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I IlCIi ARII I PLENAREI IARGITF 
A COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți. 1 iunie, la Ate
neul Român, au început lucră
rile Plenarei lărgite a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., plenara a adoptat in 
unanimitate următorul punct 
la ordinea de zi :

— Cu privire la stadiul ac
tual al edificării socialismului 
în tara noastră, la problemele 
teoretice, ideologice șl activita
tea politică, educativă a parti
dului-

La lucrările plenarei lărgite 
participă. împreună cu membrii 
și membrii supleanti ai C.C. al 
P.C.R.; 360 de invitați — ca
dre care își desfășoară activi
tatea în organe și organizații 
de partid, de masă și obștești, 
în economie, precum și in do
meniul muncii politico-educa
tive. culturale, cercetării știin
țifice, învătămîntului. presei și 
radiioteleviziunii.

-*■ impinat cu vii și puter- 
!C aplauze, tovarășul
ib.coiâc Ceaușescu a luat cu- 
vîntul în prima parte a lucră
rilor plenarei lărgite. prezen- 
tind o amplă expunere.

Definind in mod științific e- 
lapele parcurse de societatea 
românească și stabilind cu cla
ritate orientări și sarcini de 
viitor. ampla expunere a 
secretarului general al partidu
lui a fost primită cu profundă 
satisfacție și deplină aprobare 
de toți cei prezenți și subli
niată in repetate rinduri cu 
însuflețite aplauze și urale, 
constituind un document-pro
gram de o inestimabilă valoa
re teoretică și practică pentru 
activitatea comuniștilor. a

tuturor cetățenilor tării îndrep
tată spre înfăptuirea mărețului 
tel înscris In Programul parti
dului, în hotărîrile Congresu
lui al XII-Iea — făurirea so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul României.

In încheierea expunerii, par- 
ticipantU la plenară au ova
ționat îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, exponen
tul năzuințelor vitale ale na
țiunii, forța politică conducă
toare a societății noastre so
cialiste. pentru secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care își consacră 
întreaga energie și putere de 
muncă înfloririi continue a 
patriei. în deplină libertate și 
independentă. bunăstării și 
fericirii poporului român, cau
zei socialismului și păcii in 
lume. EI au reafirmat holări- 
rea nestrămutată a clasei mun
citoare. a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— de a urma și înfăptui nea
bătut politica internă si ex
ternă a partidului și statului 
nostru, care corespunde în cel 
mai înalt grad intereselor și 
aspirațiilor fundamentale ale 
poporului.

In cursul după-amiezii, au 
început dezbaterile generale 
care se desfășoară sub semnul 
importantelor idei și orientări 
cuprinse în expunerea secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Au luat cuvîntul tovarășii : 
Constantin Dăscălescu, Pavel 
Aron, Emil Bobu, Iosif Szasz, 
Ion Stoian, Ștefan Pascu, 
Gheorghe Pană, Leonard Con
stantin. Eduard Eisenburger, 
Alexandrina Găinușe.

Luerările plenarei continuă.

ÎNOTĂTORI ROMÂNI LA BRATISLAVA
Sîmbătă și duminică se des

fășoară la Bratislava tradițio
nalul concurs internațional de 
înot dotat cu „Marele pre
miu al Slovaciei*'- Printre par
ticipant se vor număra și

citi va sportivi români : Cris
tian Ponta, Eugen Nan, Horia 
Lucaciu, Horațiu Neagrău. Mi
hai Mandache, Laurentiu Tache 
și Octana Mladin.
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La cea de a 14-a ediție a C. M. de popice

REPREZENTATIVA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
VIZEAZĂ AL 6-lea TITLU

• Bilanțul pregătirilor - încurajator • Sportivele noastre, printre lavorltc 
la toate probele • Debutante in echipa senioarelor

Ajunse la a 14-a 
ediție, 
tele mondiale 
popice vor 
simbătă pe 
sase 
plastic 
incinta 
tinoar 
din Brno. 
cehoslovacă

campiona- 
de 

începe 
cele 

piste din 
montate in 
noului pa- 

artificial 
Ediția 

a 
..mondialelor" reu
nește jucătoare și 
jucători din 11 
tari : Austria, Ce
hoslovacia. Elve
ția. Franța, R. F. 
Germania. Iugo
slavia, Italia, Po
lonia. România, 
Suedia, Ungaria.

Popicarii români, 
multipli 
ai lumii 
probele 
cit si în cele mas
culine, care din 
1957. cînd aprecia
tul jucător 
Micoroiu a 
la Viena pe 
mal Înaltă treaptă 
a podiumului lau- 
reatilor, s-au nu
mărat în perma
nență printre principalii ani
matori ai marii întreceri, 
sint hotăriți să-și apere cu ar
doare prestigiul cucerit în 
na mondială. Astăzi vă 
zentăm cîteva secvențe 
preparativele efectuate de 
prezentativa feminină a 
noastre.

Tehnicienii Constantin 
guțoiu și Crista SzScs au 
nit în campania pentru ;

campioni 
atit la 

feminine.

Ion 
urcat

cea
căpitanul echipei Româ- 

Foto : Dragoș NEAGU
Ana Petrescu

- niei

are- 
pre- 
din 
re- 

țării

Ne- 
por- 

apro-

Astăzi, etapa a 31-a a Diviziei „A“ la fotbal

ÎN CENTRUL ATENȚIEI, MECIURILE 
PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII

CLASAMENTUL

1. DINAMO 30 18 6 8 58- 27 42
2. Univ. Craiova 30 18 4 8 59-24 44
3. Corvinul 30 15 7 8 59-34 37
4. F.C. Olt 30 14 5 11 41-37 33
5. Steaua 30 12 8 10 36-29 32
6. Sportul stud. 30 10 12 8 31-33 32
7. „Poli- Tim. 30 10 8 12 32-35 28
8. Jiul 30 9 10 11 35-39 28
9. S.C. Bacâu 30 9 10 11 33-40 28

10. F.C.M. Brașov 30 11 6 13 25-34 28
11. F.C. Constanța 30 9 10 11 31-40 28
12. „U- Cluj-N. 30 10 8 12 30-40 28
13. C.S. Tîrgoviște 30 11 6 13 26-40 28
14. Chimia Rm. V. 30 10 8 12 28-42 28
15. F.C. Argeș 30 9 9 12 32-30 27
16. U.T. Arad 30 10 7 13 31-34 27
17. A.S.A. Tg. M. 30 11 4 15 40-44 24
18. Prog.-Vulcan 30 7 4 17 27-50 20
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |PR OGRAh11

0 La Petroșani și Rm. Vîlcea se intilnesc echipe 
aflate la —2 0 F. C. M. Brașov fuge de zona lan
ternei, F. C. Olt aleargă încă pentru 
podium 0 Pe stadionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare, față în față 
șoara, „Poli

un loc pe

locurile 1 și 18 0 La Timi- 
nu se poate gindi decît la victorie. 

Dar Corvinul ? 0 Pe stadionul Steaua, o partidă între 
atacul gazdelor și defensiva alb-negrilor ? 9 Aflată 
într-o frumoasă serie, F. C. Argeș speră să treacă, fără 
emoții, de U.T.A. 0 Campioana, datoare suporterilor 
ei, reia întrecerea pentru titlu 0 La Tîrgoviște, un meci 
între două formații în 
mare criză de puncte
Șl ARBITRII

>««

JIUL PETROȘANI - „U“ CLUJ-NAPOCA
(D. Petrescu ; V. Roșu șl N. Volnea — toți «Hn București) 
CHIMIA RM. V1LCEA - S.C. BACĂU
(C. Teodorescu — Buzău ; J. Grama șl B. Matei — ambii din 
București)
F.C.M. BRAȘOV - F.C. OLT
(I. Igna ; D. Buciumau — ambii din Timișoara șl I. Dlma — 
Sighișoara)
DINAMO - PROGRESUL VULCAN
(Fl. Popescu ; Al. Bădulescu și S. Pantellmonescu — toți din 
Ploiești) — stadionul Dinamo
„POLI" TIMIȘOARA - CORVINUL HUNEDOARA
(M. Abramiuc — Suceava ; I. Vasile și M. Niculescu — ambii 
din București).
STEAUA ------------------------------------
(M. Neșu — Oradea ; P. Balaș 
Giurgiu) — stadionul Steaua, ’
F. C. ARGEȘ
(O. Ștreng ; I. Caraman și I.
UNIVERSITATEA CRAIOVA
(M. Ludoșan ; L. Frunză — ambii din Sibiu șl I. BÎră — Agnita) 
C. S. TÎRGOVIȘTE - A.S.A. TG. MUREȘ
(S. Drăgulici — Drobeta Tr. Severin ; V. Constantin eseu și Dan 
Manole — ambii din București)

Partidele vor începe la ora 18, cu excepția meciului Steaua — 
Sportul studențesc, care va fi televizat.

- SPORTUL STUDENȚESC 
București șl T. Chelu —

de la ora IC
- U.T. ARAD

Medveș — toți din Oradea)
- F.C. CONSTANȚA I

piatele C.M. cu un lot lărgit, 
retinînd în etapa finală a pre
gătirilor doar opt sportive cu 
un valoros palmares. care 
și-au demonstrat înalta măies-

trie In lansarea bilei. în di
ferite partide de verificare. 
Margareta Cătineanu, Elena 
Andreescu. Ana Petrescu șl 
Elena Pană sl-au onorat „căr- 

selecționata 
toate me- 
1981, iar in 
nouă intîl- 
noastre. a 
„Am avut.

tile de vizită". 
României cîștigînd 
ciurile susținute In 
acest an. din cele 
nirl. echipa țării 
pierdut doar una. 
ne-a explicat antreorul princi
pal Constantin Neguțoiu. un 
bogat program de jocuri inter- 
tări, care ne-au oferit posibili
tatea să testăm un mare nu
măr de selecționabile. In plus, 
am lucrat mai mult ca oricind 
in condiții de concurs. In lup
ta pentru titularizare s-au im
pus două debutante la C.M. 
de senioare. Silvia Berinde si 
Maria Zsizsik, care inspiră 
multă încredere. Făcînd dova
da calităților care le-au con
sacrat in arena internațională. 
Margareta 
Andreescu, 
căpitanul 
Elena Pană 
coechipiere sint ferm hotărite 
să se mențină tn fruntea pira
midei".

Reprezentativa feminină a 
tării noastre a obținut pînă tn

Traian IOANIȚESCU

Cătineanu, Elena 
Ana Petrescu — 

echipei naționale, 
și mai tinerele lor

(Continuare tn pag s <-«)

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE
SUB EGIDA „DACIADEI'

în Capitală: n
A intrat in obiceiul Comite

tului U.TC. al Sectorului 2 
din Capitală ca în fiecare lună 
mai să organizeze, în colabora
re cu Consiliul pentru educație 
fizică și sport și Consiliul sindi
catelor din sector, un festival 
al sportului, cîntecului și dan
sului — „Festivalul Primă
verii" — înscris sub genericul 
„Daciadei" și al Festivalului 
național „Cîntarea României". 
Gazda acestei acțiuni aștepta
te de fiecare dată cu interes 
și bucurie de tineretul studios 
și de iubitorii de sport 
marile întreprinderi din 
este complexul Metalul 
cartierul-oraș Pantelimon. 
eoborit duminică în amfitea
trul Metalului și parcă nici
odată nu ni s-a părut atit de 
frumos : tribunele, colinele din 
jur erau pline de un public

FESTIVALUL PRIMĂVERII"
clu- 
Me- 
Fla-

Ș1 
albe

din 
zonă 

din 
Am

entuziast, în vîntul dimineții 
fluturau flamurile unor cunos
cute unități sportive — 
burile Olimpia, Voința, 
talul, asociațiile sportive 
căra roșie, Spartac, I.O.R. 
altele — și multe flamuri
ivind pe ele simbolicul porum
bel al păcii.

