
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN GRECIA

Joi, in cursul dimineții. an 
continuat convorbirile oficiale 
intre președintele Ropublicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis.

La convorbiri a participat to
varășa Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, precum și Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al 
României, șl Ioannis Hara- 
lambopoulos, ministrul aface
rilor externe al Greciei.

In cadrul convorbirilor s-a 
procedat la un larg schimb de 
vederi asupra unor probleme 
de interes comun, precum și a 
unor probleme importante de 
actualitate ale situației inter
naționale.

Desfășurate intr-o atmosferă 
de cordialitate și prietenie, de 
înțelegere și respect ’ reciproc, 
convorbirile au evidențiat din 
nou preocuparea comună a ce
lor două țări pentru dezvolta
rea și diversificarea relațiilor 
de colaborare în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
uăstinderii internaționale, preo
cuparea și dorința de a coope
ra mai activ pe plan interna
țional in vederea 
unui climat de pace 
gere in Balcani, in 
în lume.

statornicirii 
și înțcle- 
Europa fi

★
In dimineața zilei 

varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, insoțiți de pre
ședintele Constantin Karaman
lis. s-au îndreptat din portul 
Vouliagmeni, la bordul iahtului 
prezidențial „Argo“, spre insu
la Egina.

...In Agia Marina — princi
pala localitate din insula 
Egina — președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintelui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, li s-a 
făcut o călduroasă, prieteneas
că primire.

In aplauzele celor prezențl 
coloana de mașini se îndreap
tă spre fortul Agiei Marina. 
Au loc, din nou. momente e- 
moționante. Populației locale i

de Joi, to-

DERBYURI NEDECISE

NAȚIONAL DE MS
PE ECHIPE

în cel mai frumos meci al zilei : 
Florin Segărceanu — Adrian 

Marcu 2-1

Deși trebuia să se încheie de 
ieri, turul campionatului națio
nal de tenis pe echipe stă încă 
sub semnul „întreruptelor", ca 
la șah. întrucît abia finalul u- 
nor partide de dublu (care se 
reiau astăzi, pe terenurile 
Progresul șl T.C.B. din Capita
lă) determină clasamentele 
cele două concursuri 
și masculin).

lntîlnirea de ieri a 
un adevărat derby al 
ției : Dinamo București —• 
Steaua, ajunsese, la lăsarea În
tunericului, la scorul de 4—2 
în favoarea dinamoviștilor, 
înaintea dublurilor șl după 
două neașteptate rezultate par
țiale : Infrîngerea fostului cam
pion Dumitru Hărădău (S) de 
către Jean Bircu (D) cu 4—8, 
1—8 și victoria lui Liviu Man- 
caș (S) — care confirmă ascen
siunea de formă in care se 
află — in fata unui Andrei

ln
(feminin

băieților, 
competi-

tu-s-au adăugat șl numeroși 
riști aflatl la -odihnă, venițl din 
Franța, Anglia, Austria.

★
Președintei*  Republicii Elene. 

Constantin Karamanlis, a ofe
rit, pe iahtul prezidențial 
„Argo", un dejun intim In o- 
noarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

In cadrul dejunului a conti
nuat schimbul de păreri eu 
privire ia o seamă de proble
me bilaterale și internaționale, 
de interes comun.

Dejunul s-a desfășurat In a- 
cecași ambiantă de cordialitate 
șl prietenie în care se desfă
șoară întregul dialog româno- 
eien la nivel Înalt.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, joi, 
Ia reședință. In Palatul Maxi
mo», Pe academicianul Con
stantin Tsatsos, fost președinte 
ai Republicii Elene, șl soția sa, 
Ioanna Tsaisos.

Academicianul Constantin 
Tsatsos a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu profunda sa
tisfacție pe care o Încearcă cu 
prilejul acestei reîntîlniri pe 
pămintul Greciei, a exprimat 
vii mulțumiri pentru onoarea 
ce i s-a iăcut de • fi primit 
de președintele României.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat mulțu
miri pentru cuvintele adresate 
și și-a exprimat, la rindul său, 
satisfacția de a se reintîlnl cu 
academicianul Constantin Tsat
sos, eu doamna Ioanna Tsatsos, 
a căror prietenie fată de po
porul român și contribuție Ia 
dezvoltarea 
România și 
noscute si 
noastră.

In continuare, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu i-au 
Ia un dineu intim pe 
cianul Constantin Tsatsos si pe 
doamna Ioanna Tsatsos.

relațiilor
Grecia 1 

prefuite

dintre 
sînt cu- 
în țara

tovarășul 
tovarășa 

reținut 
acadcmi-
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ia spiritul hotârîrilor Conferinței pe țară a mișcării sportive

„TELUL ACTIVITĂȚII NOASTRE
Șl SA PREGĂTIM

Interviu cu Cornel Marian,
Pe fondul unei frumoase tra

diții. mișcarea sportivă arădea
nă se dezvoltă continuu, în a- 
sociații și cluburi pregătindu-se 
performeri care au obținut re
zultate bune în competițiile 
interne și internaționale. Dar, 
de această dată, subiectul dis
cuției cu tovarășul Cornel Ma
rian. secretar al C.J.E.F.S. 
Arad, nu l-au constituit rezul
tatele realizate in Întreceri, ci 
o problemă la ordinea zilei: 
JUNIORII — ce și cit s-a În
treprins în direcția selecției și 
pregătirii lor,

— Așadar, 
ne, cel care 
preia ștafeta 
formanțe tot
na compctițională...

— înainte de toate, 
să fac
seama 
nostru, 
actuale

schimbai de 
este chemat 
$i să obfină 
mai bune in

mli- 
să 

per- 
are-

SA GĂSIM
SPORTIVI DE VALOARE OLIMPICA!“

secretar al C.J.E.F.S. Arad

trebuie 
precizarea că, ținind 

de specificul județului 
de posibilitățile sale 
In domeniul sportului,

atenția se îndreaptă cu precă
dere spre juniori, ei fiind cei 
care ne reprezintă, acolo unde 
este posibil, chiar și în con
cursurile seniorilor. Cel mai e- 
locvent exemplu, jucătoarea de 
tenis de masă Olga 
campioană la cadete junioare 
și„. senioare. Apoi, ' 2 
nlorii noștri depășesc vîrsta, de 
cele mai multe ori, din diverse 
cauze, se îndreaptă spre alte 
cluburi, exemple fiind, dintre 
multele cunoscute, canotorii 
Ana Andrei *și  Gh. Măreuț. 
Nouă, intr-un fel. nu ne pare 
rău, deși nu se poate spune că 
nu ne-ar părea și mai bine 
dacă s-ar afirma și mai de
parte tot sub culorile arădene. 
Problema nr. 1 o constituie, 
deci, SA GĂSIM autentice ta
lente și SA LE PREGĂTIM, 
apoi, așa eum trebuie pentru a 
corespunde exigențelor. O do
vadă a muncii noastre în acest

Nemeș,

cind ju

domeniu este locul secund o- 
cupat in clasamentul alcătuit 
pe baza contribuției fiecărui 
județ la formarea loturilor na
ționale de juniori.

— Deci, mai intii selecția...
— Exact. La unele ramuri, 

atletism, canotaj, gimnastică, 
tir, judo, s-au realizat lucruri 
deosebite, rezultatele fiind vi
zibile in depistarea unor juni
ori cu reale perspective. La
altele (tenis de masă, haltera, 
lupte greco-romane). deși se
fac constant acțiuni de 
țle. roadele nu sînt cele 
tate. complăcîndu-ne, în 
mă instanță, să așteptăm 
vină elemente de prin 
locuri.

— Am dori să vă referiți 
mai fri amănunt la unele ra
muri sportive, care desigur, *■

Emanuel FANTANEANU

selec- 
scon- 
ultl- 

să ne 
alte

(Continuare In pag t-3)

Pe marginea concursului atletic al Juniorilor II Prima Infrlngere a liderului!

NU „HAINA NOUA“, 
CI O MENTALITATE NOUĂ !

La prima vedere, situația 
pare oarecum paradoxală din 
moment ce în atletism — sport 
prin excelență individual — c», 
Ioana vertebrală a unuâ sezon 
de concursuri o reprezintă, in 
mod obișnuit, COMPETIȚIA PE 
ECHIPE ! Situația se intîlneșțe 
în numeroase țări și princi
pala explicație este aceea că

g Adrian Marcu (dreapta), 
g merttuot învins, ii felicită 
g pe învingătorul tău Florin 
g Segărceanu
g Foto : Dragoș NEAGU

Dirzu (D) oarecum descumpă
nit. care in setul decisiv nu 
poate susține avantajul de 
4—2 și pierde finalmente cu 
4—6 I Dar partida cea mai pa
sionantă de ieri, una dintre 
cele mai frumoase văzute in 
ultimii ani pe terenurile noas
tre. au furnizat-o Fiorin Se-

# Amendamente la to
pul clasic ® Emblema 
Sibiului sportiv O Amin
tirile lui moș Schuschnig

(Continuare in paj. 2-3)

REPREZENTATIVA DE CICLISM A ROMÂNIEI 
LA STARTUL „CURSEI PĂCII44

în această dimineață pleacă 
la Praga. pentru a lua dumi
nică startul în cea de a 35-a 
ediție a „Cursei Păcii" repre
zentativa de ciclism a Româ
niei. Echipa este compusă din 
Mircea Romașcanu, Constantin

Cărutașu, Traian Sârbu. Ionel 
Gancea, Costică Paraschiv și 
Cornel Nicolae. Formația este 
Însoțită de Vasile Selejan — 
antrenor. Constantin Onea — 
mecanic. Dorel Iliescu — maseur 
și Traian Dinuț — conducător.

A fost, la Sibiu, cea mai pa
sionantă „ședință electorală" 
de top din toate cele de pini 
acum. Poate pentru că în capul 
mesei s-a aflat un foarte „ti- 
năr bătriji" de... 80 de ani, 
loan Schuschnig, „primul jucă
tor de handbal din țara noas
tră" sau cum ii place dumnea
lui să spună „asta a fost tare 
de mult, acum 61 de ani, cind 
au jucat împreună Gimnaziul 
și Școala reală, cu mingea a- 
dusă — prima minge — de bă- 
trinul Binder, cel de ne-a În
vățat și regulile, așa eum le-a 
prins el in urma unei călătorii 
prin Europa".

A fost o „ședință electorală" 
pasionantă și pentru că sibie- 
nii oameni cu tabieturi foarte 
fine într-a!e clasamentelor, nu

într-o astfel de competiție, pe 
echipe, există mai multe etape 
de concurs, ceea ce înseamnă, 
in fond, mai multe prilejuri de 
întrecere pentru participant!.

