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Sportul
Frumoase evoluții ale poloiștilor români

In turneul internațional de Ia Tbilisi

lNTR-0 SINGURĂ ZI: 9-9 CU U.R.S.S. 
(campioană olimpică) Șl 12-11 CU CUBA!

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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De inline Ia poligonul Olimpia (parcul Herăstrău):

TURNEUL INTERNATIONAL DE TIR 
El ARCUL AL ROMÂNIEI

Slnt prezenti oaspeți din Bulgaria, R. D. Germană și Polonia

„Se poate trage !“ — imagine de la ediția anterioară a Turneului 
international de tir cu arcul al României

SĂRITORII
DE LA

C.S.Ș. SIBIU 
ÎNVINGĂTORI 
LA LEIPZIG

Tradiționalul concurs de sări
turi in apă dintre echipele 
C.S.Ș. Sibiu și D.H.f.K. Leip
zig, desfășurat anul acesta la 
Leipzig, a fost cîștigat de co
piii din Sibiu cu 48—45, ei 
cucerind locul I în 6 probe : 
trambulină 1 m și 3 m (S. 
Fredel, născut în 1970), tram
bulină 3 m șl platformă (C. 
Hila, născut în 1967). trambu
lină 3 m (M. Ștefănuță, năs
cut în 1969) și trambulină 1 m 
(Arina Manta, născută în 1969). 
Au mai concurat Liliana Banea 
și Elisabeta Kopacz.

In ziua a doua a turneului 
internațional de polo de la 
Tbilisi, tînăra reprezentativă a 
României a susținut două par
tide dificile în compania selec
ționatei U.R.S.S. — campioană 
olimpică și cîștigătoare a „Cu
pei mondiale", și a formației 
Cubei — campioană mondială 
universitară și locul III la 
„Cupa mondială".

Partida cu poloiștii sovietici 
a fost extrem de disputată. 
Gazdele au avut inițiativa timp 
de trei reprize. dar poloiștii 
români au reușit să refacă 
handicapul de două goluri in 
final (2—0 în ultima repriză). 
Meciul s-a încheiat cu un foar
te onorant rezultat de egalitate 
pentru echipa României : 9—9

(4—4, 2—3, 1—2. 2—0). Cel mai 
bun jucător al formației româ
ne a fost Vlad Hagiu (7 go
luri !). în aceeași zi, echipa 
tării noastre a întîlnit selecțio
nata Cubei pe care n-a mai 
învins-o de exact șase ani 
(7—5 la Chiavari). întrecerea 
a fost extrem de echilibrată șl 
s-a încheiat cu succesul spor
tivilor români : 12—11 (3—2,
3—3, 1—3. 5-3).

Alte rezultate : U.R.S.S. —■ 
Suedia 16—5 (3—0, 4—1. 5—2,
4—2) ; Cuba — Suedia 10—1 
(3—3, 2—4, 3—0, 2—0) ; Olanda 
— Spania 7—7 (2—1. 2—2, 1—1, 
2—3). în clasament conduc e- 
chipele U.R.S.S. României șl 
Spaniei, cu cîte 5 puncte.

La București, Intre 31 mai și 11 iunie

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCRIMA
între 31 mai și 11 iunie, sala 

Floreasca din Capitală va găz
dui campionatele naționale in
dividuale, cu care prilej primii 
16 scrimeri calificați la fiecare 
armă își vor disputa titlurile 
de campioni, precum și etapa

a II-a a Diviziilor naționale 
„A" și „B“. începînd cu flo
reta masculină, fiecare armă 
va fi prezentă pe planșe cîte 
3 zile, urmînd floreta feminină, 
spada și sabia.

La Buzău, in mai multe unități productive

CINCI MINUTE DE GIMNASTICA
Seria marilor competiții de 

tir ale anului găzduite de capi
tala țării noastre va fi deschisă, 
la sfîrsitul acestei săptămîni, 
cu o competiție de tir cu arcul. 
Forul de specialtate organizea
ză pe poligonul Olimpia, din 
parcul Herăstrău, cea de a 3-a 
ediție a Turneului internațional 
de tir cu arcul al României. La 
această competiție șl-au anun
țat participarea specialiști ai 
sportului din Bulgaria, Repu
blica Democrată Germană, Po
lonia și România. Oaspeții vor 
evolua în compania echipelor 
feminină și masculină ale 
României, dar și a altor trăgă
tori fruntași din tara noastră, 
în program este cuprinsă o în
trecere de simplu FITA care se 
va desfășura astfel : 
distanțele lungi (m 
duminică : distanțele 
+ f). în ambele zile, 
vor începe la ora 
tea de deschidere 
mată simbătă, de 
poligonul pe care 
șura concursul.

George Florcscu, antrenor co
ordonator în cadrul Federației 
române de tir. sublinia faptul

SANATATE,

simbătă : 
+ O, iar 
scurte (m 
întrecerile 
Festivita- 

este progra- 
la ora 9, la 
se va desfă-

10.

că : „1» ediția 1982 a Turneu
lui, România va fi reprezentată 
de echipe naționale 
prin cooptarea unor 
tinere, deosebit de 
care s-au remarcat 
vreme : Irene Kerekeș, Florine- 
la Gherasim și Dorina Damian, 
la fete, Remus Tudor, Ia băieți. 
„Noul va!" va căuta să se ridi
ce Ia valoarea trăgătorilor con
sacrat! astfel că selecționerii 
vor beneficia de un argument 
în plus în acțiunea de definiti
vare a loturilor care se pregă
tesc pentru campionatele euro
pene găzduite, in această vară, 
in Ungaria".

Iată componenta loturilor na
ționale ale României pentru e- 
diția 1982 a Turneului 
național : feminin : 
Chin, Terezia Preda, 
Bălescu, Irene Kerekeș, Flori- 
nela Gherasim. Dorina Damian ; 
masculin : Victor Stănescu, Au
rel Robu, Andrei Berki, Gheor
ghe Bîrzu, Victor Weszelowszki, 
Vasile Tămaș, Remus Tudor. 
Conducerea tehnică este asigu
rată de noul antrenor arhitectul 
G. Petrescu.

remaniate 
elemente 
talentate, 

in ultima

inter- 
Aurora 

Daniela

PRODUCTIVITATE Șl VOIE BUNA
Intrînd deunăzi in Buzău 

prin bariera Ploieștiului, am 
văzut în curtea unei întreprin
deri, pe o alee străjuită de 
arbuști, un grup de femei în 
halate de lucru făcind gimnas
tică. „Brațele ridicate Și înde
părtate — comanda o tinerică 
cu părul strins sub baticul alb 
ca spuma — și... începem î” Și 
fetele prinse în citeva șiraguri 
repetau ritmic și cu voioșie. 
Așa am făcut cunoștință cu... 
gimnastica la locul de muncă 
la complexul de croitorie de 
la „Voința", 
dintre Cringul 
ana Buzăului, 
tivei are trei 
spectacolul de 
constituie și el din trei repri
ze. Cinci minute din pauza de 
masă fetele fac gimnastică. Un 
simplu divertisment ? „Desigur, 
sint momente de voie bună 
și mișcare, dar valoarea lor Ia 
noi se măsoară in spor de pro
ducție, in calitatea muncii, ca 
Și in starea de sănătate a

acolo. în orașul 
drăgaicelor și 

Sediul coopera- 
niveluri. așa că 

gimnastică se

ÎN AMFITEATRUL, CU BOLȚI 
MEREU DESCHISE, DE LA SNAGOV: 
MUNCA - MATERIE DE DAZĂ!
Lacul Snagov pare mai fru

mos ca oricînd, cu maluri bo
gat înflorite, cu 
care oglindesc în 
garelor schifurile 
te în hamacurile 
felelor. Odihna 
timpul nu așteaptă 
mai marele peste aria mereu 
mișcătoare dintre balize 1 Fe
tele știu bine acest lucru, au 
venit aici să are în țarina as
pră 
încă 
mai 
cind 
— devenea scoarță.

Acum, vîslașele și ramerele 
sint înnegrite de soarele dogo
ritor pe zi ce trece. Asemenea 
gospodarilor de pe la fermele 
învecinate, lumea nu prea mare 
a lacului începe truda devre
me. La ora „prinzișorului". lo- 
pețile fine ale 
întors de citeva 
grele ale pistelor de antrena
ment — și e doar începutul u- 
nei zile de muncă ! S-a lucrat 
spornic, de calitate ? Să vedem 
rezultatele primei „recolte" din 
acest an — Regala internațio
nală Panccarevo : în două zile 
de întreceri — 11 victorii (7 in 
probele feminine. 4 în cele 
masculine). Să vedem și păre-

ape limpezi 
dreptul han- 
lungi rîndui- 
tari ale ras- 
le e scurtă, 

el este

Valeria Racilă 
cea mai 
schifistă 
Snagov în 
început

rapidă 
de pe 

acest 
de sezon

din Siliștea Snagovului 
din martie, cind ghețurile 

pluteau pe lacul înnegurat, 
treningul — pus la uscat

schifurilor au 
ori brazdele

Foto : Dragoș 
NEAGU

muncitoarelor- — ne spunea 
Elena Secuiu, care se preocupă 
deopotrivă de soarta producți
ei și de viața tovarășelor el 
de muncă, in calitate de se
cretară a organizației de par
tid. De adevărul acestor vor
be aveam să ne convingem și 
la o altă unitate a „Voinței" 
— secția de covoare din bari
era Brăilei, unde am ținut să 
fim, de asemenea, „pe fază".

Lucrul la covoare nu-i deloc 
ușor, cere încordare, multă 
răbdare și o anume poziție a 
corpului. Să înșiri ochi după 
ochi... Chipurile muncitoarelor 
vădeau o ușoară oboseală cind 
s-a auzit semnalul : „Gimnas
tica, fetelor !“ Instructoarea 
Marcela Trocaru, mărunțică 
dar toată numai viață, le che 
ma „la joacă", cum spun ele, 
înainte de gustarea de ora 10 
Și tot în curte. în adierea vîn- 
tului cu miresme de flori de 
rapiță venind din Bărăgan. 
Cinci minute, după care fetele 
au revenit în ateliere. Erau, 
parcă, altele. Numai zîmbet, și 
gureșe ca toate fetele vesele 1 
Mîinile au căpătat o și mai 
mare măiestrie in înnodatul fi
relor de lină, iar arabescurile'

covoare 
ceva 

— se
spor-

Go-

covoarelor — aceste 
care vor duce in lume 
din sufletul buzoiencelor 
legau unul după altul.

Secretarul asociației 
tive „Voința", Gheorghe
moiescu, ne spunea că la Bu
zău în 22 de secții de produc
ție se face gimnastică la locul 
de muncă. Peste 2 000 de fe
mei beneficiază de această cură 
de sănătate — și Gheorghe 
Gomoiescu deschise caietul cu 
evidența zilnică a muncii. I-am 
propus să lăsăm scriptele Mai 
bine să ne spuneți — i-am zis 
— cum ați reușit să organizați 
această activitate frumoasă Și 
prețioasă ? „Cu sprijinul 
C.J.E.F.S., al tovarășului pre 
ședințe Nicolae Dragu. care 
nc-a asigurat specialiști in a- 
cest domeniu (cum este prof. 
Claudia Lambru, de la C.S.S 
l), cu ajutorul organizațiilor 
de partid, al conducerilor uni
tăților și al celor ce îndrăgesc 
exercițiul fizic și sportul. Și 
continuăm să extindem această 
formă a activității sportive de 
masă din cadrul „Daciadei". 
Nu ne rămine decît să le u- 
răm succes.

