresp.).
• CUPA „ION MUREȘANU”. La 

Tg. Jiu s-au desfășurat Întrece
rile competiției dotate cu „Cupa 
Ion Mureșanu” in memoria re
gretatului crainic-reporter, la 
care au participat 12 echipe ale 
școlilor generale din municipiu. 
In finala oompetițled s-au Intilnit 
școlile generale nr. 8 și 2, pri
ma cîștigînd cu scorul de 3—1. 
Pe locul 3 s-a clasat școala ge
nerală nr. 3. (M. Băioi, coresp.).
• RAPID BUCUREȘTI — S.A.S. 

ANTWERPEN — Belgia (Old- 
boyi) 9—5 (3—0). Meciul s-a dis
putat ieri pe stadionul Giulești 
si a oferit un spectacol deosebit 
de atractiv. Din echipa rapidistă 
au făcut parte, printre alții : Mo- 
troc, Dumltriu II, Năsturescu, 
Codreanu. Golurile echipei noas
tre au fost realizate de : Năstu
rescu, Codreanu, Mafteuță, D. 
Ene cite două si Dumltriu n. 
A arbitrat Mlhai Cruțescu (D. 
MORARU-SLIVNA, coresp.). 

miercuri în meciul cu Norve
gia n-a prezentat decît o 
STARE DE SPIRIT OFENSIV 
sau. cu alte cuvinte, dorința 
efectivă de a ataca, de a se 
impune, de a forța victoria. Lo- 
vindu-se însă de o apărare bine 
organizată, care a și beneficiat 
de doi jucători de excepție, 
fundașul central Aas (după 
părerea noastră cel mai bun 
de Pe teren) și portarul A- 
mundsen, echipa noastră n-a 
găsit — în teren și DE PE 
MARGINE ! — antidotul, care 
nu putea fi decît un joc de 
continuă mișcare, cu angajări 
surprinzătoare (așa cum a fă
cut Beldeanu, excelent doar de 
două ori : în repriza I, lansin- 
du-1 pe Țicieanu, venit din li
nia a doua, și în repriza se
cundă pe Crișan, cu o pasă 
lungă în diagonală, din care s-a 
și născut faza de gol), cu „un- 
doi“-uri și triunghiuri rapid 
imaginate și desfășurate, și nu 
cu eternele pase telefonate, la
terale, sau stereotipele învă
luiri pe extreme, încheiate cu 
centrări înalte spre Cămătarii, 
sever marcat de Kordahl și 
Aas. Ca să nu mai vorbim de 
..oarbele" încercări de pătrun
deri individuale ale lui Bălăci, 
sau de inabilitatea exasperantă 
a lui Răducanu de a încheia 
cu gol inspiratele culoare de 
șut pe care... singur și le 
crease.

A fost evidentă lipsa condu
cătorului de joc, „responsabili
tatea colectivă" a lud Beldeanu 
— Bălăci — Răducanu nefiind, 
după cum s-a văzut, o soluție. 
Poate și din această cauză, ba
loanele erau cel mai des „vă- 
muite". înaintea lansării atacu
rilor, de fundașul lateral Ne- 
grilă... Ceea ce, în alte condiții, 
făcea Iordăncscu !

Am cîștigat meciul cu Nor
vegia pe merit, fapt recunoscut 
cu sportivitate și de adversari. 
Echipa României a adăugat .în 
clasament două puncte pre
țioase. Dar pină in toamnă tre
buie să transformăm acumu
lările cantitative intr-o NOUA 
CALITATE, superioară, pentru 
că numai astfel reprezentativa 
noastră va puica să încheie 
campania preliminariilor C.M. 
cu calificarea mult dorită. Vic
toria din meciul de miercuri 
a arătat tuturor cit de greu 
este urcușul.

„TOPUL» CAMPIONATULUI
• Cavai a trecut pe locul 3 • Au ieșit Țegean șl Ungureanu

Iată că și etapa a 29-a a Divi
ziei „A“ a adus clțeva modificări 
In „Topul” campionatului, care 
cuprinde jucătorii cu cel .puțin 
15 meciuri la activ șl cu • me- 
dle-barem de 7,00. Cantitativ, a- 
cest catalog al constanței a su
ferit două pierderi: au ieșit T«- 
gean (fost lider clteva etape) ș) 
Ungureanu, astfel că tn prezeni 
in „Top“ mai figurează doar M 
jucători: Universitatea Craiova 4, 
Corvinul 3, Dinamo 2, Steaua, 
Sportul studențesc, F.C. Argeș, 
Jiul, Progresul Vulcan, „U“ Cluj- 
Napoca și F.C.M. Brașov — cite
1. Pe posturi, situația celor 16 
este următoarea: 5 portari, i
fundași, 3 mijlocași șl 3 aitacanți. 
Deci, in continuare, avantaj pen
tru compartimentul defensiv. No

In turneul iinal al campionatului republican de Juniori, de la Dacâu

PARTIDE SPECTACULOASE ÎN ETAPA A DOUA
BACAU, 4 (prin telefon). 

