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Recordul mondial al săriturii in lungime la București ?

ANISOARA CUSMIR PE URMELE VIORICĂIVISCOPOLEANU!..
Săritura in lungime, una din 

cele mai naturale probe ale 
atletismului are. se spune. — 
asemenea probelor de viteză —, 
posibilitățile cele mai mici de 
progres. Creșterile sînt deter
minate în primul rind 
fecționarea calităților 
(viteză, forță, detentă) 
puțin de îmbunătățirile 
ce sau ale materialelor 
curs (ca în cazul altor 
sau al aruncărilor). 
ideale de la J.O. din 1968. la 
Ciudad de Mexico (altitudine, 
vînt favorabil, apariția pistei 
sintetice), au determinat salturi 
spectaculoase, atît la femei — 
Viorica Viscopoleanu 6,82 m — 
cit mai ales la bărbați — Bob 
Beamon 8,90 m. Recordul 
Beamon a rămas nedepășit, cel 
al Vioricăi a fost întrecut 
începutul anilor ’70 în măsură 
nesemnificativă (6,84 m Heide 
Rosendahl). limita de 7 metri, 
una din cele mai spectaculoase 
din istoria atletismului mondial 
feminin, fiind întrecută abia 
după 10 ani de la Olimpiada

de per- 
fizice 

și mai 
tehni- 

de con- 
sărituri 

Condițiile

lui

la

■ ■

mexicană, în 1978, de sovietica 
Wilma Bardauskiene. Concursul 
olimpic de la Moscova. în 1980, 
a adus un progres sensibil, 
Kolpakova, Wujak si Skaciko 
împărtindu-și medaliile dinco
lo de 7 metri. Granița fusese 
atinsă, la începutul sezonului, 
și de americanca de culoare 
Jody Anderson.

Sezonul post-olimpic a fost 
Insă mai liniștit, iar Unia de 
7 metri — neatinsă în 
a rămas. încă, pentru 
re, un miraj. Două 
spectaculoase au atras

1981 — 
săritoa- 
aparitii 
atenția

Vladimir MORARU

(Continuări In pag a 4-a)

De azi plnă duminică, la Mangalia

ÎUfiNIUl FINAL Al „CUPEI R0MÂMfl“ IA OINĂ
• S-a încheiat „Cupa liceelor agro-industriale'

Statiunea Mangalia găzduieș
te. începînd de azi. una din 
cele mai atractive competiții 
de oină : turneul final al ..Cu
pei României". Vor fi. desigur, 
partide atractive, la actualul 
start fiind prezente cele mai 
bune zece formații. calificate 
pentru această ultimă etapă in

La Clubul sportiv școlar nr. 1 București

ORDINEA CRONOLOGICĂ 
A FOST TRANSFORMATĂ 
ÎN IERARHIE VALORICA

cadrul fazelor de zonă. Nu nu
mai
(care 
cerca 
bune.
Iată, dealtfel, echipele 
cate :
tă Nouă Olteni, Recolta Cărei, 
Viitorul Cluj-Napoca, C.P.B., 
Torpedo Zărnești, Laminorul 
Roman, Avintul Frasin. Meta
lul Tîrgoviște. Energia Rimnice- 
lul. • S-A ÎNCHEIAT „CUPA 
LICEELOR 
TRIALE", 
nizată la
meni : 1. Liceul agro-industrial 
Sibiu 3 p, 2. Liceul agro-in- 
dustrial Rm. Sărat 7 p,' 3. Li
ceul agro-industrial Drăgă- 
nești-Olt 5 p. 4. Liceul agro
industrial „Ion lonescu de la 
Brad" Roman 4 p.

dinamoviștii bucuresteni 
dețin trofeul) vor în
să aibă evoluții cit mai 
d si celelalte echipe- 

califi - 
Dinamo București. Via-

Marcela Moldovan confirmă! 
După frumosul succes obținut 
— recent 
Germană), 
socialiste, 
reușită — 
de floretă 
colegul ei 
o promisiune pentru C.M. de 
la Roma.

Finala feminină de floretă 
s-a desfășurat între sătmă
rene», adversara campioanei 
fiind Csila Ruparcsics, ca și 
Marcela Moldovan, sportivă la 
C.S. Satu Mare. Experiența 
Marcelei și-a spus cuvîntul, în 
fața unei sportive cu mult a- 
plomb, dir oarecum comple
xată de faima trăgătoarei pe 
care a avut-o in față, 
un scor, strins, 8—6, 
testă posibilitățile lui 
csics de a se menține 
floretei noastre feminine.