Viorel TONCEANU

PROFILURI CONSTĂNțENE...

rea antrenorilor emeriți Victor 
Mociani (la fete) și Dumitru 
Popa (la băieți). • Se poate 
obține mai mult, tovarăși res
ponsabili de colective 7 • în
totdeauna se poate obține mai 
mult. Important este unde și 
cind trebuie să obții succesul.

Aluzie, desigur, la campiona
tele mondiale din august, de 
la Lucerna, cind prețul hărni
ciei „se măsoară în aur 1“ La 
Școala de la Snagov se cunoaș
te bine și acest lucru. în amfi
teatrul mare, cu bolți mereu 
deschise, materia de bază ră- 
mîne MUNCA 1 Silința, disci
plina, conștiinciozitatea o com
pletează. Olga Bularda, Vale

ria Racilă, medaliate la ultime
le campionate mondiale, au a- 
ceeașl sincronizare, aceeași ca
dență în pregătire. Sofia Cor- 
ban, Elena Horvat, Olguța O- 
nofrei. Elena Bondar și alte 
medaliate la C.M. de la MUn- 
chen impun același stroc susți
nut. dovedesc aceeași străduin
ță în a finaliza și respecta o 
cursă lungă, pe mii de kilo
metri, înscrisă în programul de 
antrenament.

Se desprind multe schifuri 
din dreptul pontoanelor uscate

Constanța, un alt județ care 
— asemenea Sibiului — poate 
furniza mai multe topuri. Un 
județ dominat de luptători — 
în toate variantele, de la cla
sicele greco-rom^ne practicate 
acum două mii de ani la 
Callatis — pînă la kureș-ul 
tătăresc de astăzi, lupta „ber
becului". Un județ al boxeri
lor — „electorii" l-au ales pe 
Ibraim Faredin, ca un simbol 
al dragostei Litoralului pentru 
box. Și un județ al jocurilor 
sportive — vom vedea in 
ce urmează — mai nuțin 
balul, cu toate că nici 
constănțean nu uită că de 
a plecat neuitatul Aurică 
dulescu...

Dar să vedem ce spune 
„topul"...

DRAICA Ion (lupte) 
ALEXANDRU Constantin 
(lupte)

3. FARUL (echipa de rugby)
4. CERNAT Costel (baschet)
5. MUSAT Alexandru (volei)
«.-----------------------

MAREA MEDALIE 
A LUI DRAICA

Vasile TOFAN

(Continuare in pap. a 4-4)

1.
2.

7.
8.

cele 
fot- 

un 
aici 
Ră-

LUȚAȘ-NADIRE Ibadula 
(handbal)
TOBOC Horia (atletism) 
CALCAN Nicolae (yach
ting)
FAREDIN Ibraim (box)9.

10. ANTONESCU Dumitru 
(fotbal)

Momentul cel mai greu a 
fost alegerea titularului pentru 
primul loc. Soluția reporterului, 
ex aeauo, pentru cei doi ves
tiți luptători constănțeni a 
fost respinsă chiar dacă .ar
gintul olimpic" al lui Alexan
dru e un argument 
contestat.

Am apelat in cele 
la antrenorul, emerit 
neanu Și Corneanu 
Drea mult pe gînduri. „Draca". 
„De cc?“ — am întrebat. „Pen
tru că așa vor constăntenii. Ei 
nu stau să aleagă. Pentru ei 
Draica e totul, deoarece a ră
mas acasă. Și asta — spun 
tot ei — e o medalie la fel de 
frumoasă ca si una olimnică".

ereu de
din urmă
Ion Cor- 

n-a stat

FARUL ÎNVINS DE... VISCOL
Pentru locul trei, cu destule 

regrete din partea .electorilor" 
echipa de rugby a Farului de 
trei ori 
fost ea 
pierdea 
tele de 
nu s-ar . . .
viscol, cu toate că era la Bîr-

campioană — „ar fi 
și anul acesta, dacă nu 
la masa verde ounc- 
la Birlad pentru că 

fi prezentat la joc, pe

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)



in sprijinul marii performante I POPICARII AȘTEAPTA CU ÎNCREDERE CAMPIONATELE MONDIALE

LATURA EDUCATIVA A INSTRUIRII
Am ascultat, zilele trecute, o 

interesantă expunere asupra 
muncii educative, făcută de unul 
dintre cunoscuții profesori de la
l. E.F.S., Ion șiclovan. Prezen
tând toate aspectele acestei mun
ci în cadrul unităților sportive 
(expunerea era prezentată preșe
dinților de consilii municipale, 
orășenești pentru E.F.S. și pre
ședinților de cluburi orășenești), 
vorbitorul s-a oprit și asupra 
unui domeniu deosebit de impor
tant si anume munca de edu
cație în cadrul procesului in- 
structiv-educativ.

Prezentînd numeroase exemple 
dintr-o bogată activitate proprie 
șl de observare, prof. univ. Ion 
Șiclovan a insistat asupra celor 
trei caracteristici ale educației în 
cadrul instruirii : educația spe
cializată. educația diferențiată și 
educația individualizată. Nu ne 
propunem să stăruim asupra a- 
cestor direcții fundamentale ale 
muncii educaționale, ci vom sub
linia un aspect, remarcat și e- 
locvent ilustrat de vorbitor, și 
anume rolul antrenorului ~~ 
desfășurarea întregii munci 
cative. Se arăta că misiunea 
nicianului în conceperea și 
terializarea pregătirii sportivilor 
trebuie să pornească de la sta
bilirea celor mai potrivite și 
fructuoase raporturi dintre pro
fesor și elev. Apropierea antre
norului de sportivi, condiție in
dispensabilă a reușitei, nu poate 
fi concepută ca o atitudine de 
Îngăduință, de dăunătoare tre
cere cu vederea a lipsurilor. An
trenorul are datoria să mani
feste toată înțelegerea, să arate 
multă căldură sufletească față 
de elevii lui... Dar a păstra a- 
cea foarte necesară rezervă a 
autorității apare ca o obligație 
de prim ordin. Foarte sugestiv a 
fost prezentată datoria antrenori
lor. a conducerilor secțiilor și 
cluburilor în privința aprecierii 
carierelor sportive remarcabile, 
ale acelor sportivi care au de
monstrat atașament și dragoste 
față de culorile unui club. în
cheierile de carieră snortivă pot 
căpăta un puternic rol educativ.
m. ni eu scârnă față de tinerii 
sportivi, dară sînt marcate 
printr-un cest d° considerație, 
de apreciere, de elogiu față de

m 
edu- 
teh- 
ms-

cel ce abandonează activitatea 
de peformanță.

Expunerea a acordat un loc 
important conștientizării procesu
lui de instruire. S-a arătat că 
astăzi, în condițiile atît de pre
tențioase ale antrenamentului, 
realizarea cu maximă eficiență 
a pregătirii reprezintă o condi
ție primordială. Fără asigurarea 
participării totale a sportivului, 
fără evitarea „timpilor morți" 
din antrenamente, fără contribu
ția esențială a antrenorului în 
obținerea unei maxime adeziuni 
la pregătire, cotele exigente ale 
performanței vor rămîne de ne
atins. S-a citat exemplul unor 
antrenamente conduse de reputa
tul specialist Ion Comeanu. Lec
țiile de pregătire ale luptătorilor 
fruntași pot fi exemple de par
ticipare conștientă, disciplinată, 
pasionată a acestor sportivi. O 
explicație o reprezintă și modul 
cum a știut antrenorul “ ‘ 
sufle elevilor ambiția 
marilor . . ' 
muncă fără 
fesorul știe 
și respectat 
exemple au 
desfășurare 
tire prin simpla în minare 
cărui sportiv a programului 
antrenament care se 
apoi fără să fie nevoie de nici 
o intervenție de corectare din 
partea antrenorului. Vorbitorul a 
înfățișat, de asemenea, ca o e- 
locventă pildă de conștiință, ca
zul faimosului nostru campion 
Ivan Patzaichin care. în cadrul 
unul examen la I.E.F.S., a avut ca 
temă prezentarea obiectivelor lui 
de performanță. Și a făcut-o cu 
atîta căldură, dar șl cu luciditate 
șl echilibru, incit a trezit, pe 
bună dreptate, lauda profesorilor 
lui.

Expunerea interesantă, vie, do
cumentată a prof. univ. Ion și
clovan a contribuit, statem con
vinși, la îmbogățirea cunoștințe
lor activiștilor sportivi în iața 
cărora a fost făcută. Binevenită 
prin subiectul abordat, ea a re
prezentat 
tate pentru 
investiți cu 
sabilități In

să in- 
atingerii 
printr-o 

Pro- 
iubit 
Alte 

de

performanțe, 
menajamente, 
să se facă și 
de către elevi, 
ilustrat modul 

a lecțiilor de pregă- 
fie- 
de 

execută,

adevărat o utlli- 
tn sală, 
respon- 

sportivă.

cu
cei prezenți 
importante 
activitatea
Eftimie lONESCU

PROFILURI CONSTÂNȚENE...
B Ia fete, din care n-ar lipsi 
Carmen Marinescu, Maria Do- 
brogeanu, Liliana Văduva- 
Pașca. sora baschetbalistului. 
Emilia Mănăilă-Cernega — 
toate internaționale —, Angela 
Moroianu, Marcela Matei și al
tele... Bineînțeles că ori de cite 
ori e vorba de volei la Con
stanța. apare in prim-plan nu
mele antrenorului Cristian Ion, 
un fel de Ofițercscu al lupte
lor, a cărui pasiune pentru 
volei confirmă ideea că ani
matorul e hotăritor in toate" 

(Intervenție Cavallioti : „Ce 
ar fi ca după terminarea se- 
riei topurilor să realizăm îm
preună un top ai făuritorilor de 
campioni ? Ar fi o bună com
pletare. Și atunci o să știm cit 
la sută din medaliile Iui Draica 
revine pămintului Dobrogei, cit 
lui Corncanu, cit lui Oflțe- 
rescu"... Reporterul a și în
registrat această interesantă 
sugestie...)

LA VEST DE CONSTANȚA...
A doua parte a topului e 

condusă de Nadire. învingă
toare în „duelul" cu Mircea 
Bedivan. ambii plecați „la 
vest de Constanța". O urmează 
atletul Toboc („s-ar supăra rău 
de 
dia 
de 
la 
în . 
cagiilor").
12 titluri la star și prezență o- 
bligatorie de marinar pe coas
ta Mării Negre.

Faredin e liderul unui va
loros grup de boxeri, printre 
care Ion Dinu, Nicolae Stoe- 
nescu, Vasile Neagu, Anrei

(Urmare din pag. 1)
Iad, după o călătorie plină de 
peripeții. A fost invocat un 
regulament britanic... pur bri
tanic, care spune că, in lipsa 
arbitrilor, poate 
arenă un arbitru 
insă că in timp 
sau la Swansea 
spectatori 9 900 sînt arbitri. Ia 
Biriad nu prea e cazul... în 
sfîrșit".