Pe patru terenuri din locali
tate, s-au disputat partidele 
etapei a doua a turneului final 
al campionatului republican de 
juniori. Iată clteva amănunte 
de la două din cele mai inte
resante meciuri ale acestei 
etape.

POLITEHNICA IAȘI — CLU
BUL SPORTIV TIRGOVIȘTE
2— 4 (1—0). Terenul Clubului 
sportiv școlar a găzduit o par
tidă atractivă, totre două for
mații viguroase. adepte ale 
unui fotbal simplu, in forță, cu 
acțiuni desfășurate în viteză de 
o parte și de alta. Partida 
aceasta a plăcut și prin numă
rul mare de goluri și prin evo
luția scorului. Ieșenii au jucait 
mai bine în prima repriză, au 
dominat mai mult, dar n-au 
reușit să înscrie decît o sin
gură dată prin extrema stingă. 
Vatră. După primele 40 de mi
nute putea fi 2—0 sau rchiar
3— 0. dar, așa cum se intfmplă 
adeseori, relaxați după pauză 
și mai puțin atenți în faze de 
apărare, ieșenii s-au văzut ega

Etapa văzută de SORIN GÎNGU 
(Chimia Rm. Vilcea)

O POLITEHNICA TIMIȘOARA — JIUL. Calculul hîrtiei ple
dează pentru echipa antrenată de Ion Ionescu. O victorie ti
mișoreană mi se pare firească. Cred că Jiul trebuie să facă 
eforturi să nu-și strice prea mult golaverajul, acum în final 
de campionat, cînd se va ține seama, sînt sigur, și de agoni
seala de goluri, nu numai de puncte.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — F.C.M. BRAȘOV. Cu ani în 

urmă, brașovenii au cîștigat două puncte la Craiova, care au 
făcut ca echipa din Bănie să rateze titlul de campioană.

Sînt convins că Ion Oblemenco își amintește de aceasta. De 
aceea cred că istoria nu se va mai repeta de astă-dată.
• CHIMIA — CORVINUL. Pentru noi, în acest meci, nu 

este decît © singură variantă: victoria I Știu însă că pertru 
a o obține nu va fi. deloc'ușor, mai ales cînd adversara noas
tră este o echipă tînără, condusă de un experimentat condu
cător în teren, Mircea Lucescu.
• SPORT CLUB BACAU — POLITEHNICA IAȘI. Impresia 

mea este că derbyul Moldovei se va termina nedecis. Poli
tehnica va lupta, cu siguranță, pentru un punct cel puțin, care 
să-i mai ofere șansa de a rămîne în cursa pentru evitarea 
retrogradării.
• UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA — F.C. ARGEȘ. Pentru 

gazde, o victorie ar însemna ieșirea, cu. un ceas mai devreme, 
din circuitul marilor ©moții. F.C. Argeș nu vrea să piardă locul 
pe podium și, cum a mai cîștigat și altă dată puncte la Cluj- 
Napoca, nu văd ce ar putea-o împiedica să încerce și acum 
să joace la cîștig. Va fi, oricum, un interesant duel și între 
doi dintre pretendenții la titlul de golgeter. Radu n și Cîm- 
peanu IT.
• PROGRESUL-VULCAN — STEAUA. Cu minus 1 în clasa

mentul adevărului, echipa din str. dr. Staicovici nu-și poate 
permite să piardă nici un punct pe teren propriu, pentru a 
nu intra în „hora retrogradării". Steaua este însă lansată și 
ea în lupta pentru medalia de bronz — și un loc în Cupa 
U.E.F.A. — și In aceste condiții, orice rezultat mi se pare 
posibil.
• F.C.M. GALAȚI — F.C. OLT. Dacă aș juca la Pronosport 

acest meci, aș indica, fără rezerve, șolist 2. Gălățenll, în re
gres față de evoluțiile lor anterioare, nu pot constitui, practic, 
un obstacol In fața unei echipe mai bune, care vrea să evite 
orice risc în finalul acestui campionat atît de agitat.
• DINAMO — SPORTUL STUDENȚESC. Meci în care ambele 

echipe merg la victorie. Dinamo mai speră încă să cîștige titlul; 
studenții bucureșteni, în bună formă sportivă, în acest sezon, 
vizează un loc în prima jumătate a clasamentului final.
• F.C. BAIA MARE — A.S.A. TG. MUREȘ. Meci de orgoliu 

pentru gazde. A.S.A., echipă tehnică și o bună cunoscătoare a 
jocului pe contraatac, poate realiza o „remiză", poate spera 
chiar într-o victorie. Fără ca așa ceva să constituie o surpriză.