Terenul central al Metalului 
a fost o dimineață întreagă 
scena unui îneîntător spectacol. 
Am admirat aici parada spor
tivilor. în acordurile marșuri
lor „Daciadei", repriza de gim
nastică „Dansul margaretelor", 
orezentată de 250 de șoimi al 
patriei și purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, demonstrația 
de gimnastică ritmică moder-

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag 2-3)

PROFILURI ARĂDENE
„Și noi, arădenii, ca și brăi- 

lenii. avem vecin un colos 
sportiv. AI nostru se cheamă 
Timișoara. A te pune față-n 
față cu Timișoara e o chestie 
de curaj. Timișoara are aproa 
pe zece mii de studenți. Noi 
n-avem nici unul, și asta spune 
mult despre... cum e cu spor
tul de performanță. Noi creș
tem ca să-i pierdem, Timișoara 
așteaptă și n-are cum să 
pice ceva de soi. Departe 
noi gîndul că Timișoara 
binemerită de Ia sport, 
condițiile sint diferite, 
nu ne-a Împiedicat pe 
denii, să-i vedem pe 
și pe Van Hanegem_ 
plingind. cind cu 
acum zece ani și mai bine. A- 
cesta e 
eu zic 
care e 
tiv".

lui 
al 
a- 
la

(fotbal)
(gimnastică) 
(atletism)

și ai
nu-i 

de 
nu 

dar 
Ceea ce 

noi. ară- 
Happei 

aproape 
Feyenoord

și motivul pentru care 
să începem cu U.T.A.,- 
steagul Aradului spor-

Așa a început masa rotundă 
a electorilor, care, după pro
logul de nedisimulat natriotism 
local, oferă cititorilor noștri 
următorul top :

1. U.T.A. 1968-72
2. EBERLE Emilia
3. VAMOȘ Zoltan
4. PONGRACZ Ștefan 

săi (canotaj)
5. CODREANU Roman (lupte)
6. LAZĂR Elisabeta (canotaj)
7. DRÂGANÎȚĂ Cezar (hand

bal)
8. ~NEMETH Ileana (canotaj)
9. ILCA MIRCEA (tir)

10. MICOROIU loan (popice)
Un top frumos, care nu pare 

să resimtă lipsa studenților de 
pe malul Mureșului.

U.T.A. e in frunte — unani
mitate I — pentru seria da

patru ani în care, vorba 
Pavel Șodinca, corespondent 
ziarului nostru, „toată țara 
ila la radio cum e vremea 
Arad, cînd vine Feyenoord,
cum se simte Domide, și cum 
e cînd aterizează, direct de la 
Rotterdam, un avion cu vedete 
europene".

A FOST ODATĂ, CIND 
HERB ELLIOT...

Reporterul e și el de părere 
că U.T.A. își merită locul, 
pentru seria ei memorabilă : 
campioană națională 
din nou campioană in 
eliminarea Feyenoord-ului iu 
toamna Iui '70 — atunci s-au 
pus și nlăcile comemorative — 
și intrarea în turul patru al

loan CHIRILA

68— 69,
69— 70,

(Continuare în pag. 2-3)



PENTRU CEI CARE IUBESC ȘAHUL...
Em. Reicher ne vorbește despre „Memorialul dr. Octav Troianescu"
Acum cîteva zile, anunțam or

ganizarea, la clubul de șah I.T.B., 
în cursul lunii iunie, a unui tur
neu dedicat memoriei regretatu
lui maestru internațional dr. Oc
tav Troianescu, de la moartea 
căruia se vor împlini doi ani. 
Venim azi cu amănunte, prin in
termediul unuia din inițiatorii a- 
cestei frumoase acțiuni.

— Nu un turneu memorial, ci 
șase !... — precizează maestrul
Emanuel Reicher, interlocutorul 
nostru. Deci, un veritabil festival 
șahist, deschis jucătorilor de toate 
categoriile, după formula atît de 
eficientă și „modernă", practicată 
azi in întreaga lume. Ne-am gîn- 
dit, noi, șahiștii de la I.T.B., să 
luăm această inițiativă, fiindcă 
neuitatul nostru coleg și dascăl 
a fost membru al echipei noastre, 
dar și pentru că rămine incon
testabil printre ctitorii șahului 
românesc. Aș vrea să subliniez, 
cu această ocazie, că în realiza
rea intențiilor noastre am primit 
întreg sprijinul conducerii între
prinderii și așteptăm acum pe 
acela al forurilor de specialitate. 
Dorim ca „Memorialul dr. Octav 
Troianescu" să fie de la prima sa 
ediție un succes 1

— In două cuvinte, cum se va 
pune în practică această iniția
tivă ?

— Numai în două cuvinte e 
cam puțin, mai ales pentru mine, 
care sînt cîteodată acuzat, pe 
drept, că lungesc vorba... Dar să 
încerc. „Memorialul" va avea un 
turneu principal tn care vom 
căuta să reunim pe cîțiva dintre 
foștii parteneri de joc ai regre
tatului maestru. Nu am încă o 
listă completă, dar de pe acum 
se știe că vor juca Constantin 
Botez, Paul Voiculescu, Parik 
Ștefanov, Gheorghe Erdeuș și eu, 
bineînțeles. în următoarele cinci 
turnee vor fi repartizați ceilalți 
jucători, pe baza forței lor expri
mată în coeficienți Elo, mergînâ 
pînă la cei de categoria a doua. 
O inovație interesantă în materie: 
juniorii și junioarele vor concura 
laolaltă cu seniorii, dar pentru 
prima dată facem șl clasamente 
separate, foarte edificatoare. Se 
va juca în „sistem elvețian", deci

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE
(Urmare din pag 1) 

nă a fetițelor de la Flacăra 
roșie, ne-a amuzat alergarea 
tn saci a tinerilor muncitori 
de la I.M.B., Progresul, I.C.D... 
(Marian Turcitu și Vacile Bon
dari, cîștigătorii, ne spuneau 
bucuroși : „Anul trecut am 
luat locul 6, iar acum, ve
deți... experiența !). La trasul 
fringhiei n-au putut fi stabiliți 
cîștigătorii — dintre reprezen
tanții asociațiilor I.O.R. și Ma
șini unelte — pentru că, după 
multe încercări, odgonul a... ce
dat !.

La Brăila: „CUPA INVATAMINT Si CULTURA"
Sub genericul marii noastre 

competiții naționale „Daciada", 
s-au desfășurat la Brăila între
cerile finale ale celei de a patra 
ediții a „Cupei învățămînt și cul
tură", în organizarea Uniunii 
sindicatelor din învățămînt și 
cultură, în colaborare cu Consi
liul județean al sindicatelor, 
C.J.E.F.S., Comitetul sindicatului 
învățămînt Brăila și cu alte or
gane locale cu atribuții în sport.

Competiția — la care au parti
cipat peste 130 de finaliști s-a 
desfășurat la volei, șah tenis de 
masă și tenis de cîmp — toate 
și la masculin, și la feminin, 
prilejuind dispute de bun nivel 
tehnic, datorită și faptului că 
între participant! s-au aflat foști 
sportivi de performanță. De re
marcat că la startul acestor între
ceri (antrenînd în primele faze 
peste 15 000 de participanți) au 
fost prezenți și cîțiva reprezen
tanți de notorietate al artei și 
culturii. Remarcăm prezența în

(Urmare din pag 1)

Cupei U.E.F.A., în '71—’72. tex- 
tiliștii fiind una din puținele 
echipe care au jucat și primă
vara în cupele europene.

Emilia Eberle nu are ne
voie de recomandare. E cam
pioană mondială, plus multe 
alte medalii olimpice, mondiale 
și europene.

Vamoș, în schimb, trebuie 
prezentat cititorilor mai tineri. 
El a participat, la Roma, în 
1960, la J.O. de atunci, la o 
formidabilă cursă de 1 500 m. 
obținînd un loc cinci „mai va
loros decît multe medalii de... 
culoar". A fost cursa cîștigată 
de Herb Elliot, mal vestit — 
parcă — atunci decît Sebastian 
Coe însuși. După doi ani, Va
moș avea să cucerească meda
lia de argint în proba de 3 000 
de metri obstacole, fiind pri
mul atlet român medaliat cu 
argint la „europene".

„GRUPAJUL* CANOTAJULUI
Pe „patru", Pongracz și ai 

săi... Iar e nevoie de lămuriri, 
mai ales pentru cei tineri. în- 
tîi de toate, o precizare. „E- 
lectorii" l-au uitat pe Pon- 

cu o invitație tn plus la stil ac
tiv. Datele de disputare, le știți : 
Intre 15 și 25 iunie. La noi, pe 
Lipscani, la I.T.B.

— Acum, fiind pe teren propriu, 
am dori cîteva amintiri personale 
despre cel care a fost „doctorul" 
nostru al tuturora, în șah, docto
rul Octav Troianescu.

— Cu „doctorul" am jucat pri
ma oară intr-o finală de campio
nat național acum 35 de ani. 
Eram un cvasi-debutant, el era 
de pe atunci un maestru cunos
cut. Am pierdut partida, fără 
emoții. Am fost însă sincer emo
ționat după încheiere, cînd docto
rul Troianescu, cu amabilitatea 
și bunăvoința sa recunoscute, 
mi-a oferit o bibliografie com
pletă a deschiderii pe care am 
jucat-o. Iar apoi, de cîte ori 
aveam nevoie, puteam să apelez 
la el pentru orice îndrumări teo
retice. Era totdeauna doritor să 
discute despre șah, oricit de ocu
pat ar fi fost în profesie și mi-a- 
mintesc că veneam la dinsul, în 
ore de noapte, la spital, pentru 
a-i aduce volume și reviste de 
șah și ca să iau altele, proaspete. 
Era, el însuși, un model de or
ganizare și de disciplină în mun
ca șahistă. Maestru internațional 
din anul 1950, de 5 ori campion 
al României, cucerind locuri frun
tașe in mari turnee in țară și 
peste hotare. A fost un maestru 
în toată puterea cuvîntului.

— La urmă ceva și despre unul 
din adversarii săi în concursuri, 
Emanuel Reicher...

— La acest subiect nu pot fi 
decît foarte succint. Am și eu un 
palmares cu mai multe locuri pe 
podium, ca jucător. De șase ani 
am preluat funcția de antrenor 
la I.T.B. Acum am vreo 100 de 
elevi din care sper să scot mulți 
maeștri. Printre obiectivele mele 
viitoare se numără și acesta, le
gat de „Memorialul Troianescu", 
pe care-l doresc tradițional, pur- 
ttnd caracter de competiție inter
națională, înscrisă in calendarul 
F.I.D.E., un festival șahist cu 
reală pondere. Pe scurt : am iu
bit și iubesc foarte mult șahul.