Revelația probei a fost, însă, 
Reka Lazar, de la Tractorul 
Brașov. Campioana pe acest an 
la junioare III (abia a împlinit 
15 ani) s-a „bătut" pentru un 
loc pe podium, în compania 
Aurorei Dan. A pierdut, e 
drept, cu 8—3, dar toți specia
liștii noștri îi prevăd un mare 
viitor, perspectiva ca în scurt 
timp să ajungă 
tul senioarelor. 
Vlad, antrenorul 
realmente — o 
excepție.

Iată și rezultatele dintre pri
mele opt floretiste :

SFERTURI 
Aurora Dan 
dorfer 8—3 ; 
zan — Csila 
(după patru egaluri, la 5, 6, 7 
și 8 ; cel mai disputat asalt 1); 
Marcela Moldovan — Cristina 
Mihăilă 8—0 și Reka Lazar —

— la Schwedt (R.D. 
în Turneul țărilor 

acum, iată, o nouă 
campioană națională 
pe 1982. După Kukl, 
de probă, deci, încă

Rozalîa Oros 8—1 (surpriză,
prin proporțiile scorului...)

SEMIFINALE : Moldovan — 
Lazar 8—6 (Lazar a condus cu 
1—0 șl s-a menținut în plasa 
Iul Moldovan pînă la 7—6) jl 
Ruparcsics ** - - --
vinsa a

Dan 8—3
evoluat foarte

(In* 
nervooț

AGRO-INDUS- 
competiție orga- 
Focșani. Clasa-

Oricum, 
care a- 
Rupar- 
în elita

titulară în lo-
Ing. Șerban 

ei, a făcut — 
descoperire de

DE FINALA : 
— Otilia Iloch- 
Magdalena Che- 

Ruparcsics 8—10

Surpriză in Divizia

Marcela 
Mare),

Moldovan (C.S. Satu 
campioană a țării la 

floretă
— nemotivat — ine- 
de arbitraj).

Moldovan — Ru-
Pentru locurile

acuzind 
xactîtăți

FINALA : 1 
parcsics 8—6. 
3—4 : Dan — Lazar 8—3.

Clasamentul general : 1. Mar
cela 
Mare), 2. 
(C.S. Satu 
Dan (Dinamo Buc.), 
Lazar (Tractorul

Moldovan (C.S. Satu 
Csila Ruparcsics 
Mare), 3. Aurora 

~ 4. Reka
Brașov), 5. 

Magdalena Chezan (Steaua), 6. 
Rozalia Oros (C.S. Satu Mare).

Tiberiu STAMA

,A" dc handbal icminin

STIINTA BACAU - RULMENTUL BRASOV 14-20!
> 9 ’

Partida restantă din cadrul eta
pei a 10-a a campionatului Divi
ziei „A“ de handbal feminin, 
desfășurată ieri la Bacău, între 
formația locală știința (lidera 
clasamentului) și echipa Rulmen
tul Brașov, s-a încheiat cu o 
mare surpriză, oaspetele obținînd 
victoria cu 20—14 (8—5). In timp 
ce studentele au prestat cel mai

f

slab joc al lor din acest cam
pionat, brașovene ele au jucat 
foarte bine, au închis toate cu
loarele de pătrundere și au avut 
în Mariana O a că o trăgătoare de 
temut. Au marcat : Torflk 5, 
Florea 5, Leonte 4 —- pentru Ști
ința, Oacă 13, Marian 3, Chirițft 
1, Drăgușel 1, P&truț 1, Beschl 1.

Ilie IANCU — coresp.
— Ce înseamnă astăzi, to

varășe profesor Marinei Oan- 
cea, un club sportiv școlar 7

— Dacă ne referim Ia 
nele ramuri sportive, gimnasti
că și 
club 
mare 
dacă 
celelalte 
ne. 
lor 
este 
club 
între 
sportivă școlară și 
cea din cluburile 
de seniori, de un 
rezervor de cadre 
al acestora.

— Sînteti direc
torul Clubului 
sportiv școlar nr.