VIGU Șl DUDU GEORGESCU, LA UN PAS 
DE COTA „400" Șl, RESPECTIV, „200"!
Angajați într-o pasionantă 

cursă de a duce propriile recor
duri spre invidiatele cote .,400" 
Si. respectiv. „200“, Vlgu si Du- 
du Georgescu se află Înaintea 
etapei de duminică — coinciden
tă fericită — la un singur pas de 
reușită in tentativa Jor. Astfel, 
in clasamentul longevității «por- 
Uve, alcătuit pe baza numărului 
de meduri jucate in Divizia A, 
Vigu ocupă primul loc cu 399 

tările din etapa a 29-a au deter
minat mai multe schimbări de 
locuri, cea mal importantă fiind 
urcarea pe podium a Iul Cavai 
(el ocupă acum treapta a 3-a), a- 
cesta lulndu-1 locul Iul Clropea- 
nu H, care — datorită notei 4 
primită In partida cu Jiul (deci 
exact pe oerenul Iul Caval..) — a 
intrat in pluton. Dar iată cum 
se prezintă configurația „Topu
lui” Înaintea etapei de duminică: 

Ștefănescu 7,56;
Lucescu 7,46;
Cavai 7,28;
Dinu 7,19; fălnar 7,16; Cazan 

7,17; Iordache și Naghi 7,15; Clm- 
peanu H 7,12; Klein 7,11; Bulan- 
cea 7.09 ; Bălăci șl Negrită 7,08; 
Kallo 7,07; Lung 7,02; L Gabriel 
7,00.

lați și apoi conduși, tirgoviș- 
teanul T. Radu reușind 6ă în
scrie de trei ori la rînd, din 
acțiuni pe contraatac. In con
tinuare, ieșenii au redus din 
handicap prin Ariene, pentru 
ca, în ultimul minut al îniîl- 
nirii, Popescu să stabilească re
zultatul final al partidei la
4—2, pentru echipa antrenată 
de Haralambie Becbeanu. evi
dent mai bună în cea de a 
doua parte a jocului decît par
tenera sa de întrecere.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
TIMIȘOARA — CLUBUL SPOR
TIV ȘCOLAR BRAȘOVIA 
0—0. Brașovenii nu au 
mai reeditat prestația lor 
bună din prima etapă, deși 
în repriza I au dominat, 
pe alocuri cu autoritate. înain
tașii lor s-au precipitat foarte 
mult în faze de finalizare ra- 
tînd în min. 3, 16 și 67 ocazii 
bune de gol în continuare-, ti
mișorenii au echilibrat jocul, 
reușind să pună de cîteva ori 
în pericol poarta adversă. Spre 
finalul întilnirii, Brașovia a 
avut din nou inițiativa, a do
minat cu insistență, dar nu a 

de oartlde. urmat de Dinu cu 
395 si Dobrin cu 391.

In clasamentul eficacității, în
tocmit pe baza golurilor marca
te în primul esalon. Dudu Geor
gescu — după cele două goluri 
înscrise în partida cu F.C. Ar
geș — conduce cu un total de 
199. Pe locul 2 — Oblemenco cu 
170, iar pe locul 3 — Adam cu 
160.

Succes, duminică, celor doi 
..alergători de cursă lungă" 1

„CLASANENTIJL ADEVĂRULUI"
După cele 29 de etape ale Dț-

viztei „A", „clasamentul adevă
rului" are următoarea configura
ție (în paranteză este trecută di
ferența de golaveraj) :
1. UNIV. CRAIOVA +11 (+29)
3. Dinamo + 9 (+20)
3. F.C. Argeș + 5 (+12)
4. „Poli” Timișoara + 2 (- 6)
5. Corvinul + 1 (+10)
8. Steaua + 1 (+ 7)
7. S.C. Bacău + 1 (+ 3)
8. F.C.M. Brașov + 1 (+ 1)
8. Chimia + 1 (- 7)

10. „U“ Cluj-Napoca 0 (- 5)
11. Progresul-Vulcan — 1 (-10)
12. Sportul stud. — 2 (+ 5)
13. Jjul — 2 (+ 3)
14. F.C. Olt — 2 (- 4)
15. A.S.A. — 2 (- 6)
16. Politehnica Iași — 4 (- 4)
17. F.C. Baja Mare — 7 (-19)
18. F.C.M. Galați —12 (-29)

obținut decît două lovituri de 
colț și... o bară 1

în celelalte două meciuri ale 
etapei s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 0-0.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — CORVINUL HUNE
DOARA 3—3 (0—2). Au mar
cat : P. Georgescu și V. Ju
cau (2), respectiv I. Marin, 
Neag și Maleuț.

Sîmbătă sînt programate 
jocurile ultimei etape :

CI. Sp. Șc. TIMIȘOARA — 
CORVINUL (teren Partizanul'.

C.S. BRAȘOVIA — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
(teren Le tea).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 
— C.S. TÎRGOVIȘTE (teren 
Clubul Sportiv Școlar Bacău).

METALUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA LAȘI (terenul 
Libertății).

Toate partidele vor începe Ia 
ora 9.

Laurențiu DUMITRESCU 
Uie IANCU - coresp.



in campionalul european F. I. R. A.