în atletismul nostru, aceasta a 
fost situația cu campionatul pe 
echipe sau „Cupa României", 
cum 1 s-a mai spus, în dife
rite formule de organizare cu 
campionatul de anul trecut 
pentru tineret și juniori care 
i-a luat locul precedentei. Com
petiția pe echipe a atletismului 
nostru, indiferent cum s-a nu
mit și indiferent care i-a fost 
formula organizatorică, a cos
tat bani mulți, iar rezultatele 
practice n-au fost decît în prea 
mică măsură cele așteptate, 
sportul acesta avînd prea puțin 
de cîștigat de pe urma ei. In 
consecință, Întrecerea în sine a 
fost desființată, mai ales că 
participantele (județele țării și 
unele cluburi bucureștene frun
tașe) au privit-o, la modul ge
neral, ca pe o „corvoadă" și 
nu i-au acordat atenția cuve
nită (cu excepțiile de rigoare), 
uitînd, se pare, cu bună știință, 
că acesta era principalul exa-

Romeo VILARA

CRISUL - DINAMO 
12 9 LA POLO 

DUPĂ 0 PARTIDĂ 
SPECTACULOASĂ

ORADEA, 6 (prin telefon) Tri
buna amenajată la bazinul ștran
dului „Venus44 de la Băile 1 Mai 
s-a dovedit joi după-amiază ne
încăpătoare pentru numeroșii iu
bitori ai sp >rtului din Oradea 
veniți să asiste la derby-ul cam
pionatului de polo. Și această 
în ciuda faptului că lntîlnirea ce
lor două fruntașe ale polo-ului 
românesc nu a mai avut un ca
racter decisiv, diferența de 5 
puncte (înaintea meciului) fiind 
greu de recuperat, în acest ul
tim turneu, de formația gazdă.

CrlșuT Oradea, aprig susținută 
de suporteri (după meci Ivan 
Fejer declara: „în fine, am ju
cat și noi o dată acasă, cu Dina
mo**)  și formația dinamoviștilor 
bucureșteni au făcut eforturi lău
dabile pentru a oferi un med 
de certă valoare, cu tot ce are 
mal frumos acest joc.

Orădenil au avut un start fur
tunos : 2—0 după numai trei mi
nute. Și putea fi 3—0, dacă Pan- 
tea nu rata de la 2 m, dar a 
fost 2—1. Bucureștenif și-au or
ganizat foarte bine defensiva șl

Adrian VASILIU

(Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag 2-3)

PROFILURI

La 
mai 
an- 
C.S. 
rln-

s-au mărginit la înșiruirea 
„primilor zece", ci au stabilit 
categorii distincte, lncepînd cu 
numele-simbol („deschizătorii 
de pîrtie") și încheind cu spe
ranțele acestui deceniu, 
toate aceste nuanțări, cel 
aprig a fost Ovidiu Bucur, 
trenor emerit, director al 
Școlar Șoimii, tachinat la
dul său de Mihai Fleșeriu. de 
la celălalt club sportiv. fără 
nume. „Șoimii sînt clubul eu 
nume iar noi — cel cu renu
me". (Bineînțeles că totul a 
purtat amprenta unui desăvîr- 
șit fair-play. inclusiv spiritul 
de echipă: „Să nu uităm apor
tul catedrei de gimnastici — 
10 antrenori —, nu vom da nu
me pentru că ei înșiși, profe
sorii, refuză să fie pomeniți 
altfel decit „echipa de la Șoi
mii" — sublinierea îi aparține 
iul Vasile Zidariu președinte al 
C.J.E.F.S. Sibiu).

Și-acum topul urmat de lă
muririle necesare:

SIBIENE
NEGREA Gheorghe (box) 
RUHN Melitâ (gimnastică) 
TREYBAL Edith (polivalentă) 
APOLZAN Al. (fotbal) 
DOBRE Lucia (handbal) 
TELMAN Otto (handbal) 
ORENDI Frederic (gimnastică) 
BUNACIU Carmen (notație) 
TUTOVAN Mircea (volei) 
CEI TREI HABERPURSCH 
(handbal)

„Primii patru — cum spune 
Ovidiu Bucur, judokanul — 
sini emblema Sibiului sportiv, 
performerii care ne reprezintă 
cel mai bine. Negrea e vice- 
campion olimpie și campion 
european, Melita a fost pirghia 
de forță după accidentarea Na- 
diei la Fort Worth — deci are 
aur eu echipa, plus multe al
tele... Apolzan e liderul celei 
mai bune echipe de fotbal de

loon CHIRILA

1.

5.

(Continuare in pag 2-3)



LA TULCEA, FLUX CONTINUU 
ÎN ACTIVITATEA DE MASĂ

ASTĂZI, START ÎN CA 
DE CONCURS COMPLET

Profesorul Gheorghe Stan, se
cretar al C.J.E.F.S. Tulcea. al
cătuind o monografie a sportu
lui din orașul ancorat la Dună
re ca și din alte așezări dobro
gene, observă că din cele mai 
vechi timpuri oamenii acestor 
locuri, oricît de aspră a fost via
ța în deltă ori în satele colbuite 
în arșița verii, au iubit și iubesc 
,,întrecerile șl jocurile voinicești*.  
Nu este de mirare, așadar, că 
marea competiție sportivă națio
nală „Daciada- a antrenat ma
sele la sport, că organele cu a- 
tribuțli în acest domeniu își 
propun ca în etapa declanșată In 
această primăvară să cuprindă 
în competiții și acțiuni peste 
70 000 de participanți de toate 
vîrstele. Peste 30 000 de Iubitori 
ai drumețiilor vor participa la 
excursii în locurile de agrement 
din județ și în afara județului 
pentru cunoașterea frumuseților 
patriei șl a marilor realizări socia
liste. In întreprinderile șl insti
tuțiile tulcene circa 4 000 de oa
meni ai muncii fac gimnastică la 
locul de muncă pentru întărirea 
sănătății si refacerea forțelor, 
sînt cifre care vorbesc de la si
ne despre baza de masă a spor
tului, aici, de unde au fost 
propulsate talente sportive care 
au făcut cinste tării pe marile 
aiene ale lumii, pînă pe podiu
mul olimpic.

L,a Tulcea se vorbește cu un 
admirabil entuziasm despre miș
carea sportivă de masă pentru 
că aceasta are un flux continuu, 
ca valurile bătrânului Danubiu. 
Președintele C.J.E.F.S., Gheor- 
ghe Damian, om de un optimism 
molipsitor, ne spunea că se de
pun eforturi colective pentru a 
traduce în viață obiectivele im
portante stabilite de recenta Con
ferință pe tară a mișcării spor
tive „Se află în curs de desfă
șurare numeroase întreceri la 
nivelul asociațiilor, prilejuite de

— ■■n ■'■■„■■■■iit—șwitaișniiii—■..............................

„SĂ GĂSIM Șl SĂ PREGĂTIM SPORTIVI DE VALOARE"
(Urmare din pag 1)

și prioritate în planul de pers
pectivă.

— Să o luăm în ordine alfa
betică. Atletismul. Ca urmare 
a acțiunilor de selecție am a- 
juns la concluzia că se impu
ne o reorganizare a întregii 
noastre activități. oprindu-ne 
la un grup de probe — arun
cări (suliță, greutate), alergări 
de fond și pe 200 m și 400 m 
—, probe care ni s-au părut a 
răspunde mai bine fondului u- 
man de care dispunem. După 
o planificare riguroasă, cu ca
racter continuu, desfășurăm di
verse acțiuni de selecție, în 
urma cărora au apărut o serie 
de elemente promițătoare: loan 
Sigheti Zoltan Gagyl, Gheor- 
ghe Barbălată,. loan Asandei, 
Laura Dragomir, care sperăm 
să atingă cit mai curînd nive
lul dorit. Să trecem la canotaj. 
B-a pornit serios la treabă încă 
de prin 1930, iar în urma ac
țiunii de depistare a „giganți- 
lor“, se află acum In lotul o- 
llmpîc Helga Bohmans, Emilia 
Clndea, Renate Dagău, Valeriu 
Timiș. Desigur, exemplele pot 
continua cu Judo, tir și alte 
discipline.

PROFILURI SIBIENE
(Urmare Sin pag. I)

după război (C.C.A.), iar Edith 
Treybai este un caz aproape 
unic in sportul nostru, fiind, 
rlnd pe rind, campioană națio
nală la natație, schi și atletism, 
purtătoare a tricoului tricolor".

în așa-zisa a doua grupă va
lorică, Lucia Dobre e campi
oana primei noastre echipe 
campioane mondiale, Otto 'Tel
man e si el campion mondial, 
Orendi e un gimnast in afara 
marii performanțe, dar și pe 
umerii lui stau rezultatele din 
ultima vreme, Carmen e Car
men. Mircea Tutovan e campi
on european de volei, eu Di
namo, iar cei trei Haberpurscb 
stat un exemplu de tradiție 
in sport, „Bătrînul", Rudolf, a 
jucat in echipa națională de 
handbal, soția lui, Magda (Dra- 
oser). a fost de asemenea in 
echipa națională de handbal, 
tar Klaus, feciorul, e astăzi 
jucător de prlm-plan la Bala 
Mare.

în acest punct al discuției a 
intervenit moș Schuschnig: 
„Dacă o să căutăm emblema 
Sibiului sportiv, să ne gindim 
să deținem un fel de record 
mondial, adică 39 000 de parti
cipant) intr-o singură si de 
„orientare turistică", ceea ee 
mi se pare mai important de
oil topul cu nume". Observația 
a produs un moment de des
cumpănire, pe care Schuschnig 
l-a accentuat, spunînd că „in 
județul nostru se practică 33• 
de sporturi, printre care șl ci- 

declanșarea campionatelor inter
ne ale acestora, crosuri dotate 
cu „Cupa primăverii", concursuri 
de ambarcațiuni, competiții de 
fotbal, handbal, volei, de kar
ting și navomodele. Desigur, in 
frunte se află municipiul Tulcea, 
dar pot fi citate, pentru bogată 
activitate, șl localitățile Măcin, 
isaccea, Saricbioi, Slava Cerche- 
ză, Babadag, Sulina, Jurilovca și 
altele".

Pentru a te convinge de spu
sele președintelui C.J.E.F.S. este 
suficient să vizitezi într-o dumi
nică dimineața, cum am făcut-o 
noi, frumoasele baze sportive 
Bididia și baza sportivă a sin
dicatelor. Aici își petrec timpul 
în tovărășia sportului sute de 
copil, tineri, oameni ai muncii, 
trecînd normele complexului 
„Sport și sănătate", jucînd fot
bal și handbal, or, pur șl sim
plu, respirînd aerul purificat de 
pădurile din preajmă.

Ne-am interesat de modul cum 
își pot petrece timpul liber iu
bitorii turismului. Tovarășul 
Gheorghe Damlan ne-a descris o 
adevărată salbă de locuri de a- 
grement reamenajate ori amena
jate în această primăvară, unde 
există condiții ca vizitatorii să 
poată face sport. „Au fost sta
bilite ca puncte turistice de 
mare atracție Culmea Pricopa- 
nului (Măcin), „Cerbul lopătar" 
(Topolog), Pârtița (Jurilovca), 
Pădurea Niculițel, Pădurea So
mova, Bididia (Tulcea), Sulina. 
Pădurea Letea și altele".

Startul în „Dacia da" de vară 
marchează în județul Tulcea un 
plus de efervescență în sportul 
de masă, C.J.E.F.S. șl organele 
cu atribuții depunind eforturi de 
a cuprinde în întreceri cît mai 
mulțl participanți, de la preșco
lari la oameni cu tîmplele cărunte. 
Sportul de masă este, aici, un 
izvor de sănătate, optimism șl 
putere de muncă.

Dumitru MORARU-SLIVNA

— Ce ne puteți spune des
pre activitatea care se desfă
șoară la nivelul cluburilor ?