înot, de pildă, 
sportiv de 
performantă, 

ne referim la 
discipli- 

la marea 
majoritate, 

vorba de un 
intermediar 
activitatea

u-

el este un
vWWWWWX
• 68 DE SPORTIVI O- 
FERIȚI LOTURILOR NA
ȚIONALE • PE PODIU
MUL DE ONOARE LA 
CAMPIONATELE MON
DIALE Șl EUROPENE • 
REZERVOR DE CADRE 
PENTRU MARILE CLU
BURI, PENTRU SPOR
TUL DE PERFORMANȚA 

ROMANESC

logică. Despre cea valorică 
voi vorbi eu. ci clasamentele-

— Si ce spun clasamentele ?
— Că din 1977 incoace clubul 

nostru a avut rezultate bune 
și foarte bune. Astfel. în 1977 

și în 1981 am o- 
cupat locul I in 
clasamentul uni
tăților de juniori 
din întreaga tară, 
ierarhie întocmită 
de organele 
specialitate 
C.N.E.F.S.

— Așadar, 
ceea 

ordinea 
Ce stă 

acestui 
salt

nu

de 
din

„nr. 
ce

București.1
Cifra se referă la ordinea cro
nologică sau la cea valorică ?

— Este prima unitate do 
profil din țară. Ea a fost în
ființată in anul 1956. pe lingă 
Liceul „Matei Basârab", iar 
din 1958 a devenit un club in
dependent. Deci, ordine crono-

1“ si în 
privește 
valorică- 
la baza 
impresionant 
calitativ ?

— Sîrguință, cunoștințe per
fecționate și chiar abnegația 
celor aproape 50 de profesori și 
antrenori din clubul nostru*

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)

La clubul Steaua

FAȚĂ IN FAȚĂ: CAMPIONII DE MIINE,

CU CEI DE IERI
In aprilie, la clubul Steaua s-a 

Inaugurat „Sala trofeelor44. Eve
nimentul a fost prezentat, 1a 
vreme, in coloanele ziarului nos
tru. Se împlinea un important 
deziderat pentru marele club al 
țării noastre care nu dispunea, 
pînă atunci, de această adevărată 
imagine a unui drum presărat 
cu atîtea .victorii importante, un 
drum care se confundă cu în
suși drumul sportului nostru. 
Realizată după originale idei in 
ceea ce privește prezentarea me
daliilor, trofeelor, a cupelor, pla
chetelor, fanioanelor etc. dar — 
mai cu seamă — in direcția ce
lei mai potrivite căi de explicare 
a fiecărui exponat, frumoasa sală 
a clubului din strada Plevnei 
n-a rămas Insă o exclusivitate 
pentru gazde.-Nu. Și tocmai aid 
apare elementul de mare utili
tate al realizării de la clubul 
militar. Chiar a doua zi după 
inaugurare ea a fost pusă In 
circuitul public, devenind, cum 
vom vedea imediat, un admirabil

Șl DE ASTĂZI
mijloc de educare, de stimulare 
intru atingerea performanței, in
tru aprecierea marilor victorii 
ale marilor campioni.

Peste 3 506 de vizitatori au tre
cut plnă acum pragul „Sălii tro
feelor” de la Steaua. Marea lor 
majoritate este compusă, cel pd- 
țin pînă în prezent, din copU, 
din tineret. Sigur că n-au lipsit 
(nici nu se putea altfel 1) copiii 
șl juniorii clubului, cei care al
cătuiesc speranțele, purtătorii de 
mline al tricourllor roș-albastre, 
elevii clubului sportiv școlar 
Steaua. Dar aria oaspeților sălii 
s-a lărgit neîncetat, cuprinzlnd 
elevi de la școli din toate sec
toarele Capitalei. însoțiți de dirl- 
gințl sau de profesorii de educa
ție fizică, midi campioni de 
mline s-au intUnlt cu marii cam
pioni de ieri și de astăzi. Ghi
dul nevăzut al sălii prezintă, 
din... banda de magnetofon, cele 
mal importante succese Interna
ționale, pe cd mat celebri spor
tivi al clubului, tnoeplnd, firește.

In campionatul national recent încheiat

BASCHETBALISTELE TINERE S-AU AFIRMAT DIN NOU, 
DAR CRIZA CANDIDATELOR CU TALIE DE EXCEPȚIE CONTINUĂ 

re“. Pe poziția a treia. Voința 
București (antrenor Marian 
Strugaru), echipă care atunci 
cînd a păstrat disciplina tacti
că si s-a apărat cu ambiție 
cîștigat ; dar 
a făcut așa...

Pentru toate 
chipe fruntașe 
nostru feminin 
ma completării 
lemente tinere (bine ar fi chiar 
din pepinierele proprii, pe care 
le au. dar pînă acum nu le-au 
folosit), capabile să 
să întărească jocul 
respective.

Dintre celelalte