0 PARTIDĂ ÎN TOAMNĂ (cu Franța)
BASCHETBALIȘTII NU FAC ECONOMIE DE EFORT Șl ALTE TREI ÎN PRIMĂVARA VIITOARE

Pe cîteva zile, loturile re
prezentative studențești de 
baschet ale României pentru 
Universiadă beneficiază de 
noua sală a clubului sportiv 
Rapid, dată în folosință de 
harnicii ei constructori la data 
prevăzută inițial. „Duminică 
s-a jucat baschet în sala Ra
pid", așa cum promitea — 
săptămîna trecută — ing. Du
mitru Tudor, șeful șantierului, 
iar' de luni antrenamentele au 
început să se desfășoare con
form planificării conducerii 
tehnice a celor două loturi. 
Desigur, lucrările de finisaj nu 
s-au încheiat. îrjcă, dar se de
pun eforturi pentru ca 
miercuri, cînd vor începe în
trecerile „Daciadei", frumoasa 
bază să fie pusă la punct și 
să găzduiască, în condiții op
time. finalistele competiției.

CONTAțl Pt NOI LA I
(Urmare din pag l)

formanfă — 7 metri ; ca .vîrf 
de formă — Universiada.

— Un pronostic pentru Uni
versiadă 1

— Contați pe noi !
...Pe marginea pistei,* un 

spectator avizat : Viorica Vis- 
copoleanu. Vorbim, evident, 
despre succesiune. „Anișoara 
are calități extraordinare, dar 
Vali Ionescu este și ea capabi
lă de rezultate mari. Avem 
două săritoare excelente și este 
foarte bine. Recordul meu a 
rezistat mai bine de 12 ani. 
Recordul de azi va fi bătut 
insă pînă la sfirșitul verii..."

★
Sîmbătă, un pasionant duel 

la distanță : Anișoara Cușmir 
concurează la Craiova, la cam
pionatele școlare, Vali Ionescu 
sare pe Stadionul Republicii 
din București, in concursul u- 
niversitar !

• A fost declanșa
tă o amplă acțiune de 
muncă patriotică la 
care participă sportivi 
bucureștenl, antrenori 
de la diferite cluburi 
și asociații sportive 
din Capitală, activiști 
ai consiliilor de sec
tor pentru educație 
fizică șl sport. Obiec
tivele principale: sta
dionul „23 August", 
parcul împrejmuitor 
și căile de acces; ba
zinul descoperit „23 
August", ștrandul Ti
neretului șl parcul 
din imediată apropie
re.

0 Iată lista arbitri
lor delegați să ofi
cieze Ia meciurile de 
baschet: Oscar Ncyra 
(Cuba), Koichi Naka
no (Japonia), Lin 
Yonglu (R.p. Chine
ză), Iurl Apolonov, 
Vladimir Șamis sau

Mihail Davidov
(U.R.S.S.), Don Cline 
șl Don Mackford (Ca
nada) , Jean Malnlni 
(Franța), Simon O- 
blak și Veselin Ște- 
fanov (Iugoslavia),
Willi Heinzelmann

BREVIAR
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(R.F. Germania), Ml- 
iialy Cziffra (Unga
ria) , Jaques Mi gam - 
bandu (R.P. Conge). 
Mai sînt însă aștepta
ta numiri și din par
tea altor delegații.

• încă două țări 
și-au anunțat partici
parea la întreceri: 
Olanda, cu 33 de

â\\\\\\\\\\\\\\\^

Săptămîna viitoare la București

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TIR ALE 
ROMÂNIEI Șl „MARELE PREMIU CARPAȚI“ LA SKEET

Intre 12 și 14 iunie, în Bucu
rești la poligoanele Tunari si 
Dinamo, se vor desfășura Cam
pionatele internaționale de tir 
ale României și ..Marele premiu 
Carpați“ la talere-skeet. De-a 
lungul anilor, această competiție 
si-a căpătat un renume deosebit 
in ansamblul întrecerilor euro
pene de anvergură, lntrînd cu 
regularitate în calendarul com- 
petițional al trăgătorilor din 
majoritatea țărilor cu un tir a- 
vansat ele pe bătrânul conti
nent sau. uneori, chiar din alte 
continente. Acesta este șl moti
vul pentru care, pînă la această 
®ră, la Federația română de tir 
au sosit confirmări de partici
pare din partea unor delegații 
din 14 țări : Australia, Bulgaria,

AUTO • După două etape, în 
care au fost parcurși 1 546 km. 
în clasamentul general al compe
tiției internaționale automobilis
tice ..Raliul Acropole" conduce 
pilotul finlandez Hannu Mikkola 
(„Audi Quatro") urmat la 3 mi
nute de compatriotul său Ari 
Vatanen („Ford Escort").