Radu VOIA

Cu mult Interes au fost ur
mărite, pe pista stadionului, 
sosirile din amplele întreceri 
de cros, pe categorii de vîrstă. 
Am notat numele cîștigătorilor 
și sperăm ca prezentarea lor în 
ziar să constituie, pentru ei și 
pentru alții, îndemn la conti
nuitate în practicarea sportu
lui : Cristina Vîlceanu (I.O.R.), 
A. Moise (Școala generală 53). 
Iuliana Ivașcu (Republica), M. 
Bogdan (Liceul nr. 21), Ioana 
Lințoin și 
(August), 

(I.A.G.S.C.). 
(I.M.B.) și 
M.T.).

V. Nicolau (23 
Elena Bogdan 
Floarea Boboc 

Gh. Huțanu (T.C.-

finale a două echipe de volei, 
Știința Galați — fete și Univer
sitatea Brașov — băieți, nelipsite 
de la nici o ediție de pînă acum, 
precum și participarea pentru 
prima oară a unor formații din 
Tg. Mureș, Satu Mare, Tg. Jiu — 
la volei fete, Caransebeș, Tulcea, 
Brăila —• la volei băieți.

Cîștigătorii finalelor : volei (m)
— Știința Bacău ; volei (f) —
A.S. învățămînt Brăila ; șah (m)
— Mircea Antoniade (Șc. gen. nr.
11 Miercurea Ciuc) ; șah (f) — 
Ilona Vasnar (Șc. gen. nr. 4 Cluj- 
Napoca) ; tenis de masă (m) — 
Adrian Simandan (C.S.Ș. Gloria 
Arad) ; tenis de masă (f) —
Eleonora Mihalca (Șc. gen. corn. 
Dumbăvlța, jud. Timiș) ; tenis 
de cîmp (m) — Cornel Cătă-
nescu (C.S.Ș. Viitorul Pitești), 
tenis de cîmp (f) — Georgeta 
Obradovicl (Șc. gen. Banloc, jud. 
Timiș).

N. COSTIN, coresp.

gracz. A trebuit să intervină 
cronicarul nostru de canotaj 
din acea vreme (Radu Urzicea- 
nu), pentru ca marea echipă a 
canotajului arădean să fie re
pusă în drepturi. Pongracz e 
decanul echipajului de patru 
fără cîrmaci, care a cîștigat 
prima medalie europeană de 
aur a canotajului românesc 
(Gând, 1955). Ceilalți trei cam
pioni se numesc Tiberiu Mă- 
cean, Anton Sinceac și Nicolae 
Radu. Primii doi sînt arădeni, 
ca și Pongracz.

Tradiția canotajului arădean 
este confirmată prin „grupa
jul" pe care îl oferă, pe lingă 
Pongracz, Elisabeta Lazăr și 
Ileana Nemeth, performere 
mondiale și europene de dată 
recentă (Elisabeta Lazăr are 
și o medalie de bronz la Mont
real).

Ceilalți deținători ai locuri
lor din top sint cunoscuți. Ro
man Codreanu Înseamnă aur 
la „europene" și bronz la 
Montreal, Drăgăniță e compo
nent al echipei naționale de

După finalele campionatelor republicane de judo

NOI SPERANȚE PENTRU SUCCESE VIITOARE
La toate categoriile sînt sportivi de perspectivă

Ca întotdeauna, finalele cam- 
pionatelor republicane de judo 
reunind pe cei mai buni spor
tivi din tară — ne prilejuiesc 
constatări utile privind pregă
tirea componentilor lotului re
prezentativ. afirmarea unor ti
neri talentati cu reale perspec
tive pentru un viitor mai apro
piat sau mai îndepărtat, bilan
țul muncii antrenorilor de la 
cluburi și asociații sportive 
de-a lungul unui an și multe 
alte aspecte.

La finalele celei de-a 14-a e- 
diții — desfășurate la sfirșitul 
săptămînii trecute în sala Di
namo din Capitală — au fost 
prezenți 240 de concurenți, 
printre care și cinci campioni 
de anul trecut (trei dintre ei 
păstrindu-și titlurile). Sportivii 
pregătiți de sîrguincioșii antre
nori Iacob Codrca și Gheor
ghe Nache (Dinamo București), 
Alexandru Vasile (Dinamo 
Brașov) și Gheorghe Gujbă 
(Nitramonia Făgăraș) au domi
nat întrecerile. Este suficient, 
credem, să menționăm că re
prezentanții acestor cluburi au 
cucerit cinci din cele opt tri
couri de campioni- Bine pregă
tiți s-au mai prezentat și fina- 
liștii de la A.S.A. Tg. Mureș 
(antrenor Florian Mărcuș), Po
litehnica Iași (Constantin Bor- 
dea). Oțelul Tirgoviste (Costi- 
că Sauciuc), I.E.F.S. (loan 
Hantău). Constructorul Miercu
rea Ciuc (Iosif Gall), Carpati 
Mxrșa (Patriciu Petridean) ș.a-

Cu firesc interes am urmărit 
evoluția sportivilor din lotul 
reprezentativ, deoarece cu a- 
ceste finale ei au încheiat, 
pînă în toamnă, cind vor mai 
participa la un turneu ne ca
tegorii de greutate, activitatea 
competitională din acest an. 
La categoria cea mai mică su- 
perușoară. Arpad Szabo (Di
namo Buc.) a fost o pildă de 
dăruire, cucerind al 6-lea titlu 
de campion. învingind și du
rerea unei serioase accidentări. 
Poziția sa în lot. însă. îi este 
amenințată mult de juniorul 
Silviu Lazăr (Casa pionierilor 
Năsăud). învingător pînă la

Ieri, cu prilejul Zilei copiilor

ELEVE GIMNASTE — PE SCENA
SĂLII MICI

Ieri dimineață, cu prilejul 
Zilei copiilor, la Sala mică 
a Palatului a avut loc un fru
mos spectacol cultural-sportiv 
prezentat de elevii Școlii 
generale nr. 118 din Capitală 
(directoare — Florica Cebuc).

în cadrul programului, o deo
sebită impresie au lăsat an
samblul de gimnastică ritmică 
și dans modern al școlii (pre
gătit de profesoara Georgeta 
Gogiltan), precum și ansamblu
rile de gimnastică ritmică, alcă
tuite din sportivele de per
formanță ale Clubului școlar 
Triumf (antrenoare — Victoria 
Buruiană șl Doina Firică), 
proaspete campioane municipa
le, care sînt — în același timp 
— eleve ale Școlii generale nr. 
118.

Demonstrațiile micilor eleve 
gimnaste, viu aplaudate, s-au 
constituit într-o convingătoare 

PROFILURI ARĂDENE
handbal, Mircea Ilca e cam
pion european în ’75, cu un 
599, care a fost record mon
dial egalat, iar Micoroiu, cam
pion mondial, e un nume a- 
proape legendar în sportul po
picelor.

COPIII ARADULUI 
PLEACA LA 18 ANI

„Din păcate — spun electo
rii, prin intermediul lui Si
mion Palcu, președintele 
C.J.E.F.S. — topul (firește, 
restrins) elimină nume ca Lia
na Mihuț-Urzică, campioni eu
ropeni de tir ca Sorin Babii și 
loan Joldea, ca să nu mai pu
nem la socoteală faptul că 
„mitul U.T.A." face să iasă 
din lumină fotbaliști ca Jenei, 
Pantea, Koszka, Bogdan (Cor- 
vinul), Lovaș, „cangurul", sau 
Tirlea cel tînăr. De asemenea, 
lipsește Iboia Korodi. din șta
feta olimpică de 4X400. care 
a fost Ia un pas de bronz Ia 
"Moscova".

„Apropo de această ștafetă. 
Ce mai e nou in atletismul a- 

meciul cu Szabo într-o manie
ră impresionantă. Acest ta
lentat junior are o rapiditate 
în mișcări ieșită din comun. 
Gabor Pall (Dinamo Buc.) și 
Iulian Mihai (Dinamo Brașov) 
sînt alti tineri care speră cu 
îndreptățire la selecție.

în absenta lui Constantin 
Niculae (Dinamo Buc.), nere
stabilit după accidentarea sa la
campionatele europene la
semiușoară s-au impus doi
concurenți cu îndelungată ex
periență competitională. Vio
rel Roșu (Oțelul Tîrgoviște). in 
vîrstă de 27 de ani. și loan 
Domnar (Carpati Mirșa). 26 
de ani. dar și unul și altul 
sînt ..eclipsați" pînă acum de 
C- Niculae. campion continen
tal în 1981 și medaliat cu ar
gint la ..mondialele" din ace
lași an. Tinerii Ion Năstăilă 
(Dinamo Buc.) și George Ciu- 
văt (C.S.Ș. 1 Buc.) au dovedit 
frumoase calități tehnice. Nici 
la ușoară, primii doi clasați, 
Petre Moțiu și Marcel Nuțu 
(ambii Dinamo Buc.), nu intră 
in discuție pentru viitor. de
oarece ei se află la sfirșitul 
activității competitionale. La 
această categorie, după opinia 
noastră, va concura cu succes 
Simion Toplicean (Dinamo Bra
șov). absent acum datorită u- 
nei intervenții chirurgicale. 
Din „urmă" vine puternic ju
niorul Ștefan Nagy (C.S.Ș. O- 
radea). care, la cei 17 ani ai 
săi. a impresionat pe cei pre- 
zenti. cu toate că a luptat în
tr-o competiție a seniorilor.

Campionul european al se- 
mimijlociilor. Mircea Frătică 
(Nitramonia). rămine sportivul 
nr. 1. Tinerii Nicolae Vega 
(Dinamo Buc.). Imre Farkas 
(A.S.A. Tg. Mureș) și Doru 
Puțan (Rapid Oradea) au de
monstrat reale calități de vii
tori performeri. La mijlocie, 
multiplul campion Mihalache 
Toma (Dinamo Buc.), spectator 
la aceste finale (accidentat Ia 
recentele „europene"), are de 
pe acum un contracandidat re
dutabil pentru echipa națională 
în Eugen Lăcătușu (A.S.A. Tg.

A PALATULUI
pledoarie în favoarea practi
cării acestei frumoase ramuri 
sportive olimpice, care a. luat 
Si în tara noastră o apreciabilă 
dezvoltare.

TURNEUL DE PROMOVARE 
In divizia „a- la rugby 
Astăzi, In ultima etapă a tu

rului turneului de promovare In 
Divizia „A" la rugby : Rapid Bu
zău — T.C. Ind. Midia Năvodari 
(stadion Gloria, ora 10), Rapid 
Buc. — Olimpia Buc. (stad. Giu- 
iești, ora 17). Politehnica 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca — Gloria 
Buc. (teren Victor Babeș, ora 11).
• Aflăm cu tristețe vestea În

cetării din viață, în urma unui 
tragic accident, a sportivului 
MARIN IORDAN (Dinamo), inter
național de rugby, recordman 
național la aruncarea greutății.

rădean? E unul din sporturile 
prioritare". Ștefan Iacob, me
todist la clubul U.T.A., răs
punde cu un anume umor. 
„Dacă nu mă-nșel, atletismul 
e prioritar în cam toate jude
țele- Noi luptăm să nu cedăm 
unele poziții ciștigate și să în
fruntăm handicapul amintit. 
Toți atleții noștri ne părăsesc 
Ia 18 ani. (Nu e deloc simplu).' 
Și nimic- nu e mai convingător 
in sprijinul Aradului decît a- 
cest loc doi pe care il deține 
județul nostru Ia promovarea 
juniorilor de performanță".