Marele argument in favoarea 
echipei de rugby e și seria 
de internaționali pe care a 
produs-o. în frunte cu Dumi
tru, „căpitanul de pe Arms 
Park". îl urmează, fără o or
dine anumită Ion Vasile, Cor
nel Vasile, Holban, Bezușcu, 
Lungu, Virzaru, Băcioiu, Varga, 
N. Dinu, Grigore, plus alții și 
alții ; e foarte puțin pină la 
15, cu atît mai mult cu cit 
Farul, ca far, a determinat și 
organizarea „diviziei dobro
gene", o divizie in care 10 din 
cele 12 echipe sînt între Du
năre și Mare..."

încă două vorbe despre Fa
rul. „Farul e opera lui moș 
Ion Buzoianu, a lui Carnabel, 
a Iui ~ ’
pera 
care 
teanu 
vadă . ____________
trenament cu intervale, la fiți 
lonescu. pe teren se ducea. 
In sfîrșit, titlurile sînt ale lui 
Naca..."

Atît despre rugby, pentru că 
Farul continuă și va continua, 
„chiar dacă va pierde dumi
nică meciul cu Steaua".

CERNAT Șl CEILALȚI
Pentru locul patru, consens : 

Costel Cernat, cel mai bun 
baschetbalist român al momen
tului. „Bineînțeles că Cernat 
nu e un Jucător izolat — e de 
părere Gheorghe Cavallioti, fost 
președinte al clubului Farul.

— Clubul nostru, dacă și-ar 
aduna jucătorii risipiți în res
tul țării, ar putea alinia o for
mație redutabilă. în care ar fi
gura — pe lingă Cernat — 
Nicolae Pîrșu, Lucian Ivas- 
eenco, Mihai Caraion, la care 
s-ar adăuga și cei rămași, a- 
dică Vasile Pașca, Anton Spînu 
și. nu în ultimul rind, Virgil 
Băiceanu, chemat și ei la Iot.

„Nici o obiecție Ia Alexandru 
Mușat, cu nenumărate selecții 
In echipa națională de volei, 
conchide Dumitru Ivan, pre
ședintele CJEFS Constanța. 
Dar, pentru ca să acoperim 
Ideea că Litoralul are o atrac
ție specială pentru Jocurile 
sportive, să nu uităm că am 
putea alinia, pe hîrtie (din 
păcate), o adevărată națională

să apară in 
local. Se uită 
ce la Bristol 
din 10 000 de

Doiciu, în mod special o- 
luj Titî lonescu*, despre 

profesorul Eugen Nem- 
spune : „Cine vroia să 

pe viu ce înseamnă an-
tot Traian Petcu, enciclope- 
sportului dobrogean, afectat 
faptul că Floroiu e trecut 
Tulcea, deși n-a găsit loc 
primii zece, din cauza bar- 

Apoi vine Calcan,

• PE FRUMOASA BAZA 
SPORTIVA a pionierilor din 
Șimleu Sllvaniei s-a desfășu
rat o reușită competiție la 
sporturi aplicative, „Cupa 
prietenii tehnicii", la care au 
fost prezenți pionieri din Că
rei, Zalău, Cehu Sllvaniei, 
Marghita, Jibou și orașul gaz
dă. Au avut loc concursuri 
de karting, tir. ștafetă apli
cativă, aero, racheto și navo- 
modelism, cîștlgătoare fiind 
Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Șimleu Silvaniei. 
Pe locurile doi și trei s-au 
situat pionierii din Cehu Sil
vaniei și Cărei. O CEI MAI 
MICI SPORTIVI din Județul 
Teleorman eu început să 
practice sparturi mai puțin 
cunoscute pe meleagurile lor. 
Astfel, la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Tr. Mă
gurele a luat ființă, recent, 
un centru de inițiere la judo.

DE LA BRNO
0 Ana Petrescu ți llie Hosu - liderii echipelor 0 Tineri jucă

tori promovați în ambele loturi

Loturile naționale de popice, 
după o intensă pregătire în a- 
rena inter rațională, și-au în
cheiat pregătirile pentru cea 
de a 14-a ediție a campiona
telor mondiale, care se 
desfășura, 
la Brno 
cele nouă 
compania 
selecționate (cu 
Iugoslavia, R.D. Germană. Aus- _ 
tria și Ungaria), selecționerii 
au restructurat cele două lo
turi, oprindu-se la cei mai în 
formă jucători, care au avut 
constant rezultate bune în par
tidele de verificare. în general, 
reprezentanții noștri au avut o 
bună comportare în cursul a-

VOI 
între 6 și 11 iunie, 
(Cehoslovacia). După 
jocuri inter-țări. în 

celor mai puternice 
Cehoslovacia,

CONCURSUL
LA TENIS DE MASĂ

astăzi, în Sala 
Oradea, vor în

începînd de 
sporturilor din 
cepe disputele din cadrul Con
cursului republican al juniori
lor II și copiilor de 10—12 ani. 
Iau parte la întreceri speran
țele tenisului de masă juvenil 
de la toate secțiile din țară, 
printre participant! numărîn- 
du-se reprezentanți ai cluburi
lor Pionierul și Universitatea 
Craiova, MEFMC București, 
înfrățirea Tg. Mureș, C.S.Ș. 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Constanța, 
C.S.Ș. Rm. Vilcea etc. Con
cursul are în program doar 
probe individuale și el Consti
tuie, totodată, pentru unii din
tre participanți și o utilă veri
ficare a potențialului de joc 
înaintea Campionatelor europe
ne de cădeți și juniori progra
mate în iulie. în Austria.

cestor jocuri internaționale de 
verificare, mai ales dacă avem 
în vedere faptul că jocurile (cu 
excepția celor cu popicarii 
cehoslovaci) B-au disputai în 
deplasare, deci în condiții mai 
grele de joc. Scorul (în ambele 
probe ne este favorabil: la 
femei cu 6—3, iar la bărbați 
cu 5—4, ceea ce ne îndrep
tățește să privim cu optimism 
noua ediție a C.M.. la care a- 
vem de apărat prestigiul spor
tului popicelor din tara noas
tră. După evoluția popicarilor 
noștri la precedentele 13 ediții, 
România se află pe primul loc 
în ierarhia mondială cu 18 me
dalii de aur. 15 de argint și 
11 de bronz (pe locurile 2—3 
se situează Iugoslavia 13—15— 
16 și R.D. Germană 13—9—15). 
După cum se știe, la ultima 
confruntare mondială reprezen
tanții noștri au cucerit trei ti
tluri de campioni ai lumii: 
pe echipe de femei și de băr
bați, și la individual — prin 
Margareta Cătineanu. iar mul
tiplul medaliat la „mondialele" 
precedente Iosif Tismănar a 
cucerit medalia de argint la in
dividual.

La întrecerile de la Brno se 
vor deplasa jucători care au 
fost prezenți la ultimele cam
pionate mondiale dar în fie
care lot antrenorii Constantin 
Negujoiu și Crista SztScs Cotul 
feminin). Roger Cernat și Ion

Petru (lotul masculin) au in
trodus elemente tinere, care la 
jocurile de verificare ți în 
alte meciuri au dat satisfacție, 
cum sînt : Maria Zsizsik, Ni- 
neta Badea, Silvia Berinde 
(campioana țării la individual), 
Steiian Boariu și Alexandru 
Szekely. Iată loturile ți media 
rezultatelor obținute în parti
dele internaționale de verifi
care în 
Ana 1 
cești) - 
(Voința Oradea)
Pană (Voința București) —
427.7, Elena Andreescu (Voința 
București) — 425,7. Margareta 
Cătineanu (Gloria București) 
— 422.4, Maria Zsizsik (C.S.M. 
Reșița) — 421, Vasiiica Pintea
(Rapid București), 413,6 șl Ni- 
neta Badea (Voința București) 
411 ; llie Hosu (Electromureș 
Tg. Mureș) — 939,9, Iosif Tis
mănar (Rulmentul Brașov) —
919.4. luliu Bice (Electromtireș 
Tg. Mureș) 909, Gheorghe Sil
vestru (Chimpex Constanța) —
888.8, Alexandru
(Gloria București) 
Alexandru Szekely 
Oradea) — 881,5
Marin (Olimpia București) —
839.5.

După cum se vede, sportivii 
noștri se prezintă la startul 
campionatelor mondiale cu o 
pregătire bună, cu un palmares 
valoros, dar important este ea 
acest potențial să se manifeste 
la maximum in disputele de Ia 
Brno !

i această primăvară : 
Petrescu (Gloria Bucu- 
— 434,1, Silvia Berinde 

429. Elena

Cătineanu 
— 887,7,
(Progresul 

și Grlgore

Toma RĂBȘAN

CAMPIONATELE DE BOX ALE JUNIORILOR

SiIliescu, Constantin Toma 
multi alții.

In sfîrșit, Dumitru Anto- 
nescu-Brebenel, premiu de fi
delitate. recordmanul tricouri- 
lor naționale „pe județ", dar 
care nu uită să spună că 
Aurică Radulescu a fost cei 
mai bun produs al Dobrogei 
fotbalistice și că fără Tufan, 
poreclit „Lausanne", Guadala
jara ar fi rămas doar un nu
me frumos pe hartă...

Acesta ar fi, deci, topul Li
toralului sportiv... Un top a 
cărui densitate de prim rang 
(locul doi pe țară, la perfor
manță, după București. în ’81), 
nu ne face să uităm că lip
sește natația. „Electorii" par 
stînjeniți. pentru că discuția 
revine mereu, ca un laitmotiv, 
încearcă un răspuns fostul 
fotbalist Gheorghe Nuțu: 
„N-aș vrea să apăr neperfor- 
manța Litoralului in materie 
de naiație. Dar o mică expli
cație există. Copiii noștri stau 
toată vara pe plajă, de dimi
neața pină seara. Și marea c 
frumoasă, ți nisipul caid. Și 
sint tare frumoși copiii noștri 
prin octombrie, după ce au a- 
dunat tot soarele și toată sarea 
mării. Vă rog să mă credeți 
că e mai greu să intri atunci 
in bazin, la lumina neonului. 
Așa se face că Anca Pătrășcoiu 
apare la Baia Mare și nu la 
Constanța. Așa se face că Reșița 
e mult înaintea noastră la na- 
tație. N-am auzit de înotători 
mari Ia Napoli. In schimb am 
auzit de înotători mari la 
Glasgow, la Haga sau Ia 
Stockholm, unde soarele apare 
atît de rar".

Poate că Gheorghe Nuțu are 
dreptate. Dar Litoralul ră- 
mîne dator, în continuare, na- 
tației...