BASCHET • La Cracovia se 
va disputa duminică • întîlnire 
amicală masculină între © selec
ționată europeană șl formația 
clubului local Wisla. care-și ani
versează 75 de ani de la înfiin
țare. In selecționata europeană 
vor evolua, printre alții. Den-

Pînă atunci, să revenim la 
antrenamentele loturilor. In 
primele ore ale zilei în care 
am fost la sală se antrenau 
băieții. Un lot format din 15 
jucători și anume : Costel
Cernat, Dan Niculescu, Ion 
Uglai, Roman Opșitaru, Cris
tian Flutiiraș, Gheorghe Dumi
tru, Iulian Carpen, Zoltan 
Kosa, Virgil Căpușan, Floren
tin Ermurache, Viorel Ion, Do- 
rel Rădulescu, Daniil Antochi, 
Ion Ionescu și Valentin Fo- 
gonaru. La conducerea tehnică, 
II. Tursugian, Gh. Marcu și 
medicul T. Minescu. Față de 
componența ultimei acțiuni a 
echipei (grupa B a campiona
tului european), se observă a- 
pariția a doi jucători cu talie 
înaltă : Dorel Rădulescu (2,04) 
de la Steaua și îon Ionescu 
(2,07) de la Politehnica C.S.Ș. 
2 București. Antrenamentul se 
apropie de sfîrșit. Transpirația 
a schimbat culoarea tricouri- 
lor, iar pe cei care și le-au 
scos (se juca un „meci" cu 
teme de joc) ea curgea șiroaie. 
Era -evident că nu se făcea e- 
conomie de efort.

L-am abordat pe antrenorul 
principal, H. Tursugian, ce- 
rîndu-i precizări în legătură cu 
promovarea celor doi „gi- 
ganți".

— La Izmir (n.r. : în acest 
oraș au avut loc întrecerile 
Challenge round-ului C.E.) 
ne-am dat scama că nu mai 
putem juca doar cu un jucător 
de peste 2 m. De aceea, i-am 
promovat pe cei doi și urmă
rim să avem permanent in te
ren, la meciuri oficiale, doi ju
cători de peste 2 m, unul în 
jurul a 2 m și doi ceva mai 
mici. încercăm cupluri (Opși
taru — Rădulescu, V. Ion — 
Ionescu), dar definitivarea 
formulelor o vom face după 
disputarea „Daciadei" și a me
ciurilor internaționale de veri
ficare de care avem absolută 
nevoie. Pînă săptămina viitoa-

sportivi și 23 de spor
tive, însoțiți de 14 ar
bitri șl oficiali șl El
veția, cu 24 de spor
tivi șl 19 sportive, de
legația acestei țări 
avînd un total de 53 
de persoane. NumăruJ 
țărilor care vor fi re
prezentate la Univer
siadă este, in momen
tul de față, de 75.

• Delegația Italiei 
cuprinde un masiv 
grup de atlețl (36) șl 
atlete (25). Vor mai 
iace deplasarea la 
București 3 gimnaști, 
10 înotători, 7 luptă
tori, 12 sau 13 scri- 
meri, 2 tenismani și 
12 voleibaliști. Din 
India vor fi prezenți 
în capitala României 
3 atleți și 4 atlete. 4 
înotători șl 3 înotă
toare, un săritor în 
apă, precum și 3 te- 
nlsmeni.

Cehoslovacia, Egipt, Franța, R.D. 
Germană. R.F. Germania, italia. 
Iugoslavia, Polonia, Spania. Su
edia, U.R.S.S. șl Ungaria. Dele
gația suedeză a comunicat și nu
mele celor 5 pistolari care vor 
evolua la București : W. Ander
son, P. Larson. K. Bodin, G. 
Maesman și Crystina Johansson.

Programul Campionatelor inter
naționale cuprinde probe pentru 
arme cu glonț (pistol viteză, li
ber șl standard. pușcă liberă 
60 f.c. și 3X40 f, pușcă standard 
60 f.c. și 3X20 f) precum și pro
be pentru arme cu aer compri
mat (pușcă și pistol 10 m mas
culin șl feminin). „Marele pre
miu Carpați" se va desfășura la 
proba de skeet, în două manșe, 
a cite 100 de talere.

•TELEX»
basicl. Dalipagici (Iugoslavia). 
Tkacenko (U.R.S.S.). Corbalan 
(Spania), Marzoratl (Italia). Kro- 
pilak (Cehoslovacia) șl Beugnot 
(Franța).

CICLISM • Etapa a 9-a a tu
rului ciclist al Angliei (Scarbo
rough — Middlesbrough, 95 km) 
a revenit la sprint danezului 
Dag Pedersen. înregistrat cu 
timpul d« 2h 15:15,0. In clasa
mentul general continuă să con
ducă rutierul sovietic Andrei Ve- 

„ dernlkov, urmat de coechipierul

re urmărim individualizarea pe 
posturi, insistînd asupra acțiu
nilor între doi și trei jucă
tori. Doresc să mai menționez 
că atmosfera în lot este favo
rabilă antrenamentelor intense, 
care solicită mult și fizicul și 
psihicul. Băieții sînt hotăriți 
să aibă o comportare cit mai 
bună in întrecerile prestigioa
sei competiții care este Uni
versiada, unde, după cum s-a 
anunțat, nu vor lipsi repre
zentativele unor țări in care 
se joacă cel mai valoros bas
chet din lume, ca, de pildă, 
Iugoslavia, S.U.A. și U.R.S.S.