VIITORUL ȚINE DE... TRADIȚIE
Aradul sportiv de mîine se 

bazează tot pe... tradiție, adică 
pe canotaj, pe tir și pe gim
nastică în primul rînd. Tradi
ția în tir e superbul exemplu 
al regretatului Ion Quintus... 
Cea a canotajului nu mai tre
buie demonstrată... Exemplul 
Emiliei Eberle va produce 
peste cîțiva ani... Așa cum se 
speră ca .magnetul" ne-arăden- 
celor Olga Nemeș și Eva Fe- 

Mureș), posesor al linei tehnici 
de atac foarte eficace. Dealtfel, 
E. Lăcătușu și-a întrecut ma
joritatea adversarilor prin 
ippon- Colegul său de club, ju
niorul Attila Polint — ajuns 
și el în finala categoriei —, 
are o tehnică asemănătoare, 
căreia nu i-au rezistat multi 
seniori. Frații Gabriel și Doru 
Sapta (studenti eminenti Ia 
I.E.F.S. — cu 10 aproape pe 
toată linia), situați pe locul 
III. ar trebui să îndrăznească 
si ei mai mult.

Semigreul Costel Năftică 
(Politehnica Iași) se pare că a 
rezolvat problema reprezentă
rii la această categorie. de 
cîtva timp lipsită de sportivi 
capabili să concureze cu suc
ces în competiții importante. 
Un alt semigreu de perspecti
vă se anunță tînărul Valentin 
Oltci (Dinamo Brașov), bine 
dotat fizic pentru această ca
tegorie și cu apreciabile cu
noștințe tehnice. în fine, la 
grea și la open tînărul Mihai 
Cioc (Dinamo Brașov) s-a im
pus atît de clar incit orice altă 
apreciere ar fi de prisos. Și 
la aceste categorii bat la poar
ta afirmării doi tineri talen
tati : Valentin Bazon (Otelul 
Tîrgoviște) și Traian Codrea 
(Dinamo Buc.)-

In concluzie, finalele de la 
sfirșitul săptămînii trecu^ — 
disputate la un nivel tehb ri
dicat — au evidențiat la
toate categoriile sint sportivi 
cu reale posibilități de a obți
ne noi succcsc de _ prestigiu 
pentru sportul românesc in 
arena internațională.

Costin CHIRIAC
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O REUȘITĂ - CONCURSUL REPUBLIIJ

LA CANOTAJ Șl
După aproape 15 ani, sportivii 

studenți sint din nou prezenți 
într-o întrecere oficială la cano
taj și sporturi nautice. Prilejul
— concursul republican progra
mat in Capitală și desfășurat — 
sub egida „Daciadei" — in con
diții excelente pe Iacul Com
plexului cultural-sportiv al
U. A.S.C.R. de la Tei, in fața a 
peste 5 000 de spectatori !

Concursul a cuprins 10 probe, 
deschis fiind de studentele în
scrise la schif simplu. Malica 
Pascociuc, de la A.S.E., a obținut 
o victorie clară, urmată de Ro- 
dica Galețchi (,,U“ Timișoara) și 
Maria Tăchiță (I.E.F.S.) Apoi, 
loan Neamț, de la I. Politehnic 
Timișoara, trece primul linia de 
sosire în proba de canoe 1, îna
intea lui G. Zdrîncu șl N. Un' 
reanu, ambii de la I. P.
După aceea două succese conse
cutive ale I.E.F.S. ; mal întîl, 
prin Mariana Telteu, la caiac 1 
(după ea s-au clasat Elena Popa
— I. P. Timișoara și Carmen Ca- 
rauleanu — i. p. București) și, 
apoi, prin FI. Toader, la aceeași 
probă (au mal urcat pe podium :
V. Cornea — I. P. Buc, șl I. 
Ifrim — „U“ Buc.)

Stăruitoarele lor antrenamente 
pe Bega au fost pentru V. Mihal- 
cea șl. E. Harș, de la I.P. Timi
șoara, decisive în reușita cursă 
în proba de schif 2 f c, dar co
legii lor din București (I. Brad 
și D. Bolba) i-au secondat foarte 
strîns.

Cu proba de schif 1 băieți s-a 
trecut în partea a doua a con
cursului, proba revenind Iul M. 
Apostolis. de la I.E.F.S., cu două 
zecimi de secundă (!) mal Iute 
declt G. Volculeț, de la Inst. de 
construcții din București. După
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rea mereu mai amplă din 
gimnastică.

Tradiția, însă, dacă nu are 
argumentul bazei materiale, e 
doar un vis frumos. Se pare 
însă că Aradul a depășit de 
mult reveriile „bătrînei doam
ne". Olga și Eva au astăzi 
două săli speciale de ping- 
pong. Sala de lupte găzduiește 
un centru național. Polivalen
ta a împlinit... trei ani. Bazi
nul acoperit mai are trei luni 
pînă la naștere. Gimnaștii au 
două săli noi — una fetele, 
alta băieții. „Singura hibă — 
spune prof. Cornel Marian — 
e stadionul de fotbal. AI nos
tru a fost cel dintîi ridicat 
după război, dar a și rămas 
ultimul. Anii cei frumoși ai 
lui Ilie Năstase și Ion Tiriac 
au dăruit Bucureștiului un e- 
legant stadion de tenis, un mic 
Roland Garros. Din păcate, noi 
am ratat anii Feyenoord-ului, 
pierzind prilejul construirii 
unui stadion pe măsura orașu
lui și a amintirii Iui Pctschov- 
schi care, chiar dacă e timișo
rean, rămine al nostru".
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• De la capacitatea fizică diminuată și „blocaj psihic", la antrenamente fără timpi morji ® „Nu Yom
mai schimba antrenorii" • Dumitru: „Mai pot contribui la
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ADEVARATII CĂPITANI
DE ECHIPA

Cind între turul și returul 
acestui campionat se schimba 
din nou antrenorul (pentru a 
cita oară în ultimii ani ?) la 
Politehnica Timișoara, ~ Cicero
ne Manolache luîndu-i locul 
lui Marcel Pigulea, obiectivul 
major declarat era... evitarea 
retrogradării. Acum se conside
ră în cadrul secției de fotbal 
că grijile pe această temă apar
țin trecutului, chiar dacă sal
tul de la —3 la —2 în „cla
samentul adevărului" nu este 
nici spectaculos, nici pe deplin 
asigurător (încă...).

Dar cum liniștea, climatul 
propice unor analize lucide și 
unor măsuri eficiente privind 
viitorul imediat, joacă un ma
re rol în asemenea perioade 
critice pentru viața unei echipe 
de performanță, am considerat 
că putem încerca un sondaj 
de opinii pe această temă la 
Politehnica Timișoara.

Primul interlocutor, antre
norul Cicerone Manolache, ca
re a preluat echipa divizionară 
din mers, după ce în tur se 
aflase la conducerea celei de 
speranțe : „Am mizat, atunci 
cind ne-am angajat să evităm 
retrogradarea, pe pregătirea 
fizică efectuată in perioada dc 
iam- la Păltiniș. Probele de 
f' ■>! — testele de pistă — 
P ■ -ață. săptămînal care este 
stadiul menținerii acestei pre
gătiri. Și ne-am mai gindit că 
experiența competițională a ce
lor virstnici (Moisc, Păitinișan, 
Șerbănoiu, Dumitru, Anghel, 
Nedelcu) va susține dorința de 
afirmare a noilor titularizați 
(Murar, Cîrciumaru, Șunda, 
Lehmann, Palea) în beneficiul 
echipei. Acest factor pozitiv 
trebuia să precumpănească a- 
supra punctelor nevralgice : 
marcajul superficial, jocul fă
ră minge deficitar (ambele con
diționate de o capacitate fizică

evident diminuată in prima 
parte a campionatului), bloca
jul psihic datorat unor suite 
de eșecuri ajunse alarmante. 
Ce-am reușit pină acum ? Crea
rea unei atmosfere plăcute de 
muncă, bazată — lucru esen
țial cred eu 
din antrenamente

- lucru 
pe eliminarea 

a timpilor 
morii și a chiulului, pauzele 

caracter(necesare) avînd un 
activ".

Va rămîne. însă — avind in 
vedere nefericitele antecedente 
ale echipei timișorene — ac
tualul antrenor principal și în 
noul campionat, pentru a pu
tea continua acest inceput ?

Din viața secțiilor

L-am întrebat, acest lucru, fără 
ocolișuri pe președintele sec
ției de fotbal a clubului „Poli", 
conf. dr. ing. loan Pugna, și 
am primit un răspuns similar : 
„Nu vom mai schimba antreno
rii, căci avem încredere în cu
plul Manoîache-Dembrovschi". 
De ce ? „Pentru că în vara anu
lui 1978, cind antrenorul echipei 
divizionare era Angelo Nicules- 
cu. formafia de juniori cîștiga a 
doua edijie a diviziei naționale, 
dar nici una din acele speranțe 
ale clubului nostru n-a fost re
ținută și promovată in lotul pri
mei echipe. Inertia și senatoris- 
mul de drept acționau din plin. 
Necesitatea unei remanieri, a 
unei înnoiri a lotului, este acum 
de strictă actualitate și greșeli
le trecutului trebuie remediate 
din mers. Actualul cuplu de an
trenori a demonstrat că a înțe
les această necesitate".

Va însemna această întinerire 
a lotului studențesc timișorean 
(jumătate din titularii echipei

— în fapt, osatura acesteia, 
cea care a contribuit decisiv 
la performanțele lui „Poli" — 
au vîrsta de peste 30 de ani) 
o promovare masivă, concomi
tent cu renunțarea la servici
ile unor jucători cu cărți de 
vizită ? Ce crede vechiul in
ternațional Dumitru, cel care 
alături de Dembrovschi, trecut 
acum pe banca antrenorilor, au 
dat culoare și consistență echi
pei timișorene în ultimii ani ? 
„Numai cine nu se pricepe nu 
observă nevoia unor jucători 
de perspectivă în Iotul nostru. 
Antrenorii care au fost pină 
acum, nu au avut curajul să 
inccapă întinerirea. Aceasta nu 
trebuie să însemne, insă, un 
scop in sine. Trebuie multă 
grijă și individualizarea celor 
promovați. Jucind din cind in 
cind și in echipa de speranțe 
am ’
tori 
mai au nevoie de îmbunătăți
rea jocului. De pildă, fundașul 
Pasculovici, care are nevoie de 
forță, mijlocașul ofensiv Woltz, 
care trebuie să facă cit mai 
multe preluări și „un-doi“-uri 
cu coechipierii, cum făceam 
eu, de pildă, cu Iordănesct, 
Videscu, care nu știe bine să 
centreze și lovește defectuos 
balonul cu capul, precum și 
alții. Pe lingă cei promovați, 
deja, de Ia echipa de speran
țe. clubul trebuie să mai a- 
ducă și alți jucători de per
spectivă din eșaloanele inferi
oare, de la echipe megieșe. In 
ceea ce mă privește, consider 
că mai pot contribui la relan
sarea unei echipe întinerite a 
Politehnicii".