— Aș scoate in evidență mo
dul cum se aplică sistemul de 
selecție la C.S. Arad, unde ac
țiunile de depistare sînt dubla
te de testări periodice pentru 
a observa permanent progresul 
sportivilor, precum și conlu
crarea care există la U.T.A. 
între tehnicieni și profesorii 
din școli, aceștia din urmă in- 
teresîndu-se permanent de e- 
volutia sportivilor, iar antreno
rii de problemele școlare ale 
acestora.

— Ați amintit de cadrele di
dactice. Vorbiti-ne despre mun
ca acestora, pentru depistarea 
de elemente pentru sportul de 
performanță.

— Fără o strînsă legătură 
între școală, cadrele didactice 
de specialitate și cei care ac
tivăm în domeniul sportului, 
randamentul ar fi la cote scă
zute. Desigur, nu spun o nou
tate, dar aici este tot fondul 
problemei. Unele lucruri le-am 
amintit deja. în plus, să adaug 
că, în consens cu Inspectoratul 
Județean școlar, antrenorii au 
acces la orele de educație fi
zică, astfel că „patru ochi" 
văd mal bine decît... doi. în 

clismuî, pentru care avem do
cumente din anul 1892 și pen
tru care s-a bătătorit și un 
drum special, pe lingă drumul 
cel mare, „de Ia LT.S. la 
Dumbravă", exact Pe drumul 
Pe care pornesc și astăzi dru- 
marii, care refuză să se nu
mească turiști, pentru că turis
mul înseamnă uneori și bere la 
Iarbă verde, ceea ce incepe să 
fie altceva".

Bineînțeles că amatorii de 
topuri l-au oprit politicos pe 
moș Schuschnig, spunînd că e 
păcat ca tinerii (mai ales) să 
nu afle, din „profiluri", că Si
biul e oricind gata să scrie un 
al doilea top ceea ce nu prea 
■ la indemina multor județe. 
Așa stînd lucrurile, s-a alcă
tuit la iuțeală un al doilea top. 
Sinteți curioși?

L Heitz Felix (natație), l 
Hociotă Ruxandra (sărituri in 
apă), 3. Banu Gheorghe (sări
turi), 4. Bock Hifbert (natație), 
5. Neacșu Marilena (gimnasti
că), 6. Recer Oscar (călărie), 
1. Bozan Alexandru (călărie), 8. 
Miclăuș Ion (natație), 9. Zdren- 
ghea Vasile (baschet), 10. Po
rumb Cornel (atletism).

A intervenit din nou Ovidiu 
Bucur, care a amintit de cîteva 
nume, care justifică poziția Si
biului pe locul trei (după Ca
pitală și Arad) in clasamentul 
„contribuției județelor la for
marea Ioturilor naționale".

Ar fi, deci: 1. Stănuleț Ma
ria (gimnastică). 2. Ungureanu 
Dorina (gimnastică), 3. Po- 
poviciu Mirela (17 ani, la se-

„Cărți de vizită" ale promovatelor In Divizia „A" de baschet

I.E.F.S. C.Ș.B. Șl RAPID BUCUREȘTI-
DOUĂ ECHIPE FEMININE

Noile promovate (din Divizia 
de tineret) în Divizia „A" de 
baschet feminin, I.E.F.S. — 
C.Ș.B. (din seria I) și Rapid 
București (din seria a II-a), 
sint, de fapt, vechi performere, 
ambele avînd în palmares tit
luri de campioane ale Româ
niei (studentele patru, rapidis- 
tele șapte). Totuși, la revenirea 
în elita baschetului din țara 
noastră, o succintă prezentare 
a celor două formații este ne
cesară.

I.E.F.S.-C.S.B.
Reînființarea secției de bas

chet a clubului sportiv al In
stituitului de educație fizică și 
sport și fuzionarea ei cu echi
pa Clubului școlar de baschet 
s-a dovedit fructuoasă, încă din 
primul an. Sub îndrumarea an
trenorilor Gheorghe Lăzărescu 
și Corneliu Negulcscu, echipa a 
mers din victorie în victorie și 
s-a calificat fără emoții. Lotul 
folosit : Roxana Rotaru, Lavi- 
nia Blîndu, Adriana Nicolau, 
Florentina Nicola, Judith Gross. 
Adina Horea, Adriana Drăghici 
(acestea au fost jucătoarele de 
bază). Victori ta Vasile, Corina 
Zaharia, Cristina Drăgoi, Auro
ra Cirstoîu și Daniela Dănciuc. 
Ultimele șapte jucătoare (pro
venite de la C.Ș.B.) sânt ju
nioare II. născute în anul 1967.

Perspectivele echipei ni le-a 
expus, succint. antrenorul 
Gheorghe Lăzărescu : „Dorim 
mai mult decît să rămînem in 

același timp, noi am înființat 
cîteva centre în județ — Ineu, 
Sebiș, Chișineu Criș. Lipova — 
care corespund și cu cercurile 
pedagogice de specialitate, ceea 
ce permite și un util schimb 
de experiență, dar și o posibi
litate practică de depistare a 
posibililor performeri. Menți
uni? Dintr-un lung șir. să-i a- 
mintesc pe profesorii P. Sibo- 
teanu, E. Vadas. Agneta Weiss 
(Arad), I. Nedea (Șiria), I. Mi- 
clăuș (Ineu), I. Ardeleanu (Li
pova) ș.a,, care printr-o activi
tate perseverentă sînt autentici 
descoperitori de talente.

— Ce vă propuneți pentru a 
contribui cît mai substanțial 
Ia reprezentarea olimpică a 
sportului nostru?

— Vom căuta, ca și pînă 
acum, să găsim cît mai mulți 
juniori capabili să practice 
sportul de performanță cu re
zultate de înalt nivel, astfel ca 
și in continuare Aradul să se 
afle printre principalele furni
zoare de elemente pentru spor
tul românesc, care să fie ca
pabile să ne reprezinte cu cin
ste la Jocurile Olimpice. De 
pe acum, pot să spun că ne 
punem nădejdea, spre exemplu, 
in canotorii Valentin Dică și 
Karda Balaș. A descoperi un 
viitor campion este, poate, la 
fel de important ca și pregă
tirea lui pentru a ajunge in 
vîrful ierarhiei.

nioare de volei), 4. Geană Se
bastian (vice-„european“, la 
San Marino ’81, judo), S. Paifi 
Hajnal (o mare speranță a 
handbalului) și mulți alții...

Dată fiind abundența nume
lor, îi rugăm pe fotbaliștii Si
biului (Oană, Greavu, N. Ro
man, Dragoman. S. Moldovan) 
să Ierte neincluderea în top și 
să amintim, în compensație, că 
„Șoimii" au început să prindă 
Înălțime, amintindu-și că au 
avut cîndva, cu decenii in ur
mă, o echipă de A. „Șoimii" 
de astăzi urcă treptat spre A, 
iar la anu’. Rapid (sau Petro
lul) vor avea un adversar pu>- 
temic în față...

P.S. 1. „Masa rotundă", care 
a avut loc la 4 mai, a fost În
treruptă, pentru un minut, de 
un telefon care anunța că e- 
chipa de volei fete a C.S. Șco
lar a clștigat la Craiova titlul 
de campioană națională de ju
nioare. (Un telefon venit la 
timp, ca să confirme că spe
ranțele nu sint doar iluzii» Cu 
două zile mai devreme, la Me
diaș, fetele sibiene de la bas
chet au devenit campioane na
ționale).

P.S. 2. Ovidiu Bucur, „Am 
citit, cred, toate „profilurile" 
de pini acum... Sintem pri
mul oraș din cele vreo zece 
de pînă acum, care nu are 
Polivalentă. La care moș 
Schuschnig, mereu pe fază, a 
răspuns cu umor: „Așteptăm 
«Polivalenta»... Va veni ea... 
Numai de du s-ar apuca atunci 
sportivii să huzurească in fru
moasele ei fotolii". Vorbise un 
fanatic al sportului...

CU VECHE TRADIȚIE
Diviza „A" și, pentru aceasta, 
ne vom strădui să ridicăm va
loarea Iotului nostru prin creș
terea calității jocului junioare
lor, prin efectuarea (cu spriji
nul rectoratului și al conducerii 
clubului sportiv I.E.F.S.) a două 
antrenamente pe zi și prin în
cadrarea în formație a even
tualelor studente-baschetbaliste 
care vor intra la cursurile de 
zi".
RAPID

Nici echipa antrenorului e- 
merit Sigismund Ferencz nu a 
avut probleme pentru revenirea 
în Divizia „A", aceasta dato
rită în mare măsuiră „evoluției 
de excepție a maestrei spor
tului Nuna Chiraleu, un exemplu 
de conștiinciozitate în pregătire 
și de dăruire în timpul meciu
rilor" (afirmația aparține antre
norului Ferencz). In cele trei 
tururi ale întrecerii, Rapid a 
utilizat următorul lot : Nina 
Chiraleu, Angela Iordache, Ca
melia Tatu, Eugenia Ivan, Vio
leta Mînzîna (acesta a fost 
„5“-ul de bază), Rodica Bartha, 
Maria Csikos, Mariana Toma, 
Cristina Dumitru, Mirela Căpu- 
șan, Aurora Vintilă și Mihaela 
Stăniloiu.

Antrenorul Sigismund Ferencz 
ne-a menționat ce intenționea
ză pentru viitorul sezon : „Pen
tru a avea o prestație la nive
lul solicitat de Divizia „A", va 
trebui să ne întărim totul cu 
citeva jucătoare pe care. din 
păcate, nu le putem promova 
din secția de junioare a clu
bului nostru, deoarece acestea 
nu au valoarea cuvenită. De a- 
eeca, vom recurge la junioare 
(din alte unități) evidențiate cu 
prilejul turneului final al Di
viziei școlare și de junioare. 
Prin pregătire intensă, dorim 
să facem primii pași spre re
venirea în partea superioară a 
clasamentului".

Dumitru STANCULESCU

PE MARGINEA CONCURSULUI
(Urmare din pag 1)

men al preocupărilor dintr-un 
an, față de atletismul... sport 
prioritar 1

Șa pentru că, totuși, un or
ganism viu are, In mod firesc, 
nevoie de coloană vertebrală, 
pentru sezonul 1982 s-a hotă
rât de către forurile sportive 
competente instituirea concursu
lui republican pe echipe, re
zervat insă — în exclusivitate 
— juniorilor de categoria a II-a 
(băieții născuți în 1964 și 1965, 
fetele născute în 1965, și 1966). 
Nici nu se putea o mai bună 
alegere, avînd în vedere faptul 
că acești juniori, care repre
zintă principalele noastre spe
ranțe, există, din fericire, pre
tutindeni în țară, fiind catego
ria de vîrstă cu cei mai mulți 
competitori și că majoritatea a- 
cestora sânt component! ai sec
țiilor de atletism ale cluburi
lor sportive școlare, fără ex
cepție, existente In toate jude
țele țării.

Iată, deci, o acțiune temei
nică, cu certe perspective de 
reușită șl de eficiență concre
tă in direcția pregătirii viito
rilor performeri ai atletismului 
nostru, eu condiția ca această 
acțiune să fie privită cu toată 
seriozitatea și tratată in mod 
corespunzător. Altfel — fără 
prea multe discuții... — va a- 
vea aceeași soartă ca și acțiu
nile precedente.