Dumitru STANCULESCU

VICTORII ALE ATLEJILOR
0 In concursul atletic interna

tional de la Ostrava trei sportivi 
s-au aflat printre învingători : 
Adrian Proteasa 2,21 m la înălți
me (Nuth — R.D.G. si Krawczyk 
— Polonia 2,18 ni). Florența Cră
ciunescu 63,64 m la disc. Corlna 
Girbca 58,12 m. Alte rezultate : 
BARBATI : 110 mg : Munkelt 
(R.D.G.) 13,92 ; 400 mg : Kodes
(Ceh.) 50,38 m; prăjină: Klum- 
czyk (Pol.) 5,50 m; lungime : 
Klimașewskl (Pol.) 7,79 m ; greu
tate : Schmidt (R.D.G.) 20,25 m ; 
disc : Bugar (Ceh.) 64.88 m... 4. 
I. Nagy 63,68 m ; FEMEI : 100 m: 
Wockel (R.D.G.) 11,27 ; 208 m : 
Kratokvllova (Ceh.) 22,07 — nou 
record cehoslovac ; 1500 m : Ka- 
zanldna (U.R.S.S.) 4:98,95 ; lun
gime : Tașova (Ceh.) 6,51 m :

DRAGOMIR CIOROSLAN PE LOCUL II
BUDAPESTA, 4 (Agerpres). 

— Competiția internațională de 
haltere „Cupa Panonia" a con
tinuat la Tatabanya cu între
cerile de la categoria 75 kg, în

TIIRMIIL DE ȘAH DE LA 
l»I OII! MOW TRYDENALSKI
VARȘOVIA, 4 (Agerpres). — 

După 11 runde, în turneul inter
national feminin de sah de la 
Piotzkow Trybunalsld (Polonia) 
condace Grazyna Szmaclnska 
(Polonia), cu 7*/, p, urmată de 
Tamara HugașviU (U.R.S.S.) sl 
Krystlna Radzikowska (Polonia) 
cu cite 61/, p sl Marina Pogo- 
revlcl (România) 6 p.

In runda a 11-a. maestra ro
mâncă Marina Pogorevicl a pier
dut la Erenska (Polonia). după 
ce cu o rundă înainte cîștigase 
partida cu Hadllkar (India).

LAUREATE CONTINENTALE : F.C. LIVERPOOL (C.C.E.)
Cluburile engleze au o valoare 

incontestabilă pe plan european 
și, drept urmare, s-au impus cu 
autoritate în competițiile conti
nentale. De cinci ani consecutiv, 
F.C. Liverpool (de trei ori) și 
Nottingham Forest (d^ două* ori)- 
cuceresc competiția nr. 1, Cupa 
campionilor europeni. Anul aces
ta, două dintre cele trei compe
tiții europene intercluburi au fost 
cîștigate de cluburi engleze : F.C. 
Liverpool (C.C.E.) și Ipswicb 
Town (Cupa U.E.F.A.). Se spune 
chiar — și, pe bună dreptate — 
că multe echipe insulare de club 
joacă mal bine decit reprezenta
tiva Angliei !

F.C. Liverpool, deși clasată pe 
locul cinci în campionat, a reu
șit un mare tur de forță: nici • 
partidă pierdută din cele 9 dis
putate în ediția 1980—31 a C.C.E.: 
1—1 și 10-—1 cu Oulu Palloseura 
(Finlanda). I—0 și 4—0 cu F.C. 
Aberdeen, 5—1 și 1—0 cu Ț.S.K.A. 
Sofia (care eliminase pe detiră- 
toarea trofeului, Nottingham Me
rest) , 0—0 și 1—1 cu Bayern 
Miinchen (calificare obținută în 
urma golului marcat în depla
sare) și 1—0 în finala cu Real 
Madrid. „Cel mai greu meci — 
după cum spunea antrenorul cîș- 
tigâtoarel C.C.E., Bob Paisley — 
a fost cel de la Miinchen, dar 

său Serghel Krivoceev la 51,0 șl 
Zbigniew Szczepkowskl (Polonia) 
la 1:02,0.

RUGBY 0 în penultimul meci 
din cadrul turneului pe care-1 
Întreprinde in Argentina echipa 
de rugby a Angliei a evoluat ja 
Rosario in compania unei combi
nate locale pe care a invlns-o cu 
scorul de 25—21. Jocul a fost ur
mărit de peste 4 000 de specta
tori. In ultima partidă, sîmbătă, 
la Buenos Aires, echipa Angliei 
va tntllni din nou selecționata 
Argentinei. în primul meci 
„test” cele două reprezentative 
au terminat la egalitate :*19—19.