Paul SLAVESCU

observat o serie dc jucă- 
tineri, de talent, dar care

A început să devină o 
„practică", regretabilă, desi
gur, ca jucători din toate e- 
șaloanele, din toate compar
timentele, să ceară explicații 
arbitrilor, de centru sau de 
linie, să solicite, și nu tocmai 
civilizat, justificări pentru 
decizii, ca șl cum acesta' ar 
fi rostul celor care evoluează 
In teren, ca șl cum arbitrii 
ar trebui și el să pretindă 
motivații pentru erorile teh
nice, pentru greșelile în lanț 
ale fotbaliștilor. Și ceea ce 
deranjează șl mal mult este 
că întîlnlm chiar căpitani de 
echipă în această postură de 
„avocați", ei comentind deci
ziile arbitrilor și justificind 
comportările nere
gulamentare ale co
echipierilor. Cum o 
asemenea manieră 
se repetă cu o con
secvență demnă de 
o cauză mai bună 
(în pofida cartona
șelor), credem că
este necesar să
insistăm o clipă asupra ade
văratului rost ' ...................
de echipă.
Prin definiție, 

echipă este cel 
jucător dintr-o 
doar sub aspectul experienței 
sau al calităților tehnice-tac- 
tice, el șl sub cel al eticii, al 
comportării foarte sportive. 
Tocmai datorită acestor cali
tăți arbitrul unei partide se 
poate adresa echipei respecti
ve prin căpitanul el. Numai 
că de aici șl pină la asuma
rea unor drepturi speciale, de 
a cere explicații și justificări, 
este o mare diferență. Știm 
că unii arbitri au permis că
pitanilor ’ 
cu el ta 
cele mai 
civilizat, 
leglu nu 
nici un articol al regulamen-

tului de joc și de nici o de
cizie ~ ‘ ~
ului, __ ___
apare nicăieri în Regulamen
tul organizării activității fot
balistice redactat de F.R.F 
Mai mult chiar, în „F.I.F.A. 
News" nr. 180, din mai 1G78. 
se precizează negru pe alb : 
„căpitanul echipei, deși răs
punde de comportarea coechi
pierilor săi, nu se bucură dc 
drepturi speciale". Aceasta nu 
înseamnă, firește, că rolul 
căpitanului de echipă se re
duce doar la a alege tere
nul sau — 
partidei 
derola.
MARE

a Internațional Board- 
un asemenea drept nu

EDUCATlI/E
al căpitanului

căpitanul de 
mai merituos 
formație nu

de echipă să discute 
timpul jocului, de 
multe ori pe un ton 
Un asemenea privi
es te însă stipulat de

efectul cartonașelor F.C
• NU VOR AVEA drept de 

joc în etapa de azi, pentru cu
mul de cartonașe galbene, urmă
torii jucători : P. Grigore, Vizi
tiu (Jiul) Botez (S.C. Bacău). 
Klein, Nicșa, Bogdan (Corvinul), 
Dinu (Dinamo), PorațchI, Mure- 
șan, Suciu (,,U“ Cluj-Napoca), 
Negrilă, Cămătaru (Universitatea 
Craiova). Nu au fost luate Încă 
în discuție partidele Progresul 
Vulcan — C.S. Tîrgoviște, F.C. 
Constanța — Politehnica Tlmlșoa-

•
ra șl F.C.M. Brașov — A.S.A. 
Tg. Mureș pentru că la F.R. Fot
bal nu au sosit tacă foile de ar
bitraj respective.
• COMISIA de competiții șl 

disciplină, Întrunită ieri, a ho- 
tărit suspendarea pe o etapă a 
lui Augustin (Dinamo), care a 
primit cartonaș roșu în jocul de 
simbătă, cu Universitatea 
iova, șl avertisment lui 
(U.T.A.) pentru intenție de 
a adversarului.

Cra- 
Cura 

lovire

trt Divizia „A“ de tenis de masă

TRI“ LA CRAIOVA ȘI BUCUREȘTI
Marilcna Panțuru 14-1 pentru 
gazde, respectiv Nela Stoinea 14-3 
și Liana Mihuț 34-2.

GRUPA A n-a
MUNTENIA BUZĂU — MECA

NICA FINA BUCUREȘTI (m) 9—3 
și 9—1. Doar în prima zi oaspe
ții au încercat ceva mai mult, 
în următoarea fiind net depășiți. 
Victorii : Romanescu 34-2, Stoi- 
nov 24-2, Dinu 2 4-1, Moroianu 
14-3, dublul Romanescu, Drăgulin 
14-1 pentru Învingători, respectiv 
Ghiță 2, C. Udriște 1, M. Udriște 
1. (D. Soare — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.M. 
BUZĂU (m) 9—3 și 9—2. Victorii: 
Panaite 24-3, Cadar 24-1. Bobîr- 
nac 34-1, Oprea 14-3, Panaite, Ca
dar 14-1 pentru brașoveni, res
pectiv Dojap 24-1, Grădinescu 2. 
(C. Gruia — coresp.).

STIROM BUCUREȘTI — C.S.Ș. 
OD. SECUIESC (m) 9—6 și 9—3. 
Gazdele au dominat o echipă în 
care doar Fejer a corespuns. Vic
torii : Buga 34-3. Ovanez 34-2, 
Macovei 14-2 Mitruț 1-J-l, Ovanez, 
Macovei 14-1 pentru gazde, 
pectiv Fejer 44-3, Fulop 
Nagy 1.

TRICODAVA BUCUREȘTI 
STICLA C.S.Ș. BISTRIȚA

enis de masă 
Udele penul- 
lonatului. De 

de la Cra- 
— Progresul) 
;ul — Faimar 
au evoluat 
grupă valo- 

s au obținut, 
victorii.

I
II CRAIOVA 

CUREȘTI (m) 
’ictoria logică

prima tatil- 
ovean V. Bă- 
a a n-a la 
e au reușit 
mor sportivi 
orii : Florea 
orna 2, Bădoi 
pectiv Moraru 
u 2+1, Craio- 
ioraru, Cauri 
• coresp.). 
OCA — UNI- 
AIOVA (m) 
de nivel teh- 

! pe merit de 
uie remarcată 
i a craioveni- 
de asemenea, 
oboși, care a 
idele, fără a 
Victorii : Do- 
1, Crișan 2+2, 
•u gazde, res- 
2+2, Haitian 
iblul Florescu, 
Radu — co-

re-s-
1,

(m)

u
9—5 și 9—1. Victorii : Gheorghe 
4-J-3, Alexe 24-2, Popa 1, Stoica 
2-j-2, Buzea 1, Gheorghe, Alexe 1 
pentru gazde, respectiv Toth 24-1, 
Bonțidai 1, Toth. Bonțidai 1.

C.S.M. BUZĂU — C.S.Ș. RM. 
VILCEA (f) 5—1 șl 4—5. După
un succes facil, buzoiencele au 
cedat, apoi, la limită, Victorii : 
Lorena Mihai 24-3, Dorina Mu
rea 24-1, Beatrice Pop 1 pentru 
gazde, respectiv Mihaela Efrem 
14-1, Ana Ciobăneau 2, Elena 
Anescu 2. (D. Soare — coresp.).

MEFMC BUCUREȘTI — META
LURGISTUL CUGIR (f) 5—2

Victorii : Carmen Găgcatu 
24-3, Cristina Enulescu 1, Otilia 
Bădescu 2 pentru bucureștence, 
respectiv Rodica Urhanovici 14-2, 
Tatiana Furtună 14-2. Gabriela 
Dornic 1.

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ — 
C.S.M. IAȘI (f) 5—3 și 5—3. Mai 
omogenă, formația mureșeană a 
reușit să se Impună ta ambele 
întîlniri. Victorii : Kinga Lohr 
24-2, Gabriela Balint 24-3, Marga
reta Boancă 1 *
toare; respectiv 
34-2 și Adriana 
Păuș — coresp.).

C.S. ARAD I — C.S.Ș. 1 BUCU
REȘTI (f) 5—1 și 5—0.

3—5.
și

pentru invingă- 
Mariana Caftea 
Palamiuc 1. (1.

WniWSIRATIA DI SUI LOTO PRONOSPORT

IN FINALA

TROȘANI — 
0—5 și 0—5. 

, oiga Nemeș 
. Leszay (1+1) 
ibile. (S. Băloi

CUREȘTI — 
î (I) 5-4 șl 
a, bucureșten- 

•ușlt să repete 
rtidele prece- 
» « unor jucă- 
1 care și-au 
ifipun de Iru- 
ictoril : Maria
Albolu î+1,

Șl DV. PUTEȚI FI UN MARE 
CIȘTIGĂTOR !

Astăzi și milne se mai 
cura bilete cu numerele 
pentru tragerea Loto de _____ _
iunie 1982 — prilej de noi și fru
moase succese pentru participau - 
ții la acest tradițional și avanta
jos sistem de joc. Printre cei 
mai recenți mari cîștigători se 
numără și Chiriac N. Vasiie din 
com. Miroslava, jud. lași, care la 
tragerea din 21 mai 1982 a obți
nut la categoria I. pe un bilet 
achitat sută la sută, un autotu
rism ..Dacia 1300“ ; la aceeași 
tragere s-au atribuit, între altele, 
49 de cîștiguri în bani, de valori

pot pro- 
preferate 
vineri 4

cuprinse între 2.354 și 25.856 Iei. 
Cu toate că nu reprezintă nici 
pe departe un record în materie 
de mari succese, aceste cîștiguri 
ilustrează totuși, destul de eloc
vent, avantajele de care benefi
ciază In permanență participan- 
țil la Loto. Nu pierdeți prilejul 
de a vă număra șl dv. printre 
beneficiarii primei trageri Loto 
din această săptămtaă !

Tragerea Pronoexpres de astăzi, 
2 iunie 1882, se desfășoară ince- 
ptad de la ora 15,30 in sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 42 ; 
numerele câștigătoare vor fi a- 
nunțate la televiziune în pauza 
meciului de fotbal Steaua —

mingea la începutul 
și de a purta ban-
Rolul său este dc 

RESPONSABILITATE, 
el fiind chemat să 
supravegheze la a- 
sigurarca discipli
nei coechipierilor 
săi pe toată durata 
partidei. Căpitanul 
echipei trebuie să 
fie primul exemplu 
de sportivitate, de 
fair-play, de matu- 

i adevărat colaborator
•, care să ASIGURE,

ritate. un 
al arbitrilor, 
PRIN PERSONALITATEA SA, 
ORDINEA ȘI DISCIPLINA 
NECESARE DESFĂȘURĂRII 
UNUI ADEVĂRAT SPECTA
COL FOTBALISTIC. Așa ta
cit toate abaterile, toate car
tonașele primite de o forma
ție înseamnă, în fond, și o 
dovadă a nein deplin iril cum 
trebuie a rolului de căpitan 
al echipei, adică al celui mai 
reprezentativ jucător al unei 
echipe — ajutorul antrenoru
lui, al arbitrilor șl, de fapt, 
al fotbalului. Să sperăm câ 
măcar acum, în final de sta
giune, cînd lupta e aprinsă, 
ei, căpitanii de echipă, vor 
apare în prim-planul sporti
vității, al moralei sportive !