MEDGIDIA, 20 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din localitate 
s-au desfășurat miercuri seara 
semifinalele campionatelor na
ționale de box pentru juniori 
mici. Aproape 1 000 de spectatori 
au aplaudat cu căldură evoluțiile 
tinerilor pugiliști care bat la 
porțile afirmării. Am remarcat 
cîteva talente autentice, care dau 
speranțe tehnicienilor 
grese foarte mari, 
nume : FI. Plugaru 
stanța), I. Dumitru 
goviște), FI. Robu 
Brăila). Cu regret ______
spunem că și aici au existat cl- 
teva decizii neconforme cu rea
litatea din ring, Astfel, S. Măr
gean (FEA Buc.) deși mal bun, 
a fost declarat învins în fața lui 
M. Posmagiu (B. C. Brăila), ca 
șl I. Olaru (CSȘ Caracal) Între
cut de V. Alistar (CSȘ Slobozia). 
REZULTATE TEHNICE, semifina
le juniori mici î hîrtie : FI. Plu
garu (Farul Constanța) b.p. Gh. 
Geantă (CSȘ Slobozia), N. lancu 
(FEA București) b.p. S. Timaru 
(CSȘ Sibiu) ; semimuscă : D. 
Smalberger (S.C. Bacău) b.p. D. 
Nicolae (Metalul Hunedoara), C. 
Roman (B.C. Galați) b.ab. 3 Al. 
Pavel (Metalul București) ; mus
că : M. Patiseacă (B. C. Brăila) 
b.p. Gh. Toane (Lemnaru Tg. 
Mureș), I. Dumitru (Metalul Tîr
goviște) b.p. V. Dincă (Mașini 
Unelte București) ; cocoș : șt. 
Bârzoi (B. C. Brăila)

In pro- 
Iată cîteva 
(Farul Con- 

(Metalul Tlr- 
(Box Club 

trebuie să

b.p. I.

„MEMORIALUL DE ȘAH
Dr. OCTAV TROIANESCU"

între 15 șl 25 iunie la clubul 
de șah I.T.B. din Capitală se va 
desfășura prima ediție a compe
tiției șahiste „Memorialul dr. 
Octav Trolanescu”, care progra
mează șase turnee deschise jucă
torilor de toate vîrstele și toate 
categoriile (cu clasamente sepa
rate pentru juniori și junioare). 
La turneul principal vor lua par
te mai mulți maeștri, foști par
teneri de joc ai regretatului 
maestru internațional dr. Octav 
Trolanescu. Printre cel care 
și-au anunțat participarea se 
numără Constantin Botez, Ema
nuel Reicher, Paul Voiculescu și 
Parik Ștefanov.

condus de ing. Elenlca Enciu, 
tot la Tr. Măgurele șl la Zlm- 
nicea s-au creat secții de ca- 
iac-canoe. • UN SUCCES re
marcabil au obținut tinerii 
șahiști de la C.S.Ș. Brașovla, 
care au ocupat locul I la 
copii și juniori H în faza ju
dețeană a campionatului re
publican, aceștia sînt : Csllla 
Mato, Marla Borbeli, Miklos 
Demeter șl Eugen Ambruș. • 
LA DRAGODANA (jud. Dîm1 
bovița) s-a desfășurat ediția 
a XlV-a a „Cupei Chindia" 
șl ediția a VH-a a „Cupei 
Ion Vătafu" la orientare tu
ristică, eu peste 150 de con- 
curenți, între 13 șl 50 de ani, 
din diferite localități ale ță
rii. Printre cîștigătorl, pe

categorii de vîrstă, au figu
rat : Ioana Aruzescu (Dacia 
București) — 13 ani, Elena 
Constantinescu (Electrica Fi- 
eni) 17 ani, Paula Clurlea 
(Locomotiva București) — 35 
ani, Cristian Ivanciuc (Voința 
Craiova) — 15 ani, Viorel Pa- 
raschiv (Nicolina Iași) — 18 
ani, Constantin Angheluță 
(Voința București) și Ion 
Dan (Oțelul Tîrgoviște) — 50 
ani. Competiția a fost orga
nizată de C.J.E.F.S. Dîmbo
vița șl Consiliul județean al 
sindicatelor. • NUMEROȘI 
tineri din Bistrița șl locali
tățile județului s-au întrecut 
la handbal și baschet în 
„Cupa U.T.C.". Clasamentele 
celor două întreceri arată ast-
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„MARI

Feuerstein (CSȘ Timișoara), M. 
Robu (CSȘ Medgidia) b.p. V. Ai- 
renei (CSȘ Brașov) ; pană : FI. 
Decan (Crlșul) b.ab. 2 M. Dras- 
covici (CSȘ Reșița), R. Obreja 
(Dinamo București) b.ab. 3 V. 
Vasile (CSȘ Călărași) ; semiușoa- 
ră : Gh. Ciupercă (Farul) b.p. 
M. Roman (CFR Timișoara), M. 
Posmagiu (B.C. Brăila) b.p. S. 
Mărgean (FEA) ; ușoară : T. Pot- 
loagă (Cimentul Medgidia) b.p. 
Al. Ghețea (Metalul Hunedoara), 
M. Voichiță (CSȘ Timișoara) b.p. 
P. Miron (S.C. Bacău) ; semlmij- 
locie : V. Damian (CSȘ Constan
ța) b.p. Gh. Buna (CSȘ Caran
sebeș), R. Călin (Rulmentul Bra
șov) b.p. FI. Bracău (S.C. Ba
cău) ; mijlocie mică : Al. lupa- 
ru (CSȘ Brașov) b. dese. 2 V. 
Dumbravă (CSȘ Focșani), FI. 
Robu (B.C. Brăila) b.p. C. Du
mitru (Olimpia București) ; mij
locie : N. Tomlloiu (Metalul
București) b.ab. 2 L. Caia (Fo
rests Toplița), V. Alistar (CSȘ 
Slobozia) b.p. I. Olaru (CSȘ Ca
racal) ; semigrea • M. Penea 
(IAEM Timișoara) b.p I. Pop 
(Voința Satu Mare). M. Agavrl- 
’ Medgidia) b.ab. 1 I.

(B.C. Brăila) ; grea : 
(Voința Cluj-Napoca) 
Vizlreanu (Dinamo 

S. Botorog (S.C. Ba- 
1 “ - '

Rm. Vilcea).

loaie (CSȘ 
Comorașu 
M. Paisz 
b.ab. 1 C. 
București), 
cău) b.ab. D. Solomon (CSȘ

Mihai TRANCÂ

C* 4 în ca 
de presă, o: 
A.C.R. din 
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ediții a „Halii

ACTUALITĂȚI DIN
• „CUPA ROMÂNIEI". S-au 

disputat primele două faze zo
nale (finala va avea loc în zi
lele de 4, 5 și 6 iunie la Man
galia). găzduite de localitățile 
Craiova și Beiuș (Bihor). Ast
fel, se cunosc primele patru 
formații de oină calificate pen
tru ultima etapă. Acestea sînt : 
Dinamo București, Viață Nouă 
Olteni (Teleorman), Viitorul 
ClujrNapoea și Recolta Cărei 
(Satu Mare). Următoarele „zo
ne" sînt programate sîmbăta și 
duminica aceasta la Zărnești 
(vor fi prezente Torpedo Zăr- 
nești-Brașov. ASA Sibiu, CPL 
Sebeș-Alba, Toplița-Hunedoara, 
Știința Toplița-Harghita, Com-

fel. : baschet băieți : 1. Lie. 
„Liviu Rebreanu“ Bistrița, 2. 
Lie. „George Coșbuc“ Năsă- 
ud, 3. Lie. industrial 1 Bis
trița ; la handbal fete : 1. Lie. 
„George Coșbuc" Năsăud, 2. 
Lie. metalurgic Beclean, 3. 
Șc. gen. Salva. O RECENT 
LA PIATRA NEAMȚ a avut 
loc un reușit schimb de expe
riență între colegiile județene 
ale antrenorilor de fotbal din 
Bacău și Neamț. Tema pusă 
în discuție s-a referit la me
tode tehnice și tactice și a 
fost dezbătută de profesorii 
Ton Constantinescu, Mihai 
Radu. Nicolae Vătafu și Mir
cea Nedelcu. Ca un punct de 
divertisment a urmat apoi 
meciul dintre fostele glorii 
ale celor două județe.

relatări de la :
Ștefan, D. Moraru-Slivna, C. 
Gruia, M. Avanu, FI. Toma 
C. Rusu.

M.
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rul respectiv, în urma rezul
tatelor înregistrate la test, 
excluzînd din campionatul 
național nu mai puțin de 7 
echipe de juniori ! Nu vor 
mai evolua în actuala ediție 
ambele formații de juniori 
de la Voința și Politehnica 
din Cluj-Napoca, de la In
dustria lînii Timișoara și 
echipa de juniori mici Pro
gresul București ! Nici nu se 
putea altfel.

La Industria linii (antrenor 
Al. Cinteanu), de pildă, doar 
cite un jucător din fiecare 
echipă (!) a îndeplinit baremul 
propus, la Politehnica (antre
nori A. Ardeleanu și I. Cră- 
ciuneanu) — un junior mare 
și doi juniori mici, la Voința 
(antrenor Zoltan Bogdan) — 
cite 5 și, respectiv, 4 sportivi, 
iar dintre juniorii Progresu
lui (antrenor Ion Miu) — 
doar șapte. OARE CE CALI
FICATIV POATE CAPATA 
MUNCA ANTRENORILOR
RESPECTIVI ? Cum înțeleg 
aceștia să contribuie la îmbo
gățirea permanentă a zestrei 
(și așa destul de redusă) de 
jucători talentați și valoroși 
pentru formațiile primei Di
vizii, pentru loturile repre
zentative ? Sperăm ca sanc
țiunile date, ca și avertismen
tele adresate echipelor Mure
șul Tg. Mureș și Rapid Arad 
să folosească la ceva.

Adrion VASIUU

AL BUCUREȘTIULUI
TOMOBILISM
nțe care va avea loc între 28
ala zși 30 4unie în județul Tulcea. Re-
ost feritor la această competiție,
to- este de amintit faptul că ea.con-
la tează ca etapă în Campionatul

ea. Europei, Cupa Păcii și Prieteniei
Ia- — rezervată piloților din țările
Iui, socialiste și Campionatul balca-
iu- * nic.
isi- _______
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LINALELE „CUPEI f.R.M." 
LA MOIOCROS Șl VITEZĂ

Activitatea competițională la 
moto are la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni un bogat program. Astfel, 
motocrosiștii se vor întrece du
minică în ultima etapă a „Cu
pei — concurs pe echi
pe — pe dificilul traseu de pe 
Dealul Partizanilor de lîngă Sf. 
Gheorghe. Vor avea loc curse la 
patru clase — juniori 50 și 80 
cmc, tineret 125 cmc șl seniori 
JȘO cmc. După cele patru etape 
disputate în fruntea clasamentu
lui se află echipele : 1. Steagul 
roșu Brașov 269 p, 2. Torpedo 
Zărnești 248 p, 3. Poiana Cîmpi- 
na 244 p, 4. Electro Sf. Gheor
ghe.

în Capitală pe traseul de la 
Pipera-Toboc va avea loc dumi
nică dimineața o spectaculoasă 
cursă de viteză in circuit, ulti
ma etapă a „Cupei F.R.M.". In 
program figurează curse la ca
tegoriile : 50 cmc (fete șl băieți), 
W9-cmc, 250 cmc și ataș (pînă 
la 600 cmc șl pînă la 1300 cmc), 
înaintea finalei pe locurile frun
tașe ale clasamentului se află : 
1. I.M.G. București S4 p, 2. Pro
gresul Timișoara 61 p, 3. Ener
gia Cîmpina 59 p, 4. Voința Ora
dea 51 p.