Antrenorul federal Valeriu Irl- 
mescu s-a înapoiat de la Con
gresul F.I.R.A. cu trofeul cuve
nit celei mai bune echipe de 
rugby a continentului, clasamen
tul final al campionatului euro
pean fiind : 1. ROMANIA 15 p,
2. Franța 13 p, 3. U.R.S.S. 11 p, 
4. Italia 9 p, 5. Polonia 7 p, 6. 
Spania 5 p. Totodată, ne-a ofe
rit o serie de amănunte asupra 
celor discutate la Congres. Ast
fel. a fost alcătuit calendarul 
competițional F.I.R.A. Din pri
ma grupă valorică a campiona
tului continental fac parte acum 
numai cinci echipe (în loc de 
șase) : ROMANIA, Franța,
U.R.S.S., Italia și R.F.G.. nou 
promovată. în grupa B vor acti
va Polonia, Spania, Portugalia, 
Tunisia, Olanda și Maroc, iar in 
„C" evoluează „naționalele"

ROMÂNI LA OSTRAVA
înălțime : Niebling (R.D.G.) 1,84
m ; greutate : Flbingerova (Ceh.) 
20.77 m.

0 La Londra, campionul olim
pic Sebastian Coe a clstlgat 800 
m in 1:44,06 — cei mal bun re
zultat mondial al sezonului. Mo- 
hamtned Kedlr (Etiopia) — 10000 
m 28:07,35; Steve Ovett — 3000 
m 7:54,11, Miklos Nemeth — su
liță 83,50 m.

0 Cu prilejul unul concurs 
desfășurat la Seci, campionul 
olimpic Iun Sedîh 76,82 m la 
ciocan. Konstantin Volkov — pră
jină 5,60 m, Litvinov — 100 m 10,1, 
Arhipenko — 400 mg 50,0 ; Valen
tina Kartcenko — disc 67.34 m.

care victoria a revenit multi
plului recordman mondial Ian- 
ko Rusev (Bulgaria), cu un to
tal de 355 kg. Sportivul român 
Dragomir Cioroslan s-a clasat 
pe locul doi. cu 325 kg (140 kg 
+ 185 kg), fiind urmat de cu
banezul Echenique — 322,500
kg.

La categ. 82,500 kg. pe priciul 
loc s-a situat concurentul bul
gar Asen Zlatev — 355 kg.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET
PRAGA, 4 (Agerpres). — La 

Praga au continuat meciurile 
turneului final al campionatului 
european masculin de baschet. 
Selecționata Iugoslaviei a învins 
cu 95—74 (35—37) echipa Spaniei. 
Cel mal eficace jucător al în
vingătorilor a fost Klcanovlel 
(27). Din echipa spaniolă s-a re
marcat Eplfanlo (21). In alt joc, 
echipa U.R.S.S. a Întrecut cu 

să vă spun sincer, băieții mei 
joacă mai bine în deplasare decit 
pe teren propriu, pentru că a- 
bordează cu mai mult aplomb șl 
seriozitate meciurile de pe tere
nurile străine". Și să nu uităm 
că jucătorii englezi, la mijlocul 
lunii mai, sînt destul de obosiți 
după cele apfoape o sută de 
partide susținute într-un interval 
de numai opt luni (42 de întâlniri 
în campionat, la care se mal a- 
daugă cele din Cupa Angliei, Cu
pa Ligii, meciurile internaționale 
oficiale în reprezentative, plus 
cele amicale) I Pentru un aseme
nea „maraton* fotbalistic, jucă
torii trebuie să aibă o pregătire 
ireproșabilă șl o consituțle fizică 
deosebită. F.C. Liverpool are. de 
pildă, numeroși jucători de ex
cepție, cum sînt • serie de in
ternaționali britanici (cu prezențe 
în reprezentativele Angliei, Sco
ției, Irlandei, Irlandei de Nord șl 
Tării Galilor) ca portarul Cle- 
mence, fundașii Neal șl Thomp-

REZULTATE BUNE ALE ECHIPELOR SCANDINAVE
Eohhpde scandinave s-au impus 

în meciurile de miercuri. In 
sprijinul acestei afirmații sînt 
victoriile repurtate de Danemarca 
asupra Italiei (3—1), de Suedia 
în meciul cu Irlanda de Nord 
(1—0) șl comportarea meritorie a 
norvegienilor la București (0—1). 
Una dintre explicații : nordicii 
se află odihniți, în formă bună*, 
deoarece campionatul lor a tn- 
ceput primăvara (cu returul 
toamna).

In grupa a 5-a : Italia este în
vinsă la Copenhaga de Dane
marca cu 3—1 (0—0) ! Victoria 
danezilor a fost pe deplin me
ritată. Au înscris : Rontved (min. 
59), Arnesen (min. 61), Bas trup 
(min. 87), respectiv Graziani 
(min. 68).

Arbitrul WShner (Austria) a 
condus formațiile : DANEMAR
CA : Qvist — Rasmussen. Busk, 
Roentved. Olsen, Lerby, Bertel-

Iugoslaviei. Suediei, Belgiei, El
veției, Danemarcei.

Iată programul reprezentativei 
țării noastre in C.E. :

I noiembrie 1981, la Narbonne, 
cu Franța.

4 aprilie 1982, la București, cu 
R.F.G.

II aprilie 1982, la Padova sau 
Veneția, cu Italia.

9 mai 1982, în România. cu 
U.R.S.S.