Prima din cele 8 etape ale 
concursului, desfășurată zilele 
trecute, a arătat multe fapte 
pozitive și a evidențiat citeva 
elemente talentate, rezultat al 
preocupărilor existente tn mul
te părți. Din păcate, insă, ®u 
existat și multe, chiar prea 
multe lipsuri I La zona din 
București, spre exemplu, 
C-S.Ș.A. nr. 4 și 8 au prezen
tat cite 38 de concurent! (ma
ximumul admis de regulament), 
in timp ee Rapid a Înscris 
doar... 6 atlețl, dintre care a 
concurat doar» umil ! La zona 
de la Ploiești a lipsit echipa 
Județului Giurgiu.

Rezultatele au fost, ta gene
ral, contradictorii : câteva re
marcabile, mai ales că era vor
ba șl de primul concurs ai

Federația română de 
rugby anunță că s-au pus 
în vtpzare bilete (la case
le obișnuite șl la stadio
nul Glulești) pentru cu
plajul internațional care va 
avea loc duminică după- 
amiază (România B — 
Cehoslovacia șl România A 
— U.R.S.S.).

Incepînd de astăzi, la Sibiu, au 
loc cele dinții dispute din cadrul 
primei etape a campionatului re
publican de concurs complet la 
călărie, întreceri care marchează 
debutul în noul sezon competl- 
țlonal intern.

Și-au anunțat participarea că
lăreți fruntași de la Steaua, Di
namo, Olimpia București, C.S.M. 
Craiova, Dumbrava Piatra Neamț,

Venus M 
A.S.A. CJ 
la start f 
concuren

Astăzi i 
va avea 
minică, 1 
de fond, 
tlma „tr 
cole.
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UN INTERESANT CONCURS I
DE LUPTE GRECO-RC

Slmbătă și duminica, In Sala 
de atletism a complexului spor
tiv „23 August*  din Capitală va 
avea loc „concursul internațional 
de lupte greco-romane al speran
țelor olimpice*  (tineri tn vlrstă 
de 18—20 de ani). La aceste în
treceri și-au anunțat participarea 
concurenți din Bulgaria, R.D- 
Germană, Iugoslavia, Polonia șl
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RULMENTUL BRAȘOV-TEXTII

LA HANDBAL FEU
BRAȘOV, S. (prin telefon), 

în meci restant din etapa a 
VIII-a a campionatului Divi
ziei „A“ la handbal feminin, 
formația "Rulmentul din locali; 
tate a primit replica Textilei 
Buhuți. Meciul s-a Încheiat la 
scorul egal de 15—15 (7—7). A 
fost o partidă echilibrată, dar 
„tare", și nu a lipsit mult pen
tru a asista la un eșec al gaz
delor, surprinse de riposta text®», 
listelor din Buhuși. Echilibrul 
s-a menținut de-a lungul celor 
60 de minute, atît Rulmentul 
cit și Textila conduoind cu cite 
două goluri, după care urma 
egalarea. In min. 55, Rulmentul 
conducea cu 14—12, Textila a 
egalat (14—14 în min. 57), bu- 
hușencele au trecut apoi la 
conducere (15—14 în min. 59) 
pentru ca Rulmentul să egaleze

în acela,' 
că brașo 
Au insei 
Drăgușel 
1, respe 
mai bun 
ren),
Leonte 2 
IA — ci

---------- sa
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ATLETIC AL JUNIORILOR II
sezonului, altele slabe, nejusti
ficat de slabe, mai ales în pro
bele de aruncări și de sărituri. 
Dar, apropo de acestea din 
urmă, pare cu totul de neînțe
les faptul că una dintre pro
bele cel mai puțin populate a 
fost săritura in înălțime. La 
Ploiești (echipele județelor Că
lărași, Ialomița, Dîmbovița, Pra
hova, Teleorman), ea nici nu 
»-a disputat din lipsă de concu
renți, iar la Bacău (echipele 
județelor Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui) a exis
tat doar un săritor care n-a 
trecut nici el de înălțimea mi
nimă inițială (1,70 m). In alte 
zone : la Poiana Brașov au fost 
2 aitleți, iar la Craiova 3 și la 
Timișoara 4. Am ales exemplul 
acestei probe, căci Înălțimea 
este totuși o săritură accesibi
lă, nu ca prăjina sau chiar ca 
taiptasaltul» Cum de s-a ajuns 
aici ?

La sfîrșitul săptăminii au toc 
Întrecerile etapei a II-a și nă
dăjduim că unele din deficien
țele constatate (și nu doar aces
tea semnalate de noi !) vor fi 
remediate.

CONCURS 
DE INDEMÎNARE

Slmbătă 8 mal, ora ÎS, pe poligo
nul I.T.B. (bd. I. Șulea) din Capi
tală va avea loc un oonours de 
tademlnare auto organizat tn 
cadrul „Dadadei" de către Co
misia auto-karting a Filialei 
A.C.R. București. înscrieri se 
pot tace la sediul ti lin ! ci (șos. 
Colentina 1) sau la start, ta ziua 
concursului.
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PRIMA ÎNFRÎNGERE A LIDERI
(Urmare din pag 1)

după ce au egalat din pepalty 
(2—2) s-au detașat, la rlndul lor, 
cu 3—2 și 4—2. De fiecare dată, 
după ce în prealabil gazdele au 
ratat cite o lovitură de la 4 m 
(Costrăș și Gordan) î Repriza 
secundă a fost dfe fapt la dis
creția dinamoviștilor, deciși In 
apărare și deosebit de incisivi In 
ofensivă. în tot acest timp, gaz
dele au ratat incredibil... La în
ceputul celui de al treilea „sfert*  
a fost 6—2 pentru Dinamo (min. 
15) și „tribuna*  consternată ag- 
tepta parcă o nouă victorie a 
liderului.

Poloiștii Crișului însă nu s-au 
resemnat șl au luptat exemplar 
în continuare încurajați șl de In
tervențiile lui Rada, care a luat 
locul Iul Kiss tn poarta arăde
nilor. Din acel moment (min. 16) 
jucătorii Crișului au fost irezis
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PERSONALITATE ÎN JOC,
NU IN... ANTI-JOC

încă șase etape de aici înainte și Divizia „A“ se va în
cheia, stabilind formata cîștigătoare a titlului, echipele par
ticipante in Cupa campionilor europeni și Cupa V.E.F.A., 
precum șt cele care retrogradează in eșalonul secund.

in pofida momentului tensionat, care caracterizează orice 
final de întrecere, o serie de echipe înțeleg să-și dispute 
șansa cu sportivitate, neproducînd nici un fel de probleme 
coechipierilor, adversarilor, arbitrilor.

Referindu-ne la etapa de miercuri, este cazul echipelor 
Dinamo, F.C. Argeș, Progresul-Vuclan, U.T.A., F.C. Constan
ța și Sportul studențesc, ale căror meciuri, deși cu miză 
(Dinamo, de pildă, este angrenată in întrecerea pentru ti
tlul de campioană, iar F.C. Argeș și U.T.A. luptă să evite 
căderea în Divizia „B"), n-au determinat pe arbitri să 
scoată din buzunar vreun cartonaș. Doar băcăuanul Șoșu 
s-a constituit în excepție de la sportivitatea care a carac
terizat și importantul meci, in conjunctura clasamentului, 
dintre Sport club ți Universitatea Craiova.

Dar restul? Ei bine, în celelalte jocuri ale ultimei runde 
— cu precădere în partida F.C.M. Brașov — Chimia Rm. 
Vîlcea, unde arbitrul M. Abramiuc a arătat (cu „zglrcenie", 
spun martorii oculari) de șase ori (!) cartonașul galben — 
au abundat duritățile, ca și gesturile nesportive, vizavi de 
partenerii de întrecere, arbitri și public.

tn loc să pună în slujba jocului pregătirea, personalitatea 
lor de fotbaliști ai primului eșalon, o serie de jucători 
(în total au fost 20) țin să se „evidențieze" prin lovirea in
tenționată a adversarului, prin proteste și vociferări pe un 
ton care degradează, desigur, spectacolul din arenă și care 
nu are nimic comun cu noțiunea de sport.

Ce fac — ne întrebăm, și noi, și cei din tribune, care 
pleacă cu un gust amar de la asemenea mostre de antifot- 
bal — educatorii acestor fotbaliști recalcitranți — antre
norii, conducătorii de secții și cluburi — în timpul lecțiilor 
afectate pregătirii morale și cetățenești?

După cum se vede, NU FAC NIMIC SAU APROAPE NI
MIC, CARE SA CURME INDISCIPLINA DE PE TERE
NUL DE FOTBAL. Poate acum, în perioada de întrerupere 
a campionatului Diviziei (rA“, factorii de răspundere din 
asociații și cluburi îți vor găsi mai mult timp pentru a-i 
educa pe acei fotbaliști ce nu fac cinste, prin comportarea 
lor, echipelor respective. în acest sens, la instaurarea or- 
dinel ți disciplinei in timpul jocurilor, trebuie să-și spună 
ctr”'ntul, mal răspicat decît a făcut-o plnă acum, și fede
rația de specialitate.

Gheorghe N1COLAESCU

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

TIRGOVIȘTENI1 AU DEPĂȘIT UN GREU OdSlACOL

LOTUL „B“

PENTRU MECIUL

CU SELECȚIONATA 
SECUNDĂ

A IUGOSLAVIEI
în vederea meciurilor progra

mate cu selecționata similară a 
Iugoslaviei (duminică 9 mal la 
Alba Iulia șl miercuri li mai, 
la Vrîșeț) lotul „B“ de fotbal al 
țării noastre a fost definitivat 
ieri, avînd aprobarea colegiului 
central al antrenorilor șl a Bi
roului federal. Iată-i pe cei 20 de 
Jucători selecționați pentru cele 
două întîlnlri amicale : Ducadam 
șl Caval — portari ; Zamfir, Sza
bo, Zare, Stancu, Nicolae, C. So
lomon, Ungureanu — fundași ; 
Nicșa, Varga, Petcu, Suciți, Cus- 
tov — mijlocași ; Șolman, Iaman
dl, Orac, Văetuș, Cîmpeanu II, 
Cîrțti — atacanțl.

Săptămina viitoare

„TROFEUL
TIMIȘOARA '82"
Săptămina viitoare, miercuri și 

Joi, stadionul „1 Mai**  din fru
mosul oraș de pe Bega va găz
dui cea de a doua ediție a „Tro
feului Timișoara", la fotbal 
competiție internațională organi
zată de divizionara „A**  Politeh
nica din localitate. Prima ediție 
a acestui atractiv turneu, s-a 
desfășurat anul trecut, tot în 
luna mai, la el participînd în 
afara clubului organizator, for
mația spaniolă Real Zaragoza și 
divizionarele „A" Ferencvaros și 
V.T.K. Diosgyor din campiona
tul Ungariei. Atunci, „Trofeul 
Timișoara *81*  a fost clștigat de 
Politehnica Timișoara.