Mircea M. IONESCU

După turneul de la I ocșani
i

CONSTANTA Șl CORVINUL HUNEDOARA.
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI I
s-a desfă-Sâptămina trecută 

șurat la Focșani turneul final al 
campionatului republican de ju
niori I, la care au fost prezente 
cele mai merituoase opt echipe 
din țară. Să le enumerăm ta 
ordinea pozițiilor ocupate în cla
samentele finale ale celor două 
serii din care au făcut parte. 
Seria I : F.C. CONSTANȚA (an
trenori : Adam Munteanu și Io
sif Biikdsy) 3 2 1 0 15—0 5 p, 2. 
F.C. Baia Mare (Dorel Cupșa) 
3 111 3—9 3 p, 3. Chimica Tîr- 
năveni (Gheorghe Vrușa) 3 0 2 1 
2—3 2 p, ------------------------- -----
fan Bă dele) 
ria a II-a : 
NEDOARA 
Pătrașcu și 
10—8 4 p, 2.
rol Oțil) 3 111 8—7 3 p, 3. C.S.Ș. 
Bacău (Mircea Pană) 3 1115-4 
3 p, 4. Rapid București (Ion Pop) 
3 1 0 2 5—9 2 p. Duminică, în ul
tima zi a turneului, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
F.C. Constanța — C.S.Ș. Craiova 
8—0 ! . F.C. Baia Mare — Chimica 
Urnă veni 3—2 (în seria I) și Cor- 
vinul Hunedoara — Rapid Bucu
rești 5—1 ; C.S.S. Bacău — F.C.M. 
Reșița 1—1 (în seria a n-a).

Așadar, F.C. Constanța și Cor- 
vinul Hunedoara își vor disputa 
finala, la 9 iunie, la București. 
Iată formațiile de bază ale celor 
două finaliste — F.C. Constanța: 
Popa — Rădulescu, Popovici, Ma- 
tache, Mihale ~ 
(Arăpașu), Hagi 
Ivan, Zamfiriu. 
Togae, Voinilă, , _______,,
Cornea și Feodor. Corvinul Hu
nedoara : Saliuc — Ursan, Păsat, 
Florescu, Ad. Nicu — L. Popescu, 
Mateuț, T. Sabău — Ardelean, 
Dumitreasa, Tirchinici. Au mai 
fost folosiți : Tușan, Luca, 
Sabău, Bar doc și Ioniceanu.

Iată pe scurt aspectele care 
s-au desprins de la acest turneu 
final : • Cele mai frumoase me
ciuri : Corvinul Hunedoara —

4. C.S.Ș. Craiova (Ște- 
3 0 2 1 0—8 2 p. Se- 
1. CORVINUL HU- 
(antr en ori : Dumitru 
Carol Gall) 3 2 0 1

F.C.M. Reșița (Ca-

— Rușa, Manea
— Samara, C. 

Au mal jucat : 
Dinu, Ochiuleț,

D.

INTOnriEALA
taSportul studențesc și la radio 

cursul serii.
CÎȘTIGURILE 

CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 MAI 

1982
Categoria

6 variante
33 variante

Categoria
66 variante
861 variante

Categoria
596 variante
7.636 variante 25% a 28 lei.

rezultate) : 
9.963 lei și 

2.491 lei.
rezultate) : 
659 lei și 

165 lei.
rezultate) :

1 (13
100% a 
25% a
2 (12 
100% a

! 25% a
3 (11
100% a 111 lei și

F.C.M. Reșița, C.S.Ș. Bacău — 
Corvinul Hunedoara, Chimica Tîr
năveni — F.C. Constanța. • Cel 
mal slab joc : F.C. Baia Mare — 
C.S.Ș. Craiova. Dealtfel, aceste 
două formații s-au prezentat și 
cel mal slab pregătite • Cei mai 
talentațl juniori : Popa, Matache, 
Mihale, Manea, Hagi, C. Ivan, 
Zamfiriu (F.C. Constanța), Păsat, 
Ardelean, L. Popescu, Mateuț, 
Dumitreasa, Tirchinici (Corvinul 
Hunedoara), E. Radu, Gagiu, 
Varga, Alexandru (F.C.M. Re
șița), Fl. Ene, Marta, Volcu, Bon
doc (Rapid București), Groza, 
Macondoi, Iovașcu (C.S.Ș. Bacău), 
Bozeșan, D. Deac, Mincu, V. 
Deac, laloga. Degerat (Chimica 
Tîrnăveni). • Cea mai tinără 
echipă (1S.0 ani — media) : Chi
mica Tîrnăveni. • Cea mai e- 
ficace echipă : F.C. Constanța — 
15 goluri marcate, 0 primite. • 
Cea mai ineficace : C.S.Ș. Cra
iova, 0 marcate, 8 primite • Cei 
mai tineri jucători : Cristian De
gerat (14 ani șl 5 luni) — Chi
mica Tîrnăveni șl Romulus lo- 
nașcu (15 ani șl 6 luni) — C.S.Ș. 
Bacău • Golgeteril turneului : 
C. Ivan (F.C. Constanța) — 6 go
luri, urmat de Mateuț (Corvinul 
Hunedoara) cu 5 goluri • Car
tonașe roșii : Iosif Begu (F.C.M. 
Reșița), eliminat pentru lovirea

adversarului fără minge în me
ciul cu C.S.Ș. Bacău. Carto
nașe galbene : 16 (3 în seria I și 
13 în seria a II-a) • Cea mai 
indîsciplinată echipă : Rapid
București, care a acumulat 7 car
tonașe galbene, urmată de F.C. 
Baia Mare și C.S.Ș. Bacău — cu 
cîte 3. • Cele mai disciplinate 
echipe : Chimica Tîrnăveni, F.C. 
Constanța și C.S.Ș. Craiova — 
nici un cartonaș galben.

Ar mai fi de 
rea locului de 
neului final la 
prea inspirată, 
două stadioane 
putat jocurile 
Milcov — au fost necorespunzătoâ- 
re (terenuri foarte tari și denivela
te cu anexe improprii), ceea ce a 
contribuit la diminuarea calitativă 
a întîlnirilor. Ca să nu mai vor
bim de foarte slaba organizare, 
de popularizarea competiției care 
a fost neglijată, de unde și ano
nimatul în care s-au desfășurat 
jocurile, ele fiind urmărite de 
un număr restrîns de spectatori. 
Pe viitor, forul de specialitate 
trebuie să acorde o mai mare 
importanță unui turneu de o 
asemenea amploare rezervat ti
nerei generații.

adăugat că alege- 
disputare a tur- 

Focșanl nu a fost 
pentru că cele 
pe care s-au dis- 

— „23 August" și

Gheorghe NERTEA

întrecerea echipelor de speranfe

S. C. BACĂU (5 puncte avans)
UN MARE PAS SPRE TITLU

Se poate afirma că etapa a 
30-a a campionatului echipelor 
de speranțe a lămurit în mare 
parte problema formației cam
pioane. lidera — S. C. Bacău — 
avind acum un avantaj de 5 
puncte fată de Universitatea 
Craiova. Simbătă. băcăuanii au 
clștigat cu 1—0 la Arad. In 
timp ce craiovenii au pierdut 
cu 0—2 meciul de la Bucu
rești. cu Dinamo. Surpriza e- 
tapei s-a înregistrat la Hune
doara. unde echipa locală. Cor- 
vlnul — ocupanta locului 3 —, 
a pierdut (0—1) meciul cu 
Sportul studențesc, formație a- 
flată in subsolul clasamentu
lui. In urma acestui rezultat- 
surpriză. lupta pentru treapta 
a treia a podiumului a deve
nit pasionantă, cele două pre
tendente. Corvinul și Dinamo, 
aflindu-se la egalitate de

puncte, meciul direct, progra
mat la București.
33-a, avînd deci 
decisiv.

în 
un

etapa a 
caracter

înaintea etapei
31-a. clasamentul

astăzi, ade
echipelor de 

speranțe se prezintă astfel :
1. S.C. BACAU 30 22 6 2 79-19 50
2. Univ. Craiova 30 20 5 5 95-23 45
1. Corvinul 30 19 3 8 77-36 41
4. Dinamo 30 18 5 7 68-31 41
5. C.S. T-viște 30 15 4 11 51-45 34
4. F.C. Const. 30 15 3 12 66-38 33
7. „Poli" Tim. 30 14 4 12 52-52 32
5. F.C.M. Bv. 30 14 3 13 48-42 31
5. Steaua 30 12 7 11 43-53 31

10. „U“ Cj-N. 30 14 2 14 55-46 30
11. F.C. Argeș 30 14 2 14 42-48 30
12. A.S.A. Tg M. 30 12 3 15 41-49 27
15. Sportul stud. 30 > 5 16 37-67 23
14. Chimia 30 9 4 17 41-74 22
15. F.C. Olt 30 8 4 18 42-73 20
16. Prog.-Vulcan 30 7 5 18 43-87 19
17. Jiul 30 7 2 21 24-72 16
1». U.T.A. 30 7 1 22 28-77 13



PROIECT DE REZOLUȚIE AL C.I.O. 
iN ATENȚIA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

ROMA, 1 (Agerpres). Cea de 
a 85-a sesiune a CIO a decis 
să propună Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Uni
te proiectul unei rezoluții prin 
care țările membre ale ONU 
să se angajeze in mod solemn 
să protejeze si să sprijine 
Jocurile Olimpice.

în textul adoptat de sesiunea 
CIO se subliniază necesitatea 
ca statele membre ale ONU să 
recunoască și să protejeze ce

SCHIMBARE DE LIDER ÎN TURUL
CICLIST AL ITALIEI

Schimbare de lider în Turul 
ciclist al Italiei !. în etapa a 
17-a desfășurată ieri (Fiera di 
Primiero-Boano Terme 235 
km) italianul Silviano Coniini a 
trecut în fruntea clasamentului 
devenind purtător al tricoului 
roz. El a cîștigat într-o ma
nieră categorică în fata fostu
lui lider. francezul Bernard

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE LA ROLAND GARROS

Campionatele internaționale 
de tenis de la Roland Garros 
au continuat marți. La simplu 
bărbați, în sferturile de finală, 
argentinianul Jose Luis Clerc 
l-a eliminat pe australianul 
Peter McNamara cu 6—2, 6—2,
6- 2 în mai puțin de două ore.

La simplu femei în sferturi 
de finală. Hana Mandlikova a 
învins-o pe Tracy Austin cu
7— 6, 6—7, 6—2 (în două ore și 
39 de min.), Martina Navratilova 
a dispus de Zina Garrison cu 
6—3, 6—2.

Tot în sferturi, la dublu mas
culin, GuntliarJt (Elveția), Ta-

MECI DE BASCHET
EUROPA - S.U.A.

ZURICH (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 50 de ani 
de la înființarea Federației in
ternaționale de baschet, la 18 
iunie, la Geneva, se va dis
puta o întilnire între selec
ționata Europei și reprezen
tativa S.UA.