Au mal fost dezbătute o serie 
de modificări ale regulamentului; 
Finlanda a fost primită mem
bră a F.I.R.A.; Theodor Witting, 
Ștefan Crăciunescu, Paul Soare 
și Ion Vasilică se numără prin
tre arbitrii internaționali ; Va
leriu Irimcscu a fost reales vice
președinte al F.I.R.A., iar Ovidiu 
Marcu, secretarul responsabil al 
F.R.R., membru in comisia teh
nică.

SURPRIZE LA 
ROLAND GARROS

PARIS. 4 (Agerpres). *— Cea 
mai mare surpriză a campiona
telor internaționale ale l?rauiel 
de la Roland Garros a fost în
registrată, joi, cind. în semifinar- 
lele probei de simplu femei, tl- 
năra jucătoare cehoslovacă Mana 
Mandlikova (19 ani), a învins-a 
în două seturi, cu 7—5. 6—4, pe 
campioana americană Chris JE- 
vert-Lloyd, favorita nr. 1 a con
cursului. In finală, Mandlikova •' 
va întâlni pe Silvia Hanika 
(R.F.G.). care a eliminat-o cu

4— 6, 6—1, 6—4 pe Andrea Jaeger 
(S.U.A.).

Surpriza și în ultima partidă a 
sferturilor de finală ale probei 
de simplu bărbați : cehoslovacul 
Ivan Lendl l-a învins cu 6—4, 
6—4, 7—5 pe americanul John 
McEnroe. In semifinale, Lendl il 
va intîlni pe argentinianul Jose 
Luis Clerc, în timp ce suedezul 
Bjorn Borg îl va avea ca adver
sar pe Victor Pecci (Paraguay).

în prima semifinală a probei do 
dublu bărbați, perechea Gunthardt 
(Elveția), Taroczy (Ungaria) a 
întrecut cu 5—7. 6—3, 6—4, 6—2 
cuplul Clerc (Argentina), ilto 
Năstase (România). In proba fe
minină de dublu, Martina Na
vratilova, Betty Nagelsen — Chris 
Evert-Lloyd. Virginia Ruzici 7—5, 

2—6, 7—5.
• In turneul de juniori : Da

niela Moise — Vernet (Franța)
5— 7, 7—5, 4—6 șl Emil Hnat — 
Agenor (Haiti) 2—6, 7—5, 4—6.

112—84 (56—32) formația Israelu
lui. Pe primul toc se află echi
pa U.R.S.S., cu 10 p, urmată de 
formațiile Spaniei 8 p. Iugosla
viei 7 p. Cehoslovaciei 6 p. Is
raelului 4 p și Italiei 4 p.

Rezultatele, unor întâlniri pen
tru locurile 7—12 : Franța — 
R.F. Germania 83—70 (31—31) ;
Grecia — Turcia 72—64 (33—23).

son, A. șl R. Kennedy, mijlocașul 
Hansen, înaintașii McDermott, 
Dalglish și Souness. Prin 
urmare nouă din unsprezece sînt 
celebrități incontestabile !

Mai este însă o problemă, pe 
care, desigur, cititorii și telespec
tatorii și-o pun pe bună drep
tate: de ce această sărăcie de 
goluri in ultimele patru finale 
încheiate la limită, cu un singur 
gol marcat ? Da, într-adevăr, 
spectatorii vor goluri, răsturnări 
spectaculoase de scor, așa cum 
erau finalele de acum 15—25 de 
ani (vezi finalele lui Real Ma
drid cu Reims 4—3, cu Milan 3—2 
— după prelungiri, cu Eintracht 
Frankfurt pe Main 7—3, cu Ben
fica 3—5 ș.a.). Dar, cum spunea, 
pe vremuri, renumitul „mag" 
Helenio Herrera — inițiatorul „la
cătului" : „este mal Important să 
cîștigi, decit să faci... specta- 
col.,.*. Este, din păcate, un ade
văr incontestabil în soccerul zi
lelor noastre.

Ion OCHSENFELD

sen, Arnesen. Simonsen, Bas- 
trup. Elkjaer. ITALIA : Zoff — 
Gentile, Marini, Collovati, Ca- 
brini, Scirea, Tardelli. Conti. An- 
tognoni, Graziani. Bettega.

Iată clasamentul :
1. Italia
2. Iugoslavia
2. Danemarca
4. Grecia
5. Luxemburg

5 4 0 1 9— 3 8
4 3 0 1 12— 4 6
6 3 0 3 10— 7 6
5 3 0 2 6— 7 6
6 0 0 6 1—17 0

La Stockholm în grupa a Vl-a :
Suedia — Irlanda de Nord 1—0
(0—0). A marcat : Nasse Borg
(min. 58) din penalty.

Iată clasamentul :
1. Scoția 5 3 2 0 6—2 8
2. Irl. Nord 6 2 2 2 5—3 6
3. Portugalia 4 2 114—15
4. Suedia 5 1 2 2 2—5 4
8. Israel 6 0 3 3 2—8 3