• AU JUCAT, AU C1ȘTIGAT™ 
La seriile de Loz ta plic aflate 
in vtazare, intre care și Lozul 
primăverii, se atribuie zilnic 
mari clștlguri ta autoturisme 
(„Dada 1300“, „Skoda 120 L“, 
„Trabant 601“) șl bani (50.000, 
20.000, 10.000, 5.000 id etc.). în-
truclt ta ultimul timp au fost 
prezentați mal mulți câștigători 
de autoturisme, iată astăzi și 
dțlva dintre cei mai recențl dș- 
tigătorl de bani: Unchlaș Dumi
tru (Tg. Mureș), Dinu Ioan (com. 
Izvoarele, jud Prahova), Wag
ner B. Hansgurg (Brașov) șl Ga
lea Teodor (Timișoara) — dte 
50.000 lei; Rusu Maria (Piatra 
Neamț), Munteanu Petre (Con

Acum, „Trofeul Timișoara *82 “ 
are ca invitate trei echipe : pe 
Racing Santander, formație par
ticipantă la campionatul pri
mei ligi din Spania. Vojvodina 
No vi Sad, din primul campionat 
al Iugoslaviei, și F.C. Bihor 

tîga șl a scăpa de „lanterna ro
șie-.

REZULTATE TEHNICE. Crișul 
— Dinamo București 12—9 (2—1, 
9—4, 4—2, 6—2). Arbitri: R. Schii- 
ha și V. Burdea. Au marcat: Cla- 
udiu Rusu 3, Garofeanu 3, Cos- 
trăș 2, Gordan 2, Ileș, Fejer de 
la Crișul și Rus 4, Munteanu 
Clobăniuc, Hagiu, Dan Cristian 
de la Dinamo.

Voința Cluj-Napoca — Progre
sul București 8—7 (1—1, 1—2. 2—1, 
4—3). Arbitri: V. Medianu și. B. 
Băjenaru. Au înscris: Dezmirea- 
nu 3, Radu Rusu 2, Barițchi 2, 
Ilca pentru Voința, Florincescu 4, 
Munteanu 2, Manea pentru Pro
gresul.

Rapid București — Triumf Bucu
rești 14—9 (4—2, 3—1, 2—1, 5—5).

în clasament conduce Dinamo 
cu 47 p urmată de Crișul 44 p 
șt Rapid 35 p. Vineri de la ora 
16 sînt programate meciurile Cri
șul — Triumf, Dinamo — Progre
sul șl Voința — Rapid.

BOLONI Șl SPIRITUL DE ECHIPĂ
Cu cîteva minute înaintea jo

cului de la Petroșani, cronicarul 
l-a întrebat pe B616ni ; „Ce face 
A.S.A. ?*,  la care el a răspuns 
calm : „Cum ce facem ? Se bate 
plnă la capăt. Ea nu va depune 
armele decît după minutul 90 al 
ultimei partide din campionat, 
cu Sportul studențesc, de la 
București...*

Intr-Adevăr, punctul „marilor 
speranțe- clștigat de A.S.A. 
miercuri, la Petroșani, este re
zultatul exemplarei mobilizări a 
echipei din Tg. Mureș, care nu 
mal are ce pierde. Bblbni, acest 
excelent jucător, pe care l-am 
văzut scrîșnind din dinți în în
cleștata luptă sportivă de pe ga
zon, a confirmat (din nou) for
ma bună din sezonul • actual ;

PARTIDE OMOLOGATE
CU 3-0

Comisia de competiții și disci
plină a admis contestația echipei 
Viitorul Gheorghenl privind fo
losirea de către Relonul Săvineștl 
a unui jucător transferat neregu
lamentar și a om oi o gat meciul 
Betonul Săvineștl — Viitorul 
Gheorghenl (Divizia „B*  seria I), 
disputat în 11 aprilie, cu rezul
tatul de 3—0 în favoarea Viito
rului Gheorghenl (pe teren: 
1—1).

De asemenea, comisia a omolo
gat cu scorul de 3—0 următoa
rele partide, în care unele echi
pe au folosit jucători fără drept 
de joc ca urmare a acumulării 
de cartonașe galbene:
• F.C. Constanța — Jiul Petro

șani („Speranțe“b disputat la 18 
aprilie: 3—0 în favoarea Jiului 
(pe teren: 6—1 pentru F.C. Con
stanța) ;
• Textila Buhuși — Demar Mă- 

r&șești (Divizia „C“, seria I), 
disputat la 18 aprilie: 3—0 în fa
voarea formației Demar (pe te
ren : 2—0 pentru Textila);
• Dierna Orșova — C.F.R. Cra

iova (Divizia „C“, seria a VII-a), 
disputat la 25 aprilie: 3—0 în fa
voarea echipei Dierna (pe teren: 
1—0 pentru Dierna) ;

9 Meciul Mecanica Alba Iulia 
— Minerul Certej (Divizia „C“, 
seria a vm-a), disputat în 21 
martie, a fost omologat cu 3—0 
pentru Minerul (pe teren: 1—0 
pentru Mecanica), în urma con
testației făcute de Minerul Cer- 
tej pentru utilizarea de către e- 
chipa Mecanica a unui jucător 
dublu legitimat.

Etapa

comentariile
șă încheiat 

țg—continuă!

„ENIGMA" ANTOHI
Trebuie să vorbim și astăzi 

despre veritabilul eveniment 
sportiv reprezentat de meciul de 
la Bacău, cu o afluență de pu
blic cu totul deosebită. Se con
sideră că de acum șase ani, 
de la un meci S.C. Bacău 
— Steaua, nu s-a mai văzut atâta 
lume pe stadionul local, peste 
15.000 de spectatori din Bacău 
și Împrejurimi. Ca o datorie față 
de acest entuziast public să mai 
adăugăm că a avut o comportat! 
disciplinată și sportivă, că a știut 
■ă primească scmi-eșecul favori- 
ților lor, dînd aplauze campioni
lor Ia fazele bine realizate, la 
plecarea lor din teren. Probabil 
ca recordul de spectatori de a- 
laltăieri să nu dureze însă prea 
mult — gazdele anunțând tenta
tiva de doborîre a lui pentru 
partida cu Dinamo.

Foarte mulți dintre suporterii 
gazdelor opinau că neintroduce- 
rea lui Antohi din startul par
tidei a reprezentat o greșeală. 
Antrenorii au însă întemeiate 
motive In explicarea deciziei lor: 
vîrful de atac băcăuan ratase si
tuații de gol și mai mari decît 
roata carului, jucînd foarte slab 
in partida cu Sportul studențesc 
șl au căutat o altă soluție, cea 
cu Vamanu. După pauză au ho- 
tărît să Încerce, totuși, si for
mula cu Antohi și, In adevăr, a- 
tacul s-a Înviorat și chiar cel tn 
cauză s-a aflat la originea aces
tei fortificări a ofensivei. Numai 
că ea a avut în față o echili
brată apărare craioveană, cu 
brio condusă de fundașii centrali 
Ștefănescu și Ciupitu. Dar asta 
nu schimbă nimic din cazul An
tohi, devenit cu adevărat o „e- 
nigmă Antohi*.

Eftîmie 1ONESCU

echilibrul său nervos în momen
tele grele ale jocului, luciditatea 
și știința de a conduce echipa, 
dăruirea în teren — iată atribu
tele de miercuri ale lui BCloni. 
Șl cînd căpitanul echipei, „li
bero"-^ el, apare într-o aseme
nea pestură, coechipierii săi îi 
urmează exemplul și, astfel, 
A.S.A. a avut în teren o armă 
de care adversara sa (Jiul) n-a 
beneficiat : SPIRITUL DE ECHI
PA. Naște a făcut cîteva „mi
nuni- în poartă, iar Szabo, Ispir, 
Dulău, Fanici, precum și ceilalți, 
care n-au fost evidențiați în ca
seta tehnică, au meritele lor, mal 
mici sau mai mari în obținerea 
frumosului succes, apreciat șl de 
cei mal obiectivi suporteri ai Jiu
lui.

Stelian TRANDAFIRESCU

ÎNCĂ NU E PERICOL, DAR...I
La Constanța, un stadion um

plut pină la ultimul loc a aștep
tat cu interes (șl cu teamă, pen
tru că studenții bucureștenl au 
mai clștigat pe Litoral) meciul cu 
Sportul studențesc. Suporterii e- 
chipel locale au fost Insă de
cepționați de rezultat (0—0). In 
duda und superiorități terito
riale, pe alocuri categorică, F.C. 
Constanța a mai pierdut un punct 
pe teren propriu, ajungtad acum 
la —2 in „clasamentul adevăru
lui". Situația nu e gravă, dar 
perspectiva nu e ddoc roză. Ca 
posibilități, ca joc. La cd peste 
37 de ani al săi, Antonescu a 
fost, alături de Drogeanu, cel mal 
bun din echipă și asta spune to

EXCURSII PE LITORAL ÎN LUNILE 
MAI Șl IUNIE

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURAN
TE BUCUREȘTI vă oferă posibilitatea să petrecețl 6 sau U 
zile ta stațiunile de pe litoralul românesc ta condiții avanta
joase.

Se asigură:
— transport cu tren special
— cazare la hotel categ. I-a
— masa la restaurant

Seriile :
39 mal — 3 iunie 6 zile 583 ld

4 — 9 Iunie 6 zile 612 lei
9 — 20 iunie 12 zile 1226 ld _

Se organizează, la cerere, excursii pentru vizitarea obiecti
velor turistice de pe litoral, taduslv excursie de 1 si la 
Vama.

Informații șl Înscrieri la agențiile I.T.H.R. București ffin: 
Bd. Republicii -nr. 66 (telefon 14.08.00), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 
13.75.33), Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), Str. Men
deleev nr. 14 (telefon 59.37.80), Sta- Tonltza nr. 13 (telefon 
1X30.58.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT 1NT0RMEAIA
stanța), Popescu Paula (Craiova), 
Andrei Florea (Scomlcești) și 
Lupe Gheorghe (Clsnădie) — dte 
20.000 ld; Bolcu Haralambie (Su
ceava), Stan Gheorghe (corn. Ră- 
carl, jud. Dîmbovița), Clju Ștefan 
(Medgidia), Kiss Carol Adalbert 
(Oradea), Lupu Constantin (com. 
Tldeni, jud. Gorj), Bobiu con
stantin (Sighetu Marmației), Ti- 
huț Voicu (Alba Iulia) — dte 
10.000 lei. încercați șl dv. să ob
țineți succese asemănătoare Bau 
chiar mai mari, - participînd cu 
regularitate la Loz ta plic !

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 30 APRILIE 1982. Cat. 
1:1 variantă 25% — autoturism

Pentru C.S Tirgoviște, meciul 
de pe teren propriu cu Steaua 
avea o foarte mare importanță, 
orice punct pierdut cu acest pri
lej fiind de natură a-1 Înrăutăți 
periculos situația în „clasamen
tul adevărului", în care are 
acum — 2. Ceea ce și explică 
marele interes, dar și starea de 
încordare cu care a fost aștep
tat pe plan local meciul respec
tiv.