I DUPĂ TURNEUL ECHIPEI NAȚIONALE ÎN AMERICA DE SUD
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Comentariile presei chiliene

„ASTA NE MAI LIPSEA
ROMÂNIA NE-A DEZBRĂCAT!1

• Echipa Chile n-a lost învinsa acasă in ultimii trei ani
• Meciul a iosi transmis la televiziune in mal multe
țâri
mai

sud americane • Dalacl și DOlonl au obținut cele
mari notări date de cronicarii chilieni: 6. Toți

ceilalți jucători români: 3
In 

miercuri nu am mai putut lua 
legătura cu Santiago de Chile 
din cauza unor circuite de te
lecomunicații defecte. Echipa a 
Dlecat între timp, și am rămas 
doar cu scurta declarație a 
lui Mircea Lucescu și știri de 
la diferite agenții de presă, u- 
nele incomplete. Astfel, forma
ția echipei României care a 
jucat cu Chile am aflat-o abia 
joi după-amiază cînd, prin in
termediul ambasadei române 
din Santiago de Chile am be
neficiat de cîteva amănunte în 
plus și. îndeosebi, de opinia 
presei chiliene.

Firește, interlocutorii noș
tri erau foarte salisfăcuți de 
această primă vizită a unei 
echipe române de fotbal și 
încă la nivel de reprezentativă 
națională, bucuroși de rezul
tat, îneîntați de felicitările pe 
care le-au primit pentru evo
luția fotbaliștilor români.

Echipa care a jucat a avut 
următoarea
— Rednic, 
Bogdan — 
Augustin, 
Geolgău 
Bălăci.

Meciul 
direct

tot cursul după-amiezii de

i alcătuire : Moraru 
Boloni, Iorgulescu, 
Țicleanu (Andone), 
Klein (Balint) — 

(Turcu), Cămătaru,

a fost televizat 
în Chile.

Peru, Uruguay 
zentînd interes 
tul campionat

Desfășurarea 
luția scorului 
meroase comentarii în 
chiliană, îndeosebi pentru fap
tul că reprezentativa 
nu a mai pierdut de 
pe teren propriu.

„SURPRIZA NU A 
PARTE DIN LIBRET”

Ziarul „LA TERCERA", 
cea mai mare circulație 
Chile, lasă să se înțeleagă 
eșecul n-a fost deloc luat 
considerare înainte de meci.' 
„Cu mult înainte de joc spec
tatorii strigau Oie ! Ole ! pen-

iu 
Argentina, 

și Ecuador, pre- 
pentru apropia- 
mondial.
meciului și evo- 
au produs nu- 

presa

Chile 
trei ani

FĂCUT

cu 
în 
că 
in

DRUMUL GREU
ABIA ÎNCEPE!
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Slmbătă și duminică, In Capitală

TURNEUL INIERNAȚIONAL

I
I

DE IURTE IIRERE

PENTRU SPERANȚE OLIMPIII
în sala de atletism a complexu

lui sportiv „23 August" din Ca
pitală va avea loc, sîmbătă și 
duminică, un important turneu 
internațional de lupte libere re
zervat speranțelor olimpice (18— 
20 ani).. La această competiție, 
care constituie un bun prilej de 
verificare* înaintea campionatelor 
europene de juniori, programate 
în perioada 13—18 iulie Ja Leip
zig (R. D. Germană), și-au anun
țat participarea tineri luptători 
din Bulgaria, R.D. Germană, Iu
goslavia, Polonia, Ungaria și, 
desigur, România. Pînă aseară 
sosiseră aproape toate echipele, 
mai puțin cea a Iugoslaviei, aș
teptată azi. Din țara noastră vor 
concura cîte 3—4 sportivi la fle
care categorie de greutate.

I
I

duminică, la Piatra Neamț
L0fl‘ DE LUPIE CRECO ROMANE
IE OLIMPICE Șl JUNIORI

și rențl au obținut calificarea în 
?ura etapele anterioare Cei mai mulți

olica- sînt din București (ele la^clubu-
cco- rile Steaua, Dinamo, Metalul,

îcc Progresul), Constanta. Brașov,
u- Timișoara, Arad și Suceava.

„TROFEUL PETSCHOVSCHI"
Înaintea etapei a 20-a a Di

viziei „A“, situația în „Trofeul 
Petschovschi" (decernat anual 
de ziarul nostru celui mai spor
tiv public) se prezintă astfel :

1. Constanța 9,50 ;
2. Scornlcești 9,42 ;
3—4. București și Cluj-Napoca 

9 35 * ‘
5. Arad 9,23 ; 6. Bacău 9,14 ; 7. 

Craiova 9,07 : 8. Tîrgovlște 9,06 ; 
9. Hunedoara 9,00 : 10. Rm. Vîlcea 
8,85 ; 11—13. Pitești Tg. Mureș șl 
Timișoara 8,64 ; 14. Petroșani
8,42 ; 15. Brașov 8.35.

zile la rînd am 
echipa naționa-

CLASAMENTE
RETURsă informăm citi- 

Ultimul meci cu 
in care fotbaliștii 

ne-au oferit o sur- 
atît de plăcută, o 

după un joc

1. CORVINUL 11 6 3 2 22- 9 15
2. Dinamo 11 6 2 3 16- 9 14
3. Univ. Craiova 11 5 3 3 22- 8 13
4. Steaua 11 5 3 3 15- 9 13
5. F. C. Olt 11 6 1 4 17-12 13
6. Sportul stud 11 4 5 2 9- 8 13
7. C. S. Tirgoviște 11 5 2 4 9-10 12
a. Jiul 11 4 3 4 12-12 11
9. „U“ Cluj-Nap 11 4 3 4 11-13 11

10. „Poli* Timișoara 11 3 5 3 9-13 11
11. F. C. Constanța 11 4 3 4 11-16 11
12. A.S.A. Tg. Mures ti 4 3 4 12-19 11
13. F. C. Argeș 11 3 4 4 10- 9 10
14. Chimia 11 3 4 4 5-10 10
13. S. C. Bacău 11 2 5 4 12-15 9
10. F.C.M. Brașov 11 3 2 6 7-14 1
17. U.T.A. 11 2 3 6 5-11 7
18. Progresul Vulcan 11 2 2 7 8-15 4

lor, apoi au adre- 
incurajare oaspeți- 
jucătorii români 

cu ușurință, 
incredibil de repede

tru 
sat 
lor, 
jucau armonios, 
ajungind 
la 3—0.“

Același 
a apărut __ 
LIPSEA — ROMANIA 
DEZBRĂCAT !“ 
licolului apreciază echipa Româ
niei, căreia îi acordă două note 
de 6 pentru Bălăci și B<5K>ni, 
5 pentru toți ceilalți jucători 

" ' ” 1 " —;za mai
de ziariștii 
de ziariștii

echipa 
aceeași 
fiindcă

ziar. în altă ediție 
cu titlul „ASTA NE

NE-A 
și autorul ar

români. Nota 6 este cea 
mare notă acordată 
chilieni, de regulă 
sud-americani.

„NU AM PUTUT 
ȚINEM MINGEA"

Ii presă au apărut și decla
rații ale jucătorilor și antre
norului. Unul din jucători 
Carlos Caszely, cel mai cunos
cut atacant chilian, spunea : 
„Românii nc-au surprins aiit 
de mult cu jocul lor debor
dant incit, deși alergam ca ne
bunii. nu puteam prinde pe 
nimeni și nu rețineam mingea". 
Antrenorul Luis Sanlibancz a 
afirmat : „România a demons
trat că este o reprezentantă 
autentică a fotbalului european, 
eu jucători dinamici, rapizi și 
tehnici".

Cotidianul MERCURIO a re- 
.latat în cronica sa următoa- 
rele : „In fața unor adversari 
rapizi, acționînd precis • și în 
mare viteză, mareînd sever 
adversarii dar folosind și schim
bul de locuri, selecționata 
noastră a fost depășită. La 
acțiunile eficace ale aripilor 
echipei române, bine conduse 
de „stîngaciul" Bălăci, au apă
rut defecțiunile sistemului 
fensiv ai fotbaliștilor 
care s-au 
depășiți".

SA MEN-

de- 
noștri 

lăsat surprinși și

Fotbaliștii 
joi seara la 
după-amiază 
rești.

★
noștri au ajuns 

Paris, de unde azi 
vor sosi la Bucu-

Campionatul echipelor de speranțe

S. C. BACAU 3 PUNCTE AVANS
Odată cu etapa a 29-a a Di

viziei „A“ se reia întrecerea și 
in campionatul echipelor 
speranțe. Ultima etapă - 
28-a — a fost dominată 
derby-ul S.C. Bacău — Univer
sitatea Craiova, în care, după 
cum se știe, formația băcăua
nă a obținut victoria, cu 1—0, 
astfel că acum ea s-a desprins 
la trei puncte de principala ei 
rivală la titlu. Parcurgînd pro
gramul celor două echipe în 
cele sase etape care mai sînt 
de disputat, putem afirma că 
avansul tinerilor jucători bă
căuani, pregătiți de antrenorul 
Sorin Avram, este hotărîtor.

de 
a 

de

Iată clasamentul campiona
tului de speranțe înaintea eta
pei a 29-a:

în cadrul a 5 ex
trageri cu un total 
de 42 numere ORI
CINE JOACA POA
TE CÎȘT1GA :

POSIBILITĂȚI 
multiple de noi 
Șl MARI SUCCESE!

Se poate juca șl 
!n cotă de 25%,

ASTAZI ȘI MIINE 
— ULTIMELE ZILE 
DE PARTICIPARE.

1. S.C. BACAU 28 20 6 2 75-10 46
2. Univ. Craiova 28 19 5 4 92-20 43
3. Corvinul 28 18 3 7 75-34 39
«. Dinamo 28 17 5 6 66-28 39
5. F.C. C-ța 28 15 3 10 65-31 33
6. F.C.M. Bv. 28 14 3 11 47-37 31
7. C.S. Tgv. 28 14 3 11 47-43 31
8. „U“ Cj.-Npi 28 13 2 13 50-43 28
9. „Poli" Tim. 28 12 4 12 46-50 28

10. F.C. Argeș 28 13 2 13 36-43 28
11. Steaua 28 10 7 11 40-52 27
12. A.S.A. Tg. M. 28 10 3 15 34-48 23
13. Chimia 28 9 4 15 37-67 22
14. Sportul stud. 28 8 5 15 35-65 21
15. Progr.-Vulc. 2t1 7 5 16 40-80 19
16. F.C. Olt 281 7 4 17 36-G5 18
17. U.T.A. 28l 7 0 21 27-75 14
18. Jiul 28l 6 2 20 22-70 14

S3 tVIAI 1982

TRAGERE EXCEPȚIONALA

țp atribuie cistiquri «r»

BANI. AUTOTURISME • autoturisme „Da
cia 1300“

• excursii în
Bulgaria sau
Cehoslovacă

R.P. 
R.S.