în echipa Europei antrena
tă de Antonio Diaz Miguel 
(Spania) și Aleksandr Gomelski 
(U.R.S.S.). au fost selecționați, 
printre alții. De la Cruz, Cor- 
ballan (Spania). Tkacenko, 
Mîșkin (U.R.S.S.). Dalipagici. 
Delibasici (Iugoslavia), Mar- 
zorati (Italia). Kropilak (Ceho
slovacia) și Beugnot (Franța).

A 14-a EDIȚIE A
(Urmară din onp h

prezent de cinci ori medaliile 
de aur ■— 1966 la București,
1968 la Linz. 1970 la Bolzano, 
1972 Ia Split și 1980 la Man
galia Nord.

Tată prezentările jucătoa
relor care vizează peste cite- 
va zile al șaselea titlu : 
MARGARETA CĂTINEANU 
(Gloria București) înălțime 1,67 
m. greutate 47 kg. 33 ani (pri
mul antrenor : Constantin Ne- 
gutoiu) ; cele mai bune perfor
mante — campioană mondială 
1980 vicecampioană mondială 
la proba de perechi cu Elena 
Andreescu în 1978 ; ANA PE
TRESCU (Gloria Buc.). 1.67 m. 
59 kg, 33 ani (Constantin Ne- 
gutoiu). vicecampioană mon
dială în 1974. campioană mon
dială cu echipa României in 
1968. 1970. 1972 și 1980 • ELENA 
ANDREESCU (Voința Buc.) 1,65 
m. 59 kg. 26 ani (Ilie Băiaș). 
vicecampioană mondială la in
dividual si la' orobn de nerechi 
în 1978, campioană mondială cu 
echipa in 1980 : ELENA PANĂ 
(Voința Buc) 1.74 m. 60 kg. 29 
ani (Anghel Sofronie). cam
pioană mondială cu echipa 
României in 1980 : SILVIA BE- 
RINDE (Voința Oradea) 1.56 
m 60 kg. 26 ani (Rozalia Be- 
rinde). campioană republica
nă de junioare în 1978 • VASI- 
LTCA PINTEA (Rapid Buc.l 
1.62 m. 54 kg. 30 ani (Tudar 
Buzea). campioană mondială 

lebrarea Jocurilor Olimpice, 
să evite orice discriminare si 
să se abțină in timpul J-O. dc 
la acțiuni avind alte scopuri 
decit urmărirea obiectivelor 
mișcării olimpice. în proiectul 
de rezoluție se recomandă, de 
asemenea, ca statele membre 
ale ONU să respecte obiective
le si sarcinile comitetelor na
ționale olimpice recunoscute de 
către CIO.

Hinault. De menționat insă că 
aceasta a fost cea de a treia 
etapă cîștigată de rutierul ita
lian. Clasamentul etapei : 1.
Continl 7 h 30,44; 2. Lucien van 
Impe (Belgia) 7 h 30,54, 3.
Tommi Prim (Suedia) 7 h 31,17. 
în clasamentul general conduce 
Contini avind un avans de 
2:14,0 față de Hinault.

roezi (Ungaria) au cîștigat în 
fața perechii Edmondson (Aus
tralia), Manson (S.U.A.) cu 
6—3, 6—4.

La categoria juniori, în tu
rul 2, la simplu Emil Hnat 
(România) a fost eliminat de 
spaniolul Joel Figueras cu 
6—1, 6—1.

ACTUALITĂȚI 
DIN TENIS

La Debrețin și Nyiregyhaza 
(Ungaria) au avut loc mai 
multe turnee internaționale de 
tenis, cu participarea unor 
tineri sportivi din Austria, 
Bulgaria. Cehoslovacia. R- D. 
Germană. Iugoslavia. România 
și din tara gazdă. La fete, e- 
chipa tării noastre (Mihaela 
Răduca și Otilia Pop) s-a cla
sat pe locul I în grupa C (la 
Debrețin. 2—0 cu Bulgaria și 
2—0 cu Ungaria C) și pe locul 
II în turneul final. La băieți 
(același turneu), echipa Româ
niei a ocupat locul IV. în con
cursul de la Nyiregyhaza (e- 
chipe mixte). tenismanii 
români s-au clasat pe locul III.

• între 7 și 14 iunie au loc 
la Talin (în U.R.S.S.) Campio
natele internaționale de tenis 
(seniori) ale Uniunii Sovietice. 
Din tara noastră vor fi pre- 
zenti loan Florin si Ovidiu 
Pavel, însoțiți de antrenorul 
T. Frunză-

C.M. DE POPICE
cu echipa României în 1980 ; 
MARIA ZSIZSIK (C.S.M. Re
șița), 1.60 m, 53 kg. 21 ani 
(Constantin Iordache). campi
oană europeană de junioare în 
1981 ; NINETA BADEA (Voin
ța Buc.), 1,65, m. 55 kg. 23 ani 
(Crista Szdcs). dublă campioa
nă europeană de junioare în 
1981.

De-a lungul celor 13 ediții 
ale campionatelor mondiale, 
româncele s-au numărat prin
tre laureatele tuturor probe
lor. anuntîndu-se si de data a- 
ceasta ca principale favorite la 
perechi și individual, unde vor 
avea de înfruntat asaltul unor 
adversare de mare clasă inter
națională. Le dorim succes de
plin în apropiatele întreceri.

AUTOMOBILISM • Argentinia
nul Oscar Larraurl a obținut vic
toria în „Marele premiu de la 
Zandvoort". in C.E. (formula 3). 
pe o mașină „Euroraclng“ (93.540 
km în 34:08.93 — media orară
164,366 km).

FOTBAL • Finala „Cupei Por
tugaliei” : „Sporting Lisabona — 
Sportlg Braga 4—0 (1—0) în a- 
cest an. echipa lusitană a cîști
gat și campionatul A ..Cupa El
veției". la Berna : F C. Slon — 
F.C. Basel 1—0 (0—0) • Turneu
pentru echipe de funiori la Nisa: 
OG.C. Nisa — F.C. Liverpool 
2—0 în finală ; pentru locul 3 : 
Partizan Belgrad - Ț.S.K.A. So
fia 3—0 • „Cupa Transatlantică" 
la East Rutherford (New Jersey) 
în finale : Chicago Sting — Cos
mos N. Y. 4—3. F.C. Neapole — 
Nactonal Montevideo 3—0 © In

VĂ PREZENTĂM: SERIA I
(Italia, Polonia, Peru, Camerun)

Din cele 1 448 de zile care despart finala Mundialului argentinian 
de fluierul de început al „El Mundial" spanioli au mai rămas doar 
cîteva... La 13 iunie pe marele stadion „Nou Camp" din Barcelona, 
în prezenta — probabil — a 125 000 de spectatori va fi inaugurată 
cea de a XH-a ediție a „Cupei Mondiale** la fotbal, prin meciul Ar
gentina — Belgia.

24 de echipe, din toate continentele, vor începe marea întrecere 
pentru cucerirea acestui invidiat titlu mondial. De la 13 iunie și 
pînă la 11 iulie, timp de aproape o lună, „El Mundial ’82“ va fi 
principalul subiect al discuțiilor tuturor iubitorilor sportului și nu 
numai ale Iubitorilor de fotbal.

începînd cu acest număr, ziarul nostru va publica un ciclu de ar
ticole legate de acest mare eveniment al lumii stadioanelor.

Gazdele
VIGO. Situai pe riul și La gol

ful cu acela,( nume (6S5 km de 
Madrid), important centru eco
nomic, industrial și maritim. Por
tul cel mal mare din nord-vestul 
Spaniei și unul dintre cele mat 
însemnate din întreaga lume. 
Orațul numirii peste un sfert de 
milion de locuitori. Stadionul 
„Balaidos* are 55 000 locuri.

Echipe participante
ITALIA

54 134 846 locuitori ; 1 022 030 ju
cători de fotbal ; 30 618 echipe în
scrise în diferite campionate, dintre 
care 16 în prima divizie ; 15 227 ar
bitri ♦).
• A făcut parte din gr. a IV-a 

a preliminariilor (1. Iugoslavia 
13 p, 2. Italia 8 5 2 1 12—5 12 p,
3. Danemarca 8 p, 4. Grecia 7 p, 
5. Luxemburg 0 p) © Partici
pantă tradițională în turneele fi
nale ale C.M. (a lipsit doar în 
1930 și 1958) în cadrul cărora a 
susținut 36 de jocuri și a realizat 
46 p (20 6 10 62—40) cu care ocu
pă locul 3 în clasamentul neofi
cial al prezențelor la „Cupa Mon
dială" © A cîștigat de 2 ori tit
lul mondial, în 1934, la Roma 
(2—1, după prelungiri, cu Ceho
slovacia) și în 1938 la Paris (4—2 
cu Ungaria). In 1970 a fost fina
listă (1—4 cu Brazilia), iar în 
1978 a jucat finala mică (1—2 cu 
Brazilia, la Buenos Aires) © In 
1978 a fost singura echipă care 
a învins Argentina (1—0) dar, e 
drept, în serie © Antrenor : Enzo

• Echipa 
- Gentile, 
Cabrini —

Bearzot (din 1975) 
probabilă : Zoff
Collovatl, Soirea,

înainte de start
Fără a exclude din capul locuiri tînâra și, în orice 

caz, mai puțin experimentata formație a Camerunului, care 
firește, iși are și ea șansele sale, din seria I se deta
șează celelalte trei reprezentative, a Italiei, a Poloniei și 
a Peru-ului, formații solide, puternice. In meciurile de 
pregătire susținute în această primăvara fiecare dintre 
aceste trei echipe au arătat o buna valoare și o formâ 
a cârel curbâ a crescut pe mâsurâ ce ne apropiem de 
data începerii C.M. Și totuși vom sublinia, in mod spe
cial, evoluția formației sud-americane care, in ultimele 
sâptâmîni, a jucat mai multe partide cu diferite repre
zentative naționale obținind o sere de rezultate exce
lente (victorii, In deplasare, cu Ungaria, Franța, cu Fio- 
rentina etc.).

Polonia va prezenta un lot de jucători experimentați 
dintre care 5 se aflâ la a treia participare la C.M. 
(Szymanowski, Lato, Zmuda, Kusto, Szarmach). Valoarea roș- 
albilor a fost foarte bine pusâ in evidențâ de evoluția 
arătată in numeroasele meciuri din deplasare, in Italia, 
Spania, Franța, R.F. Germania ș.a formația demonstrind” 
multa siguranță în apărare și un atac excelent.