Așa cum am subliniat și în cro
nica meciului, tîrgoviștenil s-au 
dăruit total în joc, au luptat 
cum poate în alte partide n-au 
făcut-o și aceasta constituie prin
cipala explicație a cuceririi ce
lor două puncte. Dar ei au ju
cat deopotrivă constructiv, au 
ieșit frumos din apărare în a- 
tac, au dat cursivitate și incisi
vitate acțiunilor ofensive între
prinse, care au pus în relief nu 
numai meritele vechilor titulari, 
d șl realele calități ale junioru

NERVII NU FAC... NICI DOUĂ PARALE I
Partida de la Timișoara a avut 

ea însăși o miză mare, căreia 
„descliiderea“ etapei, meciul de 
la Hunedoara, prin egalul pro
dus, îi aducea un plus de im
portanță și de interes. In aceste 
condiții, F.C. Olt, cu gîndul la 
un loc pe podium, a intrat hotă- 
rftă în teren să cîștige ambele 
puncte puse în joc. Ceea ce pen
tru gazde ar fi însemnat aproape 
sigur... Divizia „B“. Șl nu a lipsit 
prea mult ca această din urmă 
alternativă să prindă conturul 
realității, mai ales după egalarea 
reușită de Iamandl imediat după 
pauză, cînd — chiar pe fondul 
inițiativei în ansamblu a gazde
lor — F.C. Olt s-a găsit în si
tuația de a înscrie încă un gol, 
poate cel al victoriei. Și dacă 
nu s-a întlmplat așa, acest lucru 
se datorește tn primul rlnd fap
tului că formația studenților ti
mișoreni a reușit, spre norocul 
el, să lasă mai ușor decît ad-

...FOTBAL DOAR
Departe de pretențiile campio

natului s-a situat meciul dintre 
F.C.M. Brașov și Chimia Rm. 
Vîlcea. Se poate spune că parti
da a corespuns doar prin... at
mosfera din tribune, acolo unde 
un public entuziast și-n încura
jat echipa favorită. în rest, așa 
cum ne-am intitulat șl cronica 
meciului: „Numai fotbal n-a
fost I*  Practic, numai primele 20 
de minute ne-au amintit că este 
vorba de o confruntare între 
două echipe din primul eșalon, 
perioadă de timp în care, Intr- 
adevăr, jucătorii și-au văzut... de 
joc. După aceea, meciul s-a 
transformat într-o nedorită DIS
PUTA ANTIFOTBAL, cu nume
roase atacuri dure, deposedări 
neregulamentare, loviri recipro
ce, cu sau fără balon, starea de 
tensiune cresclnd proporțional cu 
scurgea timpului, finalul partidei 

tul. Șl să” nu uităm că Nistor, 
Turcu, Mărculescu, Constantines- 
eu au șl d peste 30 de ani. Pe
nin nu mai e nld el tânăr. Șl 
toate acestea s-au văzut tn re
priza secundă, dnd echipa, chiar 
avantajată de vtnt, n-a mai fost 
tn plenitudinea forțelor sale și 
n-a concretizat o superioritate 
teritorială accentuată. înlocuirile 
făcute, cd introduși (Zahiu și 
Mănăilă) au arătat că... resurse
le stat tacă departe de a solu
ționa problemde de lot. Dar 
cum F.C. Constanța joacă mal 
bine in deplasare decît acasă, si
tuata d, cu eforturile tuturor ju
cătorilor, se poate îmbunătăți.

Constantin ALEXE 

Dacia 1300 ; cat. 3 3 1 variantă 
100% a 50.000 ld șl 13 variante 
35% a 12.500 ld ; cat. 3 : 16,25 
a 6694 lei ; cat. 4 : 34,75 a 3.130 
ld ; cat. 5 : 155,50 a 700 ld ; cat. 
6 : 288 a 378 ld ; cat. X : 1.824,25 
a 100 ld. Report la cat. 1 : 500.000 
ld. Report la cat. 3 : 8.656 ld. 
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
cat. 1, realizat pe un bilet jucat 
35%, a revenit partidpantului 
MIHAI ASAFTEI din Botoșani.
• TRAGEREA LOTO DE AS

TĂZI, 7 mal 1982, se televizează 
ta direct începind de la ora 
17,40.

lui Octavian Popescu, despre 
care cu siguranță se va-’ mai 
vorbi.

Meciul a fost foarte greu de 
condus și poate că un alt arbi
tru decît Rainea l-ar fi scăpat 
din mînă. Cu experiența-i și tac
tul cunoscute, el a lăsat jocul 
mai liber, nesancționînd toate 
faulturile, dar nu a sancționat 
întotdeauna nici ieșirile nespor
tive ale unor jucători (I. Marin, 
de pildă, a șutat cu mingea în 
Stoica, aflat în acel moment la 
pămînt, portarul V^inea s-a ară
tat deseori pus pe harță cu ad
versarii, Stoica a ațîțat uneori 
publicul), pe care fie că nu le-a 
sesizat, fie că le-a mai trecut cu 
vederea. Măruntele altercații și 
atitudini nesportive din teren n-au 
luat însă amploare și aceasta se 
explică prin autoritatea pe care 
Rainea știe totuși s-o impună 
atunci cînd este nevoie.

Constantin FIRANESCU

versara sa din cele cîteva „clin- 
ciuri" nedorite și neplăcute ale 
reprizei secunde, încheiate, to
tuși, din fericire, fără urmări. 
Oaspeții și-au regăsit și ei e- 
chilibrul psihic de-abia către 
finalul partidei, cînd au încercat 
să obțină măcar o remiză. Era 
prea tîrziu, balanța victoriei m- 
clinînd hotărîtă, poate nu pen
tru cel mai bun, oricum Insă 
pentru cel mai calm. Sigur — 
și unii și alții — ar fi putut 
invoca (au și făcut-o după meci, 
dealtfel) unele imperfcțiuni în 
maniera de arbitraj sau o serie 
de neregularități în replica ad
versarului. Dar și unii și alții 
credem că și-au dat searha, în 
finalul partidei, că starea de 
tensiune, alimentată pe temeiuri 
de ordin subiectiv, nu le-a fost 
de nici un folos. Că, în fond, 
nervii nu fac... nici două paralel

Mihai IONESCU

20 DE MINUTE !
atingînd punctul de fierbere al 
nervozității.

Tonul l-au dat jucătorii braș- 
veni care, cu un potențial fizic 
ta vizibilă scădere, n-au mai pu
tut menține același ritm susți
nut de la Începutul partidei, 
recurgînd astfel la mijloace ne
regulamentare. Primele semne de 
duritate le-a dat fundașul brașo
vean Ștefan, care nu l-a putut 
stopa pe Gîngu, adversarul lui 
direct, dedt cu prețul a nume
roase faulturi. Apoi Teleșpan, 
scăpat pe contraatac, a fost o- 
prlt de Naghi cu un atac vio
lent. A fost suficient pentru ca 
oaspeții să răspundă cu aceiași 
monedă, Cincă punîndu-1, cum 
se spune, la pămînt, în cîteva 
rtadurl, pe tinărul Lăcătuș șl at
mosfera s-a Încins.

Vinovat de cele întîmplate se 
face și conducătorul întâlnirii, 
Mircea Abramiuc (chiar dacă el 
n-a influențat rezultatul direct), 
care, depășit de „evenimentele" 
din teren, a scăpat jocul din 
rataă. Surprinzător cum M. A- 
bramluc, care, in etapa prece
dentă, a condus foarte bine par
tida Jiul — U.T.A., s-a pierdut 
Intr-o asemenea măsură Incit nu 
măi știa ce face, dictind decizii 
inverse și cu întîrziere, nevăzînd 
cum Savu l-a loyit fără balon 
pe Chloreanu sau jȘulea ‘pe Stan
ca. ca să nu mal vorbim că a- 
pllcarea legii avantajului a fost 
total ignorată. Intr-un asemenea 
climat propice, jucătorii au fost 
preocupați doar de loviri reci
proce, iar după fluierul final, in 
locul obișnuitului salut de la cen
trul terenului, am asistat la un 
penibil schimb de pumni.

Gheorghe NERTEA

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
Dintre modificările survenite ta 

„dasamentul adevărului", ca ur
mare a celor patr puncte — re
zultate de egalitate — obținute 
de echipele aflate în deplasare 
ta etapa a 28-a a Diviziei „A", 
cele mai importante apar in 
dreptul echipelor Universitatea 
Craiova și A.S.A. Tg. Mureș. 
Cralovenli prin egalul de la Ba
cău, s-au apropiat la numai un 
punct de principala lor rivală, 
Dinamo, In lupta pentru titlu, în 
timp ce mureșenii, cu punctul 
«cos la Petroșani, au făcut un 
mare pas in tentativa lor de a 
prinde plutonul. Se pare că „U“ 
Cluj-Napoca a risipit emoțiile în 
tabăra „șepcilor roșii", ei plecînd 
.cu un punct extrem de prețios 
de la Hunedoara. Trecîndu-șl un 
nou punct la activ, studenții 
bucureștenl amenință acum pozi
țiile 4 și 5 deținute de F.C. Olt 
și, respectiv, Steaua.

Dar lată situația în „clasamen
tul adevărului" după disputarea 
partidelor etapei a 28-a (între 
paranteze este trecută diferența 
de golaveraj) :

L DINAMO +11 (+25)
2. Univ. Craiova +10 (+33)
3. Corvinul + 7 (+26)
4. F.C. Olt + 4 (+10)
5. Steaua + 4 (+ 6)
6. Sportul stud. + 3 (- 1)
7. S.C. Bacău — 1 (- 6)
8. „U“ Cluj-Napoca — 1 (- 7)
9. „Poli" Timișoara - 2 (- 5)

10. F.C. Constanța — 2 (- 7)
11. C.S. Tirgoviște — 2 (— 8)^
12. F.C.M: Brașov — 2 (—11)
13. Jiuf — 3 (— 6)
14. U.T.A. — 3 (- 9)
15. Chimia — 3 (—16)

16—17. F.C. Argeș - 4 (- 4)
A.S.A. Tg. Mureș - 4 (- 4)

18. Progresul Vulcan —12 (—21)



Campionatele mondiale de box

B J3
r

MUNCiiEN, 6 (prin telex), 
întrecerile campionatelor mon
diale de box amator continuă 
la Olympiahalle în cadrul unui 
interes general, încă din pri
mele reuniuni consemnîndu-se 
cîteva surprize, unii dintre fa- 
voriții concursului părăsind 
competiția. In cele două gale 
programate joi au urcat trep
tele ringului încă patru repre
zentanți ai tării noastre: Du
mitru Cipere, Ion Stan, Valen
tin Silaghi (ora 15) și Mircea 
Fulger (ora 20). Dar, înainte 
de a consemna rezultatele în
registrate joi, să revenim cu 
amănunte de la partidele sus
ținute de pugiliștii 
miercuri noaptea.

Constantin Tițoiu

români

(muscă) 
l-a întîlnit pe norvegianul Per 
Carlenius, un pugilist la fel de 
înalt ca sportivul nostru și bun 
cunoscător al tehnicii de lup
tă. Folosind bine loviturile di
recte. C. Tițoiu și-a valorificat 
viteza superioară și a obținut 
o victorie în unanimitate. în
meciul următor, duminică, Ti- 
toiu îl va avea adversar pe
italianul Damiano Lauretta. 
Nicu Chioveanu (mijlocie mică) 
a boxat sub 
lianul Efisio 
puncte cu o 
așteptam la 
partea lui Ion Cernat 
asupra ungurului Gyula Ălvies, 
sportiv pe care l-a învins clar

posibilități cu ita- 
Galici, pierzind la 

decizie de 1—4. Ne 
o victorie din 

(grea)

anul trecut, la campionatele 
europene. Și. așa cum s-a dis
putat meciul în primele două 
reprize, se părea că și de a- 
ceastă dată victoria îi va apar
ține. Dar, lovit puternic de 
două ori (și numărat) în ulti
mul rund, I. Cernat a fost de
clarat învins Ia puncte (1—4).