• mari sume 
bani

de

BILETELE DE 15 
LEI VARIANTA
PARTICIPA • LA
TOATE EXTRAGE
RILE 1

Citeva 
urmărit 
lă în turneul sud-ameri- 
can, prin intermediul 
telexului și telefonului. 
Am trăit astfel, minute 
întregi, alături de cei 
aflați departe, de jucă
tori și conducătorii echi
pei, de alți interlocutori 
care ne-au dat posibili
tatea 
torii. 
Chile, 
noștri 
priză
victorie, 
foarte apreciat de presa 
gazdelor, a entuziasmat 
pe mulți iubitori ai fot
balului. Am redat alături 
un titlu neobișnuit din- 
tr-un ziar chilian pentru ' 
a vedea că la eșecuri nu 
numai pe la noi se dez- 
nădăjduiește, că aceasta 
este o boală continenta
lă și intercontinentală.

Relatind cititorilor 
turneul cu lux de amă
nunte și interpretări nu 
am dorit să arătăm că 
problema echipei națio
nale este rezolvată. Apre
cierile, măgulitoare din 
acest 
buie 
tirea 
nuă, 
plină
trenorilor. a tuturor ace
lora care răspund de 
formarea șt pregătirea 
unei echipe reprezenta
tive noi, puternice.

Turneul sud-american 
și victoria de la San
tiago de Chile arată că 
reprezentarea internațio
nală a fotbalului nostru 
poate să ajungă la un 
nivel ridicat. Drumul e 
greu, abia începe, dar 
nu l-am dori prea lung. 
(an.)

ultim joc, nu tre
să slăbească pregă- 
temeinică și conti- 
responsabilitatea de- 

a jucătorilor, an-

ACASĂ
1. DINAMO 14 14 0 0 37- 8 28
2. U. Craiovo 14 13 1 0 45- 5 27
3. Corvinul 14 13 1 0 49-11 27
4. F. C. Olt 4 13 0 1 29- 5 26
5. C. S. T-viște 15 11 3 1 21- 6 25
6. „U- Cj-Nop. 14 10 4 0 23- 7 24
7. Sportul stud. 14 9 5 0 20- 5 23
8. A.S.A. 14 10 2 2 28- 6 22
9. „Poli" Tim. 14 9 4 1 23- 7 22

10. Jiul 14 8 6 0 22- 7 22
11-12. Steaua 13 9 4 0 23- 9 22

F.C.M. Bv. 14 9 4 1 18- 4 22
13. S. C. Bacău 14 7 7 0 22-10 21
14. Chimia 14 8 5 1 19-11 21
15. F. C. Argeș 14 8 4 2 23-10 20
16. F. C. C-ța 14 7 5 2 22- 9 19
17. U.T.A. 13 6 5 2 17- 7 17
18. Prog. Vulcan 15 6 3 6 16-14 15

DEPLASARE
1. U. CRAIOVA 14 4 3 7 12-14 11
2. Dinamo 14 3 5 6 14-18 11
3. Steaua 15 2 4 9 9-17 8
4. Corvinul 14 1 6 7 9-21 8
5. Sportul s.tud. 14 1 6 7 8-24 8
6. F. C. C-ța 14 1 5 8 8-28 7
7. F. C. Olt 14 1 4 9 10-24 6
8. S. C. Bacău |4 2 2 10 10-28 6
9. U.T.A. 15 2 2 11 8-27 6

10. F. C. Argeș 14 0 4 10 1-18 4
11. „Poli** Tim. 14 0 4 10 6-27 4
12. Chimia 14 1 2 11 6-30 4
13. F.C.M. Bv. 14 1 2 11 3-28 4
14. Jiul 14 0 3 11 8-29 3

15-17. Prog.-Vulcan 13 0 3 10 10-33 3
C.S. T-viște 13 0 3 10 5-28 3
,,U" Cj-Nap. 14 0 3 11 5-28 3

18. A.S.A. 14 0 2 12 9-35 2

EFICACITATEA ÎN SCĂDERE...
Constatare întărită, din păcate, 

de etapa a 2S-a a Diviziei „A“, 
cînd în cele 9 partide s-au în
scris numai 12 goluri. Totalul 
golurilor în actuala ediție a a- 
juns la 598 (457 gazdele — 141
oaspeții), rezultînd o medie de 
2,37 pe partidă, cea mai scăzută 
medie din ultimii 10 ani, vîrful 
fiind atins în ediția 1980—81, eu 
2,85.
NICI UN ȘUT ÎN 90 DE MINUTE!

Una din explicațiile scăzutei c- 
flcacltățl din actuala ediție este 
șl imprecizia șuturilor, din cele 
6 031 (4 087 gazdele — 1944 oas
peții) doar 598 s-au transformat 
în goluri. Cele mai multe șuturi 
s-au înregistrat în etapa a <-a : 
251, Iar cele mai puține în eta
pele a 21-a șl a 28-a : cîte 176. 
De remarcat „performanța" Po
litehnicii Timișoara, în etapa a 
23-a, cînd în meciul de la Craio
va, cu Universitatea, nu a ex
pediat nici un șut la poartă. 
Sportul studențesc (etapele a

25-a și a 28-a), Corvinul (etapele 
13-a și a 26-a), C. S. Tirgoviște 
(etapa a 7-a) și F. C. Argeș (e- 
tapa a 28-a) nu au tras nici un 
șut pe spațiul porții. Primele 
locuri în clasamentul șuturilor 
sînt ocupate de Dinamo cu 441, 
Universitatea Craiova 411 șl F.C. 
Constanța 396, iar pe pozițiile... 
retrogradante se află „U“ Cluj- 
Napoca 286, Jiul 272 și Sportul 
studențesc 269

33 LA SUTA — PROCENTUL 
RATĂRILOR PENALTY-URILOR!

Iată o altă explicație a inefi
cacității : din cele 64 de lovituri 
de la 11 m, 43 au fost transfor
mate, 21 ratate (deci o treime). 
Pe lista jucătorilor care au ra
tat penalty-uri se află 4 jucători 
cu cîte 2 lovituri te la 11 m ra
tate : Cimpeanu, lamandi, Lu
cescu șl Șumulanschl. Din tota
lul de 64, de 51 au beneficiat 
gazdele, iar de 13 oaspeții ; 57 
au fost dictate pe motiv de fault, 
iar 7 pentru infracțiunea de 
henț.

ȘTIRI
e DUMINICA, IN capitala. 

Dimineața, ia ora 11, pe stadio
nul Steaua, derbyul seriei a Il-a 
a Diviziei „B“ Rapid — Petrolul 
Ploiești. După-amiază, pe ace
lași stadion, de la ora 18, meciul 
de Divizia „A" Steaua — „U“ 
Cluj-Napoca (în deschidere în- 
tîlnirea de speranțe), iar pe sta
dionul Politehnica, jocul Sportul 
studențesc — Jiul (în deschide
re, de la ora 16, meciul echipe
lor de speranțe).
• ORA DE ÎNCEPERE A 

SFERTURILOR DE FINALA ALE 
„CUPEI ROMÂNIEI". Cele pa
tru meciuri din sferturile de fi-

nală ale „Cupei României", care 
se vor disputa miercuri, vor în
cepe la ora 17,
• CU ADINCA TRISTEȚE a- 

.flăm de încetarea din viață a 
fostului jucător orădean Ion 
Covaci (II), purtător al tricoului 
echipelor C.A.O., F.C. Ploiești și 
Libertatea Oradea.

• Promoția 1957 a Institutu
lui de educație fizică si sport 
se reunește în ziua de 28 iunie 
a.c. Relații se pot lua de la 
Ștefan Miu (telefon 81.89.96) și 
Pompiliu Simion (27.59.36).

ADMINISTRAȚIA dl stat loto pronospori INFORMEAZĂ
• MARI SUCCESE LA ÎNDE- .

MINA TUTUROR ! Partlcipanți- 
lor la seriile de Loz în plic a- 
flate în vînzare 11 se oferă po
sibilități multiple de a obține 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Trabant 601", precum și cîști- 
guri în bani de 50.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc.

20.000, 
Prin

tre cel mal recenți cîștigători de 
autoturisme „Dacia 1300“ se nu
mără șl Sterca Nlcolae (corn. 
Movilița, jud. Ialomița), Dragoș 
FI. Alexandru (București), “ 
mogy Carol (Miercurea 
Ținea Floarea (Brașov), 
tnlian (Urziceni), Truță Ion (Cra
iova) ș.a.

So
clu c), 

Melete

• TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO de astăzi. 21 mai 1982, se te
levizează în direct începînd de 
la ora 17,40.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 14 MAI 1982. Cat. 1 î 
1 variantă 25% — autoturism Da
cia 1300 ; cat. 
a 28.257 lei 
lei ; cat. 4 
5 : 193,50 a 
a 256 lei ; 
lei. Report 
Autoturismul „Dacia 1300‘ 
cat. 1, realizat pe un bilet jucat 
25%, a revenit participantei DU
MITRA GEORGESCU din Bucu
rești.

2 : 6 variante 25% 
cat. 3 : 22,75 a 4.605 
32 a 3.274 lei ; cat.

541 lei ■ cat. 6 : 408,75 
cat. X : 2.096.25 a 100 
la cat. 1 : 500.000 Ici.

de la



DE BASCHET MASCULINA C. E
Echipa României joacă astăzi cu Olanda

DE LA BERLIN

De astăzi, pină in ziua de 30 
mai. se desfășoară. în Portuga- 

grupei .,B“ a 
european de

lia, întrecerile 
campionatului 
baschet masculin. La Challenge 
round (denumirea oficială a 
competiției) iau parte 12 echi
pe, împărțite in două serii : 
„A“ (orașul gazdă este Lisabo
na) : Anglia, Finlanda, R.F. 
Germania, Portugalia, Suedia, 
Ungaria ; „B“ (la Porto) : Bel
gia, Bulgaria, Grecia, Olanda, 
România și Turcia. In cadrul 
acestor serii se va juca sistem 
turneu ; apoi, primele patru 
clasate din fiecare serie vor 
forma o serie finală de opt e- 
chipe ... ----
sistem turneu (rezultatele din 
seriile __
urmînd ca reprezentativele cla
sate pe primele patru locuri să 
se califice pentru grupa „A“ 
a campionatului european. în
trecerile grupei „A“ se vor 
disputa anul viitor (26 mai — 
4 iunie) în Franța, cu partici
parea selecționatelor clasate pe 
primele opt locuri la ediția

în care se va juca tot
preliminare vor conta),

precedentă a campionatului eu
ropean (1981, la Praga : 1.
U.R.S.S., 2. Iugoslavia, 3. Ce
hoslovacia, 4. Spania, 5. Italia, 
6. Israel, 7. Polonia, 8. Franța) 
și a formațiilor calificate la 
Challenge round.

La Porto, echipa țării noas
tre va juca, în ordine (începînd 
de azi), cu : Olanda, Grecia, 
.Turcia, Belgia și Bulgaria.

în vederea acestei competiții- 
maraton. la care disputa pen
tru calificare se anunță deose
bit de echilibrată, lotul român 
a făcut deplasarea în următoa
rea componență : Costel Cer- 
nat, Roman Opșitaru, Virgil 
Căpușan, Florentin Ermurachc 
Viorel Ion (Steaua), Ion Uglai, 
Lucian f 
București), 
Gheorghe 
București).
(I.C.E.D. București). Dan Sipoș 
(Rapid București) și Virgil Băi- 
ceanu (Farul Constanța) 5 an
trenori : Mihai Nedcf și Haiga- 
zun Tursugian.