„Squadra azzurra" prezintâ un lot destul de vîrstnic 
4P?xatT..Cel -?ai. vîr,tnic 0 cu jucători ca portarul Dino 
Zoff (41 am) și rezerva sa ivano Bordon (31 ani), Fran
cesco Graziani, Gabriele Orialî (30 ani) etc. din rare 

•Cr Part° insâ ȘÎ lin*ri ca Baresi (22 ani), Da
niele Massaro (21 ani), Giuseppe Bergomi (19 ani) șl s 
chiar... Paolo Rossi (26 ani) revenit în echipă după o 
suspendare de peste 2 ani.

siop-cadru MEIANIE SMITH Șl TEMEITIIAIEA 
ZBORUIIIIBII PESTE OBSIACOU

Călăria este printre puținele 
discipline sportive in care femei
le se întrec de la egal cu băr
bații, deseori ele aflindu-se în 
fruntea ierarhiei. Exemplele sint 
numeroase. Cine a urmărit, de 
pildă, evoluțiile maeștrilor zbo
rurilor peste obstacole sau ai 
„baletului* In dreptunghiul de 
dresaj a reținut și .amănuntul" 
că laurii au revenit deseori unor 
amazoane. Gabriela Grillo, Lise- 
lott Linsenhoff (R.F.G.), Vera 
Mlsevici (U.R.S.S.), Christine 
Stiickelberger (Elveția), Elisabetha 
Theurer (Austria), Mary Gordon 
(Anglia), Dania Popescu (Româ
nia) etc. sint tot atitea sportive 
care au cîștigat medalii de aur 
la Jocurile Olimpice sau la cam
pionatele mondiale, la „europene'1 
sau la campionate balcanice. Și 
toate In luptă directă cu bărba
ții...

Un nou și frumos exemplu l-a 
oferit, recent, călăreața a- 
mericană Melanie Smith (n. 
1949), care a cucerit „Cupa Mon
dială" la obstacole, competiție 
care a reunit 357 de călăreți din 
24 de țări, printre ei fiind spor
tivi celebri ca P. Schockemohle, 
G. Wiltfang (R.F.G.), H. Simon

TELEX
campionatul Suediei : I.F.K. G6- 
teborg — Atvidaberg 0—1 (!) © 
După etapa a 29-a (penultima) 
în campionatul Bulgariei conduce 
Ț.S.K.A. Sofia 45 p. urmată dc 
Levski Spartak 44 p, Slavia So
fia 33 p.

ÎNOT © In campionatul R.D 
Germane, la Erfurt : Ute G’e- 
weniger a cîștigat 200 m mixt în 
2:11,73 (la 7 sutimi de recordul 
său mondial), iar colegul său 
Reichel, pe aceeași distanță. a 
realizat cu 2:05,52 un nou record.

PENTATLON © După proba de 
scrimă, în concursul de la Var
na. pe primul loc în clasamentul 
pe echipe se află formația Po
loniei — 6 198 p, urmată de Un
garia — 5 928 p și România —

seriei I
LA CORUNA. Capitala Galiclei 

(peste 200 000 locuitori), in nord- 
vestul țării, pe țărmul Atlanticu
lui (604 km de Madrid), așezată 
pe o peninsulă stincoasă. Orașul 
este divizat in 3 părți perfect 
distincte : orașul vechi (construit 
In 1209 de Fernand al ix-lea), 
Pescăria și Zona nouă. Stadio
nul „Riazor" — 32 000 locuri.

Dossena (Marini), Tardelli, An. 
tognoni — Conti, Rossi, Massaro 
(Graziani).

POLONIA
36 000 000 locuitori ; 234 052 jucă

tori ; 11 343 echipe — 16 în primo 
divizie ; 7 325 arbitri.
• A cîștigat gr. a Vil-a euro

peană (1. Polonia 4 4 0 0 12-2 8 p, 
2. R.D. Germană 4 p, 3. Malta 
0 p. O dublă victorie în meciul 
hotărîtor cu R.D.G., 1—0 acasă
și 3—2 în deplasare) © Participă 
pentru a 4-a oară în turneele fi
nale ale C.M. : 1938, 1974 (în fi
nala mică, la Munchen, 1—0 cu 
Brazilia), 1978 (locul 3 în grupa 
„B“ semifinală : 1. Argentina 5 p, 
2. Brazilia 5 p, 3. Polonia 2 p,
4. Peru 0 p. în meciul cu Peru 
1—0) și 1982 © In clasamentul tur
neelor finale are 19 p (14 9 1 4 
27—17) care o clasează pe locul 
12 © Antrenor: Antonin Piech- 
nicek (din 1981) © Echipa pro
babilă : Mlynarczyk (Kazimierski) 
— Dziuba (Szymanowski). Zmu- 
da, Janas, Jalocha — Boniek, 
Majewski Matysik — Lato, Twan, 
Smolarek (Szarmach).

(Austria), J. Withaker, D. Bro
ome (Anglia) ș.a., Dar, la Gote- 
borg, în finala „Cupei Mondiale" 
ei — și nu numai ei — au tre
buit să cedeze in fața aplombu
lui și siguranței cu care a evo
luat Melanie Smith și calul său 
Calypso. După H. Simon (1979) și 
americanii C. Homfeld (1980) și 
M. Matz (1981), Melanie Smith 
este prima amazoană care cuce
rește acest trofeu, singurul al 
călăriei care nu fusese încă ob
ținut de o femeie. Ascensiunea 
Melaniei Smith in elita acestui 
sport a fost vizibilă începînd din 
1980, cînd s-a situat pe locul 3 
în etapa preliminară a „Cupei 
Mondiale" (circuitul America de 
Nord), ea cîștigînd, totodată, in 
sezonul 1980—81, și a IlI-a ediție 
a Ligii America de Nord (Coas
ta de est). Aceste succese, pre
cum și cele realizate la alte cî
teva mari concursuri (Tampa, 
Washington, New York, Toronto 
etc.) au propulsat-o pe Melanie 
Smith in fruntea ..topului" Fe
derației internaționale întocmit 
pentru America de Nord. Victoria 
de la GQteborg i-a întărit pozi
ția de lideră.

Emanuel FANTANEANU

5 737 p. In clasamentul individu
al, sportivul român Dumitru 
Spîrlea se află pe locul 3, cu 
2 094 p.

ȘAH © în prima rundă a tur
neului internațional de la Per- 
nik, maestrul român Mihai Ghin
dă a remizat cu bulgarul Don- 
cev. La turneu participă șahiști 
din U.R.S.S., România, Iugosla
via, Bulgaria și Grecia.

TIR © Rezultate din cadrul 
campionatelor internaționale ale 
R.D. Germane : pușcă liberă
3X40 f : 1. Mitrofanov (U.R.S.S.) 
1 168 p... 29. R. Nicolescu 1 138 p; 
60 f.c. : Heintz (R.D.G.) 599 p... 
11. M. Dumitrescu 594 p. pușcă 
standard 3 X 20 f : Matova (Bul
garia) 579 p... 25. Daniela Toader 
558 p ; pistol viteză : Veissenber- 
ger (R.D.G.) 599 p... 12. Tașcă
592 p.

Programul meciurilor:
14 iunie : Vigo :
Italia - Polonia (18,15) ;
15 iunie : La Coruna :
Peru — Camerun (18,15) ;
18 iunie : Vigo :
Italia - Peru (18,15) ;
19 iunie : La Coruna :
Polonia - Camerun (18,15) ;
22 iunie : La Coruna :
Peru — Polonia (18,15) :
23 iunie : Vigo :
Italia — Camerun (18,15)
Primele doua clasate se califică 

în turul doi al competiției astfel : 
„GRUPA „A" la Barcelona („Nou 
Câmp"), cîștigâtoarea seriei I îm
preună cu a doua clasată in seria 
a Vl-a și cîștigâtoarea seriei a 
lll-a ;

GRUPA „C“, tot la Barcelona 
(„Sarria"), a doua clasata în seria 
I împreună cu cîștigâtoarea seriei 
a Vl-a și a doua clasată în seria 
a lll-a.

PERU
18 500 000 locuitori; 325 650 jucă

tori ; 10 800 echipe - 16 în prima di
vizie ; 4 226 arbitri.

© A cîștigat gr. II sud-ameri- 
cană (1. Peru 4 2 2 0 5—2 6 p, 2. 
Uruguay 4 p. Columbia 2 
p). • Participă pentru a
4-a oară La turneul final 
(a mai fost în 1930, 1970 și 1978), 
Locul 21 în clasamentul turneelor 
finale cu 9 p din 12 partide 
(4 17 17—25) © Antrenor : brazi
lianul Tim Elba de Padua Lima 
(din 1981) © Echipa probabilă : 
Quiroga — Duarte, Olaechea, Diaz, 
Salguero (Gutierez) — '/lasquez, 
Cueto, Cubillas — Ba'?. (Le- ,
guia), Oblitas (NavarrS z

CAMERUN
7 081 000 locuitori ; 9 328 jucători;

264 echipe — 16 în prima divizie ; 
448 arbitri.
• A făcut parte din zona afri

cană a preliminariilor și a cîș
tigat cu 2—0 (d) și 2—1 (a) me
ciurile decisive cu Marocul © 
Debutantă la un turneu final al 
C.M. © Antrenor : francezul
Jean Vincent (din 1982) ® Din
echipă cei mai cunoscuți sînt 
portarul Thomas N’Kono Milla 
(legitimat la Bastia), Audou si 
Dahoken (legitimați la Cannes)

♦) Datele sînt preluate din bule
tinul „F.I.F.A. Newsa nr. 225 dm 
februarie 1982.

NARANJITO TRANSMIT 'r
© Ron Greenwood, antrenorul 

echipei Angliei, a răsuflat ușu
rat după victoria echipei sale a- 
supra Scoției (1—0), în campio
natul inter-britanic. Aceasta a 
fost a 100-a întilnire dintre cela 
două formații. „Testul de pe 
Hampden Park (n.n. 85 000 spec
tatori) a fost edificator pentru 
noi, a declarat Greenwood. Sini 
satisfăcut de rezultat și, mai 
ales, de jocul prestat de elevii 
mei". Pînă la plecarea in spa
nia, echipa „B“ a Angliei va 
juca astăzi cu Islanda, iar echi
pa ,,A“ va evolua, mîlne, in 
Finlanda.

© Argentinianul Diego Armando 
Maradona, marea vedetă a echi
pei campioane mondiale, va juca 
în viitor în Europa, sub culorile 
clubului C.F. Barcelona. Prezen
ța lui „Dieguito" în echipa roș- 
albaștrilor i-a determinat pe 
conducătorii echipei barceloneze 
să se gîndească și la mărirea 
tribunelor stadionului „Nou 
Camp", de la 125 000 la 150 000 
locuri !

© Printre suporterii Braziliei, la 
C.M. se va afla și Jose Galirardo 
de Souza Castro, de 24 ani. ple
cat pe bicicletă de la Rio de 
Janeiro, la 26 noiembrie 1931. 
Souza Castro a pedalat pină 
acum 26 000 km (Brazilia, Uru
guay, Argentina, Chile. Peru, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, Mexic), de unde a a- 
juns cu un avion la Londra și
de aici la Paris. El mai are de
parcurs încă 2 000 km pînă la
Sevilla. Culmea ar fi acum ca
el Să nu aibă bilet de intrare La
meciuri !...

© Indiferent de rezultatele
..plavilor" în Spania, antrenorul
Milan Miljanici va ceda — după 
C.M. — conducerea echipei Iugo
slaviei mai tînărului său coleg 
Ante Mladenici, în prezent antre
nor la Hajduk Split.

© în meci de verificare, la 
Tours, reprezentativa Algeriei a 
învins echipa locală Tours (din 
prima divizie franceză) cu 5—4 
(2—1). Au marcat pentru învin
gători : Madjer, Assad (2), Bou- 
rebbou și Bensaoua.

© Kuwait a terminat la ega
litate (1—1) cu Aston Villa, câș
tigătoarea C.C.E.
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