In prima gală de joi au ur- 
' cat treptele ringului Dumitru 

Cipere (cocoș). Ion Stan (pană) 
și Valentin Silaghi (mijlocie), 
în cea de a doua reuniune, 
seara tîrziu. fiind programat și 
Mircea Fulger (ușoară). Atit 
Cipere, cît și Stan au debutat 
în competiție victorioși, ei în- 
trecîndu-i la puncte pe Meloud 
Kaddour (Franța) și, respectiv, 
Râul Trapero (Spania). Din 
păcate. Valentin Silaghi nu s-a 
numărat printre învingători, el 
fiind întrecut la puncte de 
sportivul cubanez Bernardo 
Comas. Meciul Fulger — Ta- 
nabu (Japonia) nu se disputa
se pînă la închiderea ediției. 
Alte rezultate : cat. cocoș — M. 
Vilchez (Venezuela) b.p. P. Ma
dura (Cehoslovacia). V. Miros- 
nicenko (U.R.S.S.) b.p. Chang 
Sulk Chin (Coreea de Sud) ; 
pană — R. Otonbayar (Mongo
lia) b.p. M. Metov (Bulgaria), 
P. Suckrow (R.F.G.) b.p. D. 
Konovalov (Iugoslavia).

în programul de vineri figu
rează încă patru meciuri în 
care vor evolua sportivi ro-

mâni: Sandu Petrescu — Yo
ung Mo Huh (Coreea de Sud) 
— la ora 15 și Viorel Ioana — 
K. Adach (Polonia). Mihai Ciu- 
botaru — M. Breland (S.U.A.), 
Georgică Donici — J. Csepanyi 
(Ungaria), de la ora 20.

COMPORTARE BUNA A
IN CONCURSUL DE

• La Kiskunhalas (Ungaria) s-a 
desfășurat tradiționalul concurs 
de obstacole la care au participat 
sportivi din Austria, Bulgaria! 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, 
România, U.R.S.S., Ungaria. La 
primul lor concurs, reprezentanții 
noștri au avut o comportare bu
nă, ei clasîndu-se în toate pro
bele pe locuri fruntașe : barema 
A la . cronometru : 2. M. Neagu 
cu Spulber ; „alege-ți punctele":
2. FI. Stoica cu Ficus ; ștafetă;
3. D. Velca cu Jur 4- T. Somlai 
(Ungaria) cu Irhas ; echipe : 1. 
U.R.S.S. 24 p, 2. Polonia 27 p, 3.

ESPANA82

^.p.L?adru OLANDEZA «HUNE VRIESEKOOP
MUNDIAL»

0 MUIA STEA A TENISULUI DE MASĂ EUIIUPEAN
Pentru cei mai muiți. ascen

siunea olandezei Bcltine Vrie- 
sekoop in fruntea ierarhiei fe
minine a tenisului de masă eu
ropean constituie o surpriză. 
Jucătorii din „Țara lalelelor" 
nu s-au remarcat în marile 
competiții pînă în 1977. cînd 
titlul european la junioare a 
fost cîștigat de această extrem 
de tenace sportivă devenită 
acum campioană europeană a 
senioarelor. Se consideră că 
lansarea campioanei este urma
rea activității susținute care se 
desfășoară. în prezent, în cele 
1 000 de cluburi de tenis de 
masă din Olanda, cu aproape 
50 Q00 de practicanți, in apro
pierea Bettinei Vriesekoop a- 
flîndu-se și alte jucătoare în 
curs de afirmare.

Bcttinc Vriesekoop s-a» năs
cut la 13 august 1961 la Hazer- 
swonde. Ca tînără speranță ea 
s-a impus atenției antrenorului 
P. Bakker — un autentic des
coperitor de talente — prin jo
cul său viguros, prin exempla
ra putere de luptă. Primul suc
ces s-a realizat la „europenele" 
de juniori (1977, Vichy) victo
rie repetată in 1979 la Roma, 
în prezent, componentă a clu
bului -Avânți, Bettine Vriesekoop 
(1,73 m înălțime. 61 kg greu
tate) și-a format un stil pro
priu, bazat pe un joc activ, în 
continuu atac, cu o lovitură de 
top-spin foarte viguroasă apă- 
rindu-se. totodată, cu multă e- 
xactitate. Aceste calități i-au 
permis să obțină la Berna 
(1980) medalia de bronz a „eu
ropenelor" de senioare și să 
cîștige, în februarie, la Nan-

Ială unele amănunte de la ul
timele jocuri șl cîteva noutăți 
din taberele . ...
se pregătesc 
’82.

MECIURI

unor formații care 
pentru El Mundial

DE VERIFICARE

de 
a- 

(R. D. 
Româ- 

s-a cla- 
R.P.D.

La tradiționalul turneu 
baschet feminin găzduit _ 
nual de orașul Halle 
Germană), selecția na ta 
niei a totalizat 5 p și 
sat pe locul 2, după 
Coreeană (6 p). Pe locul 3 s-a 
clasat formația R.D. Germane 
(4 p), iair pe 4 selecționata 
studențească a Poloniei (3 p).

CĂLĂREȚILOR NOȘTRI

Echipa țării noastre a obținut 
următoarele rezultate : 74—63
cu R.D. Germană, 74—76 cu 
R.P.D. Coreeană, 80—78 cu se
lecționata studențească a Polo
niei. Punctele lotului român au 
fost Înscrise de : Magdalena
Pall 65, Mariana Bădinici 54, 
Mălina Froiter 31. Ștefania Borș 
30, Măndica Ciubăncan 17. Mi- 
haela Netolitzchi 11, Verginia 
Popa 8, Ecaterina Bradu 6, 
Gheorghița Bolovan 6.

LA KISKUNHALAS
Ungaria 28 p (610,5 s), 4. Româ
nia 28 p (617,9 s).

• La Roma, în concursul in
ternațional de dresaj, cu parti
ciparea a numeroși campioni 
europeni, mondiali și olimpici : 
cat. intermediar 1 — 13. A. Do
nescu cu Emir, 15. N. Gheorghe 
cu ’ ----------- ■“
A.
cu

Lan ; cat. intermediar 2 — 17.
Donescu cu Dor, 19. D. Velicu 
Delfis ; cat. „Sf. Gheorghe**

13. A. Donescu cu Emir, 15. 
Gheorghe cu Lan ; „Marele 

premiu*  ; — 18. D. Velicu cu
DelfU.

N.

EH

BALCANIADA
DE BASCHET (m)

In ziua a patra a Balcaniadei 
de baschet masculin, care se 
desfășoară la Istanbul, au fost 
înregistrate următoarele re
zultate : Iugoslavia — Bulgaria 
93—76 (41—42), Turcia — Gre
cia 82—77 (35——28). Clasament : 
1. Iugoslavia 6 p (coșaveraj 
287:235). 2. Turcia 6 p (243:212), 
3. Bulgaria 6 p (306:313). 4.
Grecia 3 p (237:260), 5. Rx>mâ- 
nia 3 p (228:281). în ultima zi 
au loc meciurile Iugoslavia — 
Turcia si România — Grecia.

tes „Top 12“ 
cele mai bune jucătoare de pe 
continent, ceea 
pe locul întîi 
european și pe 12 în cel mon
dial. Ea și-a confirmat. re
cent, la Budapesta, calitățile, 
cîștigînd titlul la simplu și la 
dublu mixt (alături de polone
zul A. Grubba) și clasîndu-se 
pe locul secund la dublu fete 
(cu Sandra de Kruiff), în acest 
ultim caz cedind întîietatea 
doar ca urmare a unei entorse 
suferită cu o zi înaintea fi
nalei, pînă la aceasta mai sus- 
ținind 6 jocuri decisive în de
curs de două

Fără îndoială, 
toare de clasă a 
zontul tenisului 
minin

în disputa cu

ce a propulsat-o 
în clasamentul

zile.
o nouă jucă- 
apărut la 
de masă

ori- 
fe-

Em. F.

La Sao Luis, Brazilia a dispus 
de Portugalia cu 3—1 (1—0). Au 
înscris : Junior, Eder și Zico din 
11 m, respectiv Nen6, In ultimul 
minut.

La Buenos Aires, Argentina a 
întrecut Bulgaria cu 2—1 (2—1). 
Mladenov a deschis scorul în min. 
2, pentru oaspeți, apoi gazdele 
au înscris prin Diaz (min. 25) 
și Passarella (min. 44). Gazdele 
au aliniat echipa : Fillol — Ol
guin, Galvan, Passarella, Taran- 
tini, Ardiles, Gallego, Maradona, 
Valdano, Diaz, Kempes.

AU CUVINTUL ANTRENORI!
REPUTATUL antrenor belgian 

Guy Thys a reunit 40 de jucători 
în lotul lărgit, pe care-1 va re
duce la 22. Această listă va fi 
definitivată la sfîrșitul lunii șl 
va fi înaintată la F.I.F.A. Mai

mult ca sigur, printre cei 22 se 
vor afla și Theo Custers (Espa- 
fiol Barcelona) și Van der Elst 
(West Ham United).

ANTRENORUL secund al Un
gariei, Gybrgy Mezey, care a ur
mărit meciul R.F.G. — Cehoslo
vacia (2—1), a declarat : „Penal- 
ty-ul acordat gazdelor a fost co
rect. Un șut tras de Rummenig- 
ge in min. 82 a fost deviat cu 
mina de un apărător cehoslovac. 
Apoi, Breitner, care nil poate 
greși o asemenea lovitură, a 
marcat golul victoriei. Cehoslova
cii joacă foarte bine (n.r. vor ft 
adversarii echipei noastre națio
nale în preliminariile C.E.), și-au 
întinerit formația, mizează foar
te mult pe contraatacuri viguroa
se, incisive și trag foarte bine 
la poartă. Campioana Europei, 
reprezentativa R.F. Germania, 
joacă într-un ritm foarte susți
nut, jucătorii ei au o pregătire 
fizică excelentă, dar formația “ 
Derwall este încă departe de 
prezentată cu ani in urmă 
Helmuth Schon".

KONSTANTIN BESKOV, 
trenorul principal al < 
U.R.S.S., este foarte mulțumit de 
forma crescîndă a jucătorilor săi: 
„Am făcut un meci foarte bun 
la Buenos Aires cu Argentina 
(1—1). îndeosebi apărarea a 
la înălțime. In atac, insă, 
am ceva de lucru...*.

DEȚINĂTOAREA TITLULUI, 
gentina. n-a prea strălucit 
jocurile de verificare (1—2 
Polonia. 1—1 cu Cehoslovacia și

îcune
R.F.G.), dar antrenorul Menotti 
nu este supărat : „Sînt bucuros 
că Ardiles și Kempes sînt în re
venire de formă. De Maradona 
nu sint incă înclntat. Toți adver
sarii il marchează așa de aspru, 
tnclt a cam intrat frica în micul 
Diego... li voi da alte sarcini 
tactice și atunci va evolua la va
loarea sa reală...“

ALTE ȘTIRI
• Antrenorul Jupp 

încearcă cîțiva 
Engels — fundaș, frații 
la mijloc. Mill In atac I 
oare prea tîrziu ? — se 
ziarele vest-germane...