BERLIN, 20 (Agerpres). — Me
ciurile desfășurate in ziua a tre
ia a competiției internaționale 
masculine de volei de la. Berlin 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Bulgaria — România
3—2 (15—11, 15—11, 7—15, 6—15,
15—9) ; R. D. Germană (A) —
R.P.D. Coreeană 3—0 (15—5, 15—8, 
15—8) ; Cuba — R. D. Germană 
(B) — 3—0 (15—5, 15—8, 15—11).

MECIUL FEMININ DE

ÎN R. D. GERMANA

IN AMFITEATRUL
lllimaie din pag 1)

de soarele Snagovului. Unele 
pleacă avîntat. altele* mai ti
mid — semn că lotul întinereș
te. că există o responsabilă 
preocupare pentru continua 
promovare a talentelor. Vin în 
clasele spațioase ale școlii de 
la Snagov elevele sîrguincioase 
de la Olimpia — Elisabeta O- 
lentuc, Iureca Năstaca (antre- 
noare — Ileana Pavel și Geor- 
geta Ciomîrtan), de la Dierna 
Orșova (Marioara Ciobanu), de 
•la Metalul București, unde, so
litar. într-un colt al~ Panteli- 
monului, oficiază — fără ..grup 
de recuperare" fără condiții

zile în 
R. D. 
Erfurt, 

care au

urmă s-au 
Germană, la 
două turnee 
participat și 

‘ ’ ~~ con-
Eisenach) 

ale

Cu cîteva 
încheiat in 
Eisenach și 
de tenis la 
tineri sportivi români. în 
cursul pe echipe (la 
reprezentativele de tineret 
României au cîștigat cu 5—0 la 
fete și cu 4—1 la băieți în fața 
formațiilor similare ale țării

Ivascencu (Dinamo 
Ioan Ionescu,

Pascu (Politehnica 
Iulian Carpen

DE LA SNAGOV
speciale adică — un alt profe
sor. un fost mare canotor 
crescut și el La școala muncii, 
a seriozității de la Snagov : 
antrenorul emerit Stelian Pe
trov. I-au fost promovate în 
lotul tării tinerele canotoare 
Mariana Trașcă, Title Țăran, 
Florie» Barbu — exemple de 
dăruire, de cumințenie. de 
muncă fără preget.

Da, lacul Snagov 
frumos ca niciodată, cu mult 
soare, cu umbră răcoroasă piti
tă printre sălcii, cu fete înalte 
ca săbiile trestiilor, mereu pe 
ape în arzătoarea dorință de a 
continua prin muncă și iar... 
muncă frumoasele succese ale 
canotajului nostru.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Ilona 
m la 

mal 
sezo-

q La Berlin, 
tizat 21,46 

cel 
al ___
Sziegaud

ATLETISM 
Slupianek a r 
aruncarea gi eutății, 
bun rezultat mondial 
nului La disc, Petra 
a aruncat 67,90 m.

CICLISM • După 
pe, în Turul Italiei 
să conducă Bernard Hinault, ur
mat de italianul Silvano Contini 
la 13 secunde și suedezul Tommi 
Prim la 26 de secunde. Etapa a 
6-a a fost cîștigată de Contini, 
cronometrat pe 130 km în 3hl7:28.

HANDBAL • Turneul masculin 
desfășurat la Paris s-a încheiat 
cu victoria echipei U.R.S.S., ur
mată de formațiile Iugoslaviei și 
Franței. Rezultatele : U.R.S.S. — 
Franța 17—12 (12—6) ; Franța — 
Iugoslavia 13—13 (5—6), U.R.S.S.— 
Iugoslavia 12—11 (6—6). Tot la
Paris. cu prilejul sărbătoririi 
centenarului clubului Racing, s-a 
disputat un meci între echipele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, finalis
tele ultimului campionat mondial. 
Au cîștigat 
han dbaliștii 
(13—8)

MOTO ® 
landa) s-a disputat o probă 
tind pentru campionatul 
dial de motocros la clasa 
cmc
Jacques Brune 
prima manșă, iai __
doua englezul Neil Hudson („Ka
wasaki"). în clasamentul gene
ral conduc Hudson și Brad 
ckey (S.U.A.) cu cîte 61 p.

șase eta- 
continuă

și de data 
sovietici- cu

La Hyvinkaa

5

aceasta
25—24

A câștigat francezul
(, .Suzuki") 

în cea

(Fin- 
con- 

mon-
500 

Jean 
în 

de-a

La-

Decalat cu o zi, din cauza so
sirii cu întîrziere a echipei oas
pete, startul întîlniril internațio
nale feminine de șah România 
— Polonia a fost dat în seara 
zilei de miercuri, la Băile Hercu- 
lane. Beneficiind de piesele albe, 
conform formulei de disputare 
(sistem Sch even in gen), șahistele 
poloneze au reușit să ia avans 
de un punct, prin cîștigarea a 
două partide după întrerupere. 
Iată rezultatele . înregistrate : 
Agniezka Brustman — Elisabeta

ȘAH ROMÂNIA - POLONIA
Polihroniade 0—1, Bozena Sykora 
— Marina Pogorevici 1—0, Anna 
Jurcinska — Eugenia Ghindă 
1—0, Grazyna Szmacinska — Ger
trude Baumstark 1/2—V2» Kryztina 
Iladzikowska — Ligia Jicman 
V2—V2, Ewa Nagrocka — Dana 
Terescenco l/2—A!r

Așadar, după prima rundă, 
formația Poloniei conduce cu 
3V2 — 2‘/2 în fața echipei Româ
niei. în runda a doua, șahistele 
noastre joacă cu albele.

gazdă. Tenis manii români au în
registrat succese și în concursul 
individual. în finala de simplu 
Ioan Florin l-a întrecut cu 0—6, 
6—4, 6—2 pe colegul său Bogdan 
Toma, iar In proba de dublu cei 
doi români au ajuns în finală, 
unde au pierdut cu 2—6, 3—6 în 
fața perechii John — Richter (R.D. 
Germană). Succes românesc șl 
în proba feminină de simplu : 
Nadia Becherescu a dispus în 
finală cu 6—3, 7—6 de Marilena 
Totoran. în sfîrșit, la dublu fe
te, Becherescu — Totoran și-au 
adjudecat finala cu 7—5, 4—6, 6—0 
în fața cuplului Schneider — Va
ter.

Scandal In lumea scrimei
CAMPIOANA MONDIALA

DECLASATA PENTRU DOPAJ!

„CURSA PAC//J/
T ETAPA A 9-a

BERLIN, 20 (Agerpres). — 
„Cursa Păcii" a continuat joi, după 
o zi de repaus, cu etapa a 9-a 
Szamotuly—Frankfurt pe Oder 
(171 km), în cursul căreia cara
vana ciclistă a intrat pe terito
riul R. D. Germane. A fost o 
etapă foarte rapidă (medie ora
ră 43,800 km), cu momente inte
resante și desprinderi spectacu
loase. printre fruntași aflîndu-se 
și ciclistul român Cornel Nico- 
lae, clasat pe locul trei în ace
lași timp, 3h54:02, cu învingăto
rul, italianul Bottoia, și al doi
lea sosit, cubanezul Orestes Mora. 
Pe echipe a cîștigat Italia, urmată

de Cuba și România. In clasa
mentul 
menține 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) la 
ocupă locul 
cea Romașcanu 
Pe echipe conduce R.
mană, urmată de Cehoslovacia 
la 11 s.» U.R.S.S. la 30 s., 
garla la 2:30, Polonia la 
România la 8:59, Franța 
10:52, Portugalia la 13:02 
Astăzi se dispută etapa a 
Frankfurt pe Oder—Neubranden
burg (198 km).

general individual 
lider

urmat 
la
29
12,

se
Zagretdinov 

de Sun 
S., Barth 

s. C. Paraschiv 
la 1:01, iar MLr- 
locul 16, la 2:38.

“ D. Ger-

19

Bul- 
2:33, 

la 
etc. 
10-a

ROMA, 20 (Agerpres). — întru
nită la San Remo, Comisia exe
cutivă a Federației internaționale 
de scrimă a confirmat declasarea 
(pentru dopaj) a scrimerei italie
ne Dorina Vaccaroni, cîștigătoa- 
rea recentei „Cupe Mondiale" de 
floretă de la Goppingen. In ur
ma adoptării acestei sancțiuni pe 
locul lntîi a fost trecută sporti
va vest-germană Cornelia Ha- 
nisch, care fusese învinsă în fi
nală de către Italiancă. Aflîndu- 
se la prima încălcare a regula
mentului, Dorina Vaccaroni va 
putea să participe la campiona
tele mondiale de scrimă ce vor 
avea loc în luna iulie la Roma. 
Comisia a aprobat numirea 
francezului E. Mercier în func
ția de vicepreședinte al Federa
ției internaționale de scrimă în 
locul belgianului C. Debeur, de
cedat.

ȘAH • După 9 runde și dispu
tarea partidelor întrerupte, în 
turneul de la Bugojno (Iugo
slavia) conduce Gări Kasparov 
(U.R.S.S.) cu 7,5 p, urmat de 
Lev Polugaevski 6 p, Lhibomir 
Liubojevici 5,5 p. tn partidele 
întrerupte : Polugaevski — Naj- 
dorf 1—0, Andersson — Timman 
1—0, Ivkov — Polugaevski, Gli- 
goricâ — Liubojevid, Spasski — 
Polugaevski remize • După opt 
runde în turneul de la Minsk 
conduce Vitali Teșkovskl cu 5,5 
p (1), urmat de Kuzmin 5 p, 
Kupreîcik și Rivas (Spania) 4,5 
p. In runda a 8-a Kuzmin a 
cîștigat la Inkiov, iar partidele 
Groszpeter — Psahis și Rivas — 
Rodriguez au fost remize.

pare mai

I.F.K. GOTEBORG ÎN VÎRFUL 
PIRAMIDEI CUPEI U.E.F.A.!

TENIS • In turul doi al cam
pionatelor internaționale ale Ita
liei la „Foro Italico" : Gomez
(Ecuador) — Iile Năstase 
6—3, 6—0 ; Tulasne — Clerc
6— 1 1 Higueras — Dent 6—7, 
0—3, Fibak — Slozil 6—4, 
Gerulaitis — Perez 3—6,
7— 5, Noah — Manson 6—3, 
• în „optimi" la Miinchen : 
Vassclin — Birner 1—6, 7—5, 7—5, 
Garcia — Purcell 6—0, 6—4, Telt- 
s-cher — Maurer 7—5. 6—3. • în 
turneul feminin din Berli
nul Occidental : Hanika — To
man ova 6—2, 6—1, Horvath — 
Stove 6—0, 6—2, Durie — Arraya 
6—4, 6—4, Sandin — Pfaff 6—4, 
4—6, 6—1. Gaduesek — Minter 
6—3, 6—2.

3—6,
7—5,
6—2,
6—4.
0—2,
6—3.

Surpriză de proporții, ieșită 
din comun, în manșa a dona a 

-------- ! I.F.K.
3—0 la 

în mod 
singura 

cele trei 
interclu-

Ulii VU111U11, J
finalei Cupei U.E.F.A. 
Goteborg cîștigă cu 
Hamburg și cucerește 
triumfal trofeul, fiind 
formație neînvinsă în 
competiții continentale _______
buri din acest an ! Victoria sue
dezilor va intra desigur în isto
ria acestor întreceri devenite atît 
de populare. în toamna anului 
trecut, cînd s-au aliniat la start 
64 de echipe, cine ar fi crezut 
că tocmai I.F.K. Gdteborg va 
obține acest succes răsunător, 
cînd drept favorite nu erau e- 
chipe oarecare, ci cu 
palmarese, ca Ipswich Town 
deținătoarea trofeului, ,
Moncliengladbach — fosta finalis
tă de acum doi ani. Hamburger 
S.V., Eindhoven, Feyenoord, A-

strălucite

Arsenal,

Hrubesch (în stîn- 
ga) aleargă nu cu 
mult folos după 
suedezul Hysen, in 
posesia balonului. 
Fazi din prima 
manșă a finalei 
Cupei U.E.F.A. din
tre I.F.K. Gote- 
borg — Hamburger 
S.V. (1—0). 
tur, I.F.K. 
cu 3—0, la 

burg !
Foto: „KICKER“— 
SPORTMAGAZIN

I.F.K.

In re- 
cîștiga 
Ham-

tletico Madrid, Napoli, Inter, Va
lencia, Sporting Lisabona, Stutt
gart, Kaiserslautern, ca să 
enumerăm decît pe unele... 
totuși, I.F.K., considerată la 
ceput o formație modestă, 
dovedit a fi 
în finală nu 
zină“, ci pe 
re are mari 
anul acesta 
a R. F. Germania, cu 
pe care antrenorul lotului vest- 
german Derwall îi are în lotul 
pentru „EI Mundial", în frunte cu 
Hrubesch, Kaltz, Matthaus, 
gath, Hieronymus etc., deci 
echipă, cum se spune ,de „14 
rate", Pe „Volksparkstadion** 
fost miercuri seara o mare 
cepție pentru cei aproape 60 000 
de suporteri ai gazdelor, care 
așteptau un succes clar al for-

nu 
Șl 

în- 
. s-a

excelentă 1 A învins 
o formație de „du- 

Hamburger S.V., ca- 
ș-anse să cucerească 
titlul de campioană 

jucători

Ma- 
o 

ka- 
a 

de-

mației lor, învinsă doar cu 1—• 
în prima manșă, la " ‘ 
„Dar, la 3—0 pentru 
cînd toate zarurile au 
runcate, spectatorii 
stadionul cu capetele plecate 
remarcă comentatorul 
Reuter», iar cel al _
France Presse» spunea că acest 
scor incredibil a venit ca un
„duș rece** intr-o seară de pri
măvară, pe capul zecilor de mii 
de spectatori** 1

După ce am văzut pe I.F.K. 
jucînd cu Dinamo la București, 
ne-am putut da seama de valoa
rea acestui temerar team suedez, 
care are jucători de certă clasă 
internațională, în frunte cu f^5- 
ții Tommy și Tornd Holmgreen, 
Sandberg, Corneliusson, cei doi 
Karlsson, Nilsson — care de re
ținut — n-au jucat bineînțeles 
în acea seară la Halmstad în e- 
chipa națională, care întîlnea în 
meci amical de verificare selec
ționata R. D. Germane (scor 2—2, 
goluri marcate de Persson min. 
60, Larsson min. 78, respectiv 
Jarosch min. 44 și Domer 64). 
Deci Suedia, viitoarea noastră 
adversară în preliminariile V.E., 
reprezintă o forță remarcabila'în 
soccerul european !

Revenind la I.F.K., prin interme
diul agențiilor de presă am pri
mit și o declarație a antrenoru
lui Eriksson : „Este cea mai feri
cită zi din viața mea și cred că 
și a băieților mei, pentru că am 
venit la Hamburg cu speranța 
de a obține un scor egal și am 
cîștigat cu 3—0 !M în fotbal, am 
putea adăuga noi, totul este po
sibil...

Goteborg. 
oaspeți, 

fost a- 
părăseM
«Agenției 
«Agenției

Ion OCHSENFELD

O A MAI CĂZUT o redută în bătălia 
femeii pentru egalitate ! Este vorba, iată, 
de finala campionatului feminin al Fran
ței l-a rugby în 15. disputată între Femi- 
na Bourg și Toulouse • ȘI PENTRU CA 
VENI VORBA de rugbz și de Franța, cî
teva cuvinte despre echipa din Beziers, 
super-campio-ana țării. Din 1971, de cînd 
domină scena națională a rugbyului, a- 
ceastă echipă a pierdut doar 4 din cele 52 de 
meciuri susținute : în 1973 la Dax (3—23 în 
semifinala campionatului), în 1976 la Agen 
(10—13 în finală), în 1979 la Bagneres (6—9 
în optimi de finală) șl acum, recent. la 
Lourdes (6—9 și 7—6 în optimi) Deci, o 
înfrîngere □ dată la trei ani I ® POR
TARUL ECHIPEI COLUMBIENE Deportivo 
din Cali, Pedro Antonio a fost suspen
dat pe 25 de etape pentru vina de a-1 fi 
lovit pe un arbitru de tușă. O sancțiune 
pe măsura gestului comis !... ® UN TUR
NEU DE FOTBAL gigantic a avut loc în 
capitala Norvegiei. “ 
2300 de ‘ ‘
bitri. la
22 000 de 
cadrul a 
DINTRE 
bal din 
sonului F.I.F.A., este Alan Snoddy, din Ir
landa de Nord. Recent, adică mai precis 
la 29 martie, Alan a împlinit 27 de ani 
• FEDERAȚIA DE ATLETISM din 
rain a fost gazdă. în acest an. a campio
natelor arabe de cros, competiție ajunsă 
la a IV-a ediție. Victoriile au aparținut a- 
lergătorilor tunislenl Fathi Al-Bakoushl la

S-au disputat peste 
meciuri, conduse de 2500 de ar
ca re au participat mai bine de 
tineri și tinere, repartizați 
7 categorii de vîrstă • UNUL 

CEI MAI TTNERI arbitri de fot- 
lume și încă ourtător al ecu-

tn

Bah-

/
seniori, Mohammed Saleh Rajhi la ju
niori și formațiilor tunisiene • CEL MAI 
TÎNAR dintre șahiștii campioni ai lumii a - • • - • ••- —»«--*■ —— a 

1960, 
23 de ani și 6 luni 
din Fort Lauderdale 
înot faimosul Loch 
fără să se teamă de 

mult discutat ®

fost jucătorul sovietic Mihail Tal. El 
devenit campion mondial la 7 mai 
zi în care împlinea
Q STELLA TAYLOR 
(Florida) a traversat 
Ness, în circa 19 ore,

..monstru

PLANURILE arhitectului francez Ta- 
llibert stadionul olimpic din Montreal tre
buia să aibă, în final, un acoperiș mobil. 
Acesta n-a putut fi executat în timp util, 
pînă La începerea Jocurilor din ' 
în cele din urmă, s-a renunțat la el ca 
fiind foarte costisitor. Intr-un fel este pă
cat. căci ar fi fost o realizați tehnică 
admirabilă f DE LA PRIMUL ,,RECORD" 
MONDIAL al maratonului 2.55:18 4 al ame
ricanului John Hayes (24 iulie 1908) alte 
20 de performanțe i-au urmat pînă la 
acest 2.08:13,0 al americanului Alberto 
Salazar (25 octombrie 1981) Acestea au 
fost realizate de 22 de alergători • KU-

1976 și,

wz-vl£UL și-a depus candidatura Ia orga
nizarea în 1986 a Jocurilor Asiatice. A 
iX-a ediție a acestei importante compe
tiții- polisportive (20 de discipline) va avea 
loc, de la 19 noiembrie la 4 decembrie, 
la New Delhi, în India ® ÎN CAPITALA 
JAPONIEI se resimte foarte mult lipsa 
bazelor sportive, cele existente neputînd 
face față cerințelor tot mai mari ale lo
cuitorilor (Tokio are peste 12 000 000 de 
locuitori !). De aceea, municipalitatea o- 
rașului a decis ca duminica dimineața, 
unele străzi din diferite cartiere să fie în
chise circulației pentru a putea fi folo
site ca terenuri de sport și locuri de 
joacă ! ® DIN I960 DE LA ROMA și pînă 
în 1984 la Los Angeles programul dife
ritelor discipline sportive olimpice a cres
cut mereu, numărul probelor ajungîna de 
la 150 la 216. Și cererile pentru noi pro
be nu s-au încheiat. încă, pentru Jocurile 
din 1988 e UN TRIO DE ALEP^ 
de fond iugoslavi, (dr. Srecko Bergant, 
ing. Dușan Mravlje .și Dare Erdeljc) a- 
realizat o pef or mantă cu totul ieșită din 
comun La Portiroj el au acoperit pe jos, 
în 18 zile, o distanță de 2 000 kilometri ! ! 
• ÎNCĂ 3 ALPTNIȘTI SOVIETICI au es
caladat zilele trecute vîrfui Everest Este 
vorba de Valeri Homutov, Vladimir Pucikov 
și Iuri Golodov, trei oameni de știință. în 
felul acesta, 11 alpin iști sovietici au ur
cat, pe Everest. Ei au realizat și două 
ascensiuni nocturne ceea ce, cum relevă 
agenția TASS, constituie o premieră în 
alpinismul modern.

ce,

Romeo VILARA

I
$

g

I.F.K. conduce (neînvinsă) 
și este 

țării !

P.S.
în campionatul Suediei 
finalistă în finala Cupei

PREGĂT1RI PENTRU CM.
La Recife :

VEȚIA 1—1 (1—1)
Gazdele au deschis scorul, 
urma unui
,gratuit“ de 

Wright) în min. 7 prin 
poi Sulser a egalat în 
Meciul a durat 93 de 
Raport de cornere 3—6. . _T—
campioni mondiali au Aliniat e- 
chipa : Valdir — Oscar, Leandro 
(Edevaldo), Luisinho, Junior, Fal
cao, Socrates (Cerrezo), Zico, 
Isidoro, Careca (Serginho), Eder. 
Au asistat 65 000 de spectatori.

La Viena î AUSTRIA — 
NEMARCA 1—0 (1—0). A 
Degeorgi (min. 4).

La Invercargill, pe teren 
prlu, NOUA ZEELANDA

BRAZILIA — EL-
Dar cum T 

în 
(acordat 
localnic 

Zico, a- 
min. 38. 
.minute !

Foștii

penalty 
arbitrul

DA- 
în scris

pro-
- O

SEL. A IRLANDEI 1—0 (1—0). A 
marcat Rufer (min. 3).

LA BOCHUM (R.F.G.), echipa 
locală a dispus de CAMERUN cu 
2—0 (0—

ȘTIRI • REZULTATE
• Finala Cupei Poloniei : 

Wroclaw : Lech Poznan — Pogon 
Szczecin 1—0 (1—0). • Președin
tele Federației austriece de fot- 
mal. Karl Sckanina a demisionat 
deoarece s-a împotrivit măririi 
numărulull de echipe din prima 
divizie (de la 10 la 16).

la
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