DerwaH 
jucători

GOTEBORG SAU HAMBURG ?

Iul 
cea 
de

an-
echlpel

fost 
mai
Ar- 

în 
cu

a finalei „Cupei 'U.E.F.A.“ s-a încheiat cu vic- 
dar meritată, a formației I.F.K. Goteborg, care

Prima manșă 
toria muncită, 
a marcat , golul abia în min. 88 prin Tort Holmgren. Suedezii 
au rămas, deci, neînvinși în competiție... își vor păstra ei a- 
cest strălucit palmares, și în retur, pentru a cuceri „Cupa" ? 
Arbitrul irlandez Carpenter a condus echipele : I.F.K. : Wer- 
mersson — Svensson, Hyssen, C. Karlsson, Frederiksson, Tort 
Holmgren, J. Karlsson, Stromberg, Corneliusson. Nilsson (Sand
berg), Tommy Holmgren (Schuller) ; HAMBURG : Stein — 
Kaltz, Jakobs, Hieronymus, Groh, Hartwig, Wehmeyer, Magath, 
Von Heesen (Memering), Bastrup, Hrubesch.

PE SCURT
• In 

haga : 
(0-0). 
I.F.K.,

meci amical, la Copen- 
Danemarca — Suedia 1—1 
Fără internaționalii de la 

. oaspeții (viitorii adversari 
ai echipei României în prelimina
riile C.E.) au condus pînă în 

82 prin golul marcat de 
Larșson (mln. 68).
• In prima manșă a finalei

mln.

„Cupei Italiei" : Internationale
— Torino 1—0 (1—0). A marcat 
Serena.
• S-a 

Ungariei. 
Raba Eto 
ros 44 - p,
• în semifinalele C.E. de juni

ori (sub 16 ani) : R.F. Germania
— Iugoslavia 2—1, Italia — Fin
landa 6—4.

încheiat campionatul 
Pe primele locuri : 
Gyîlr 49 p, Ferencva- 
Tatabănya 43 p.

(R.F.G.) 
tineri : 
FOrster 
nu este 
întreabă ______ ___ ___________
• Danielle Massaro de la Flo

rentina a debutat în „squadra 
azzurra". Are doar 20 de ani șl 
este un mare talent. Antrenorul 
Enzo Bearzot lși dă seama că 
trebuie să-șl întinerescă forma
ția.
• Internaționalul ungur T6- 

rficslk (UjpesU Dozsa) are picio
rul în ghips, așa înclt participa
rea sa în turneul din Spania este 
incertă

TELEX

• PATINOARUL DE ALTITUDINE Medeo 
din Alma Ata, capitala R.S.S. Kazahă, 
inaugurat în 1953, s-a dovedit, de-a lungul 
anilor, o gazdă excepțional de ospitalieră 
pentru patinatorii de viteză. Mai zilele tre
cute a fost sărbătorit cel de al 100-lea re
cord mondial de patinaj înregistrat la Me
deo. Este vorba de cele 40,98 s ale pati
natoarei Skadi Walter, in vîrstă de 17 ani, 
din Dresda, care a înregistrat un nou re
cord mondial de junioare lg 500 m. Dar 
iată-1 și pe cel de al 101-lea record, 38,19 s 
la 5u0 m juniori, Aleksandr Antipov • 
CELE MAI NETE diferențe de puncte în
registrate în competiții internaționale de 
baschet au fost acelea de la „europenele*  
din 1965 la meciul dintre U.R.S.S. și Elve 
ția 153—25 și cele recente din „Cupa Asiei*  
R.P. Chineză — Macao 173—18 și Japonia — 
l ngapore 138—21 : • SA RAMÎNEM TOT 
ÎN DOMENIUL BASCHETULUI. Știți care 
a fost cel mai înalt jucător din lume T Li
bianul Suleiman Aii Nashnus (născut In 
1943) măsura 2,45 m. Valoarea sa nu era 
însă pe măsura staturii, spre deosebire de 
jucătoarea sovietică Iuliaka Semenova (n. 
1952). înaltă de 2,10 m, care este o exce
lentă baschet ba listă • A 16-A EDIȚIE a 
campionatului de fotbal al Statelor Unite, 
care va începe la 23 august, va prilejui 
două noutăți foarte importante: se va juca 
în sfîrșit, după regulamentul F.I.F.A.. iar 
numărul echipelor participante va fi doar 
de 14 (cu cîtiva ani în urmă erau înscrise 
24 de formații, după care numărul lor s-a 
redus mereu. Dentru concentrarea valorilor) 
• LA Ger A s-a desfășurat. în mijlocul

unui interes extraordinar, competiția de 
ciclism pentru copii și juniori ț.Spartachia- 
da kilometrului ’8t“. întrecerile au fost 
deschise de Lutz Haueisen, campion mon
dial, ale cărui performanțe sportive sînt 
o pildă de urmat pentru Învățăceii tn ale 
ciclismului din R.D. Germană • LA AL 
4-LEA CAMPIONAT de tenis de masă al

R.S. Vietnam, găzduit de capitala țării, o- 
rașul Ho Si Mln. au luat parte 120 de ju
cători și 43 de jucătoare care au demons
trat frumoase calități • POȘTAȘUL 
SPORTIVUL bulgar Mlrko Hrlstov este 
adevărat performer tn profesiunea sa.
30 de ani de activlate el a parcurs 82 000 
kilometri, ducind cu sine mai bine de ___ 
de tone de corespondență. Frumos record!... 
• DAR IATA ȘI UN ALT RECORD din 
baschet. Wilt 
mai valoroși
31 419 puncte, 
a participat 
profesionist N.B.A. • AEROCLUBUL AUS
TRIAC a făcut cunoscut că la întrecerile

ȘI 
un
In 
de 
156

Chamberlein, unul dintre cei 
mcători americani a Înscris 
tn perioada 1960—1973, clnd 

ia întrecerile campionatului

C.M. de aviație, care vor avea loc între 
8 și 22 august, pe aerodromul de la Spit- 
zerberg, și-au anunțat participarea sportivi 
din 17 țări • CEL MAI POPULAR SPOR
TIV din Pakistan este, firește, un jucător 
de hochei pe iarbă, sportul nr. 1 în această 
țară. Este vorba de lisa Huddi care, re
cent, s-a retras din activitatea competițio- 
nală. La meciul său de adio au ținut să 
fie prezenți aproape 100 000 de spectatori, 
care, conform obiceiului......................... ......
ierea manifestației și-au 
pe terenul de joc. Zeci 
de cîteva ore, au făcut 
din pălării • ATLETUL
lie Banks poate fi considerat ca cel mal 
bun „cangur" din lume cu rezultatul de 
34,97 m (17,56 m în aer liber + 17,41 /n 
în sală). Ii urmează Viktor Saneev 34,60 m 
(17,44 m + 17,16 m) și Ghenadi Valiukievici 
34,50 m (17,21 m + 17,29 m). Recordmanul 
nostru Carol Corbu deține locul 10 în acest 
clasament mondial, . cu 34,06 m (17,12 m 4- 
16.94 m) • UN DEBUT PROMIȚĂTOR al 
fondistului belgian Emiel Puttemans care, 
în martie, la Roma, a realizat la maraton 
un timp excelent — 2.09,53,0. El este, de
sigur un candidat la titlul de campion eu
ropean din toamnă, de la Atena • UN 
GRUP DE ALPINIȘTI SOVIETICI, format 
din E. Misluski, V. Baliberdin, M. Turke- 
vlci și S. Berșov, a escaladat Everestul 
(8 848 m), ureînd pe versantul sud-vestic. 
Crește numărul celor ce urcă pe........acope
rișul lumii**.

locului, la lnche- 
aruncat pălăriile 
de oameni, timp 

mal apoi grămezi 
AMERICAN Wil-

r. vil.

ATLETISM, s La Moscova, Iuri 
Dumcev a stabilit un nou record 
unional la disc cu 69,16 m, cel 
mai bun rezultat mondial al se
zonului. Intr-o cursă feminină 
de 5 km marș (pe stradă), Alek
sandra Deverinskaia a realizat 
22:30,0 mai bun cu 5 s decît re
cordul mondial al australigncel 
Sue Cook. La 20 km Ivan San- 
kovski a Înregistrat 1.21:39,0 cel 
mai bun rezultat mondial al anu
lui.

CICLISM. • După 15 etape, In 
„Turul Spaniei” conduce spanio
lul Angel Arroyo, urmat de com
patriotul său Alberto Fernandez 
la 1:48 șl belgianul Michel Pol
lentier la 1:52. Etapa a 15-a a 
cuprins două semietape : Alba- 
cette — Tomelosso (119 km), cîș- 
tigată de belgianul Eddy Van- 
haems în 3.22:05, și o cursă con- 
tracronometru individual pe 35 
km, clștigată de Arroyo In 49:44. 
O Suedezul Tomi Prim a cîștl- 
gat la sprint prima etapă a „Tu
rului Romandiel", realizînd pe 
190 km 5.08:23 O Etapa a doua 
a „Trofeului Trentin” a revenit 
Italianului Walter Delle Case, În
registrat pe 201 km In 5.27:49. tn 
clasament conduce Saronni, ur
mat la 2 s de Moser.

JUDO ® La campionatele euro
pene de la Rostock (13—16 mal), 
R.D. Germană va 11 reprezenta
tă de opt sportivi, In frunte cu 
campionii continentali — 
Reissmann (65 kg), 
Lehmann (71 kg) și 
pion mondial Detlev 
kg).

KIOTO • Cea de-a
a campionatului mondial de mo- 
tocros la clasa 500 cmc, desfășu
rat In localitatea olandeză Norg, 
a fost clștigată de belgianul An
dre Vromans („Suzuki"), Învin
gător în ambele manșe. Vromani 
conduce în clasamentul general 
cu 43 p, urmat de Brad Lackey 

33 p • Învingătorii 
.Marele Premiu al Austriei" 

la 
Nle- 

356 
pe

Torsten 
Karl-Heinz 

fostul cam- 
Ultsch (86

doua prob*

(S.U.A.) 
în 
la motociclism, desfășurat 
Salzburg : 125 cmc — Angel 
to (Spania) pe „Garelli*  ; 
cmc — Eric Saul (Franța) 
„Yamaha*  ; 500 cmc — Franco 
Uncini (Italia) pe „Suzuki**.

TENIS • Rezultate din „Cupa 
Mondială*  pentru echipe mascu
line, la Dflsseldorf : S.U.A. — 
Suedia 2—1 ; Spania — R.F. Ger
mania 2—1. • în turneul de la 
New 
8—1, 
6—2, 
7—6, I 
6—2. 
Clerc

York : McEnroe — Simpson 
6—2, Dibbs — Frawley 
Gerulaitis — Stockton 

Gildemeister — Kirmayr
Purcell — Smid 6—3, 

I — Martinez 6—4, 6—2

6— 3,
7- 6. 
7-5, 
6—4,

• 
Turul doi în turneul feminin de 
la Perugia : King — Medrado 
2—6, 6—4, T—5. Casale — Toma
nova 6—1, 7—6, Mandlikova — 
Lindquist 6—3, 6—4, Evert-Lloyd 
— Rossi 6—3, 6—fl, Latham — 
Pasquale 6—3. 4—6. 6—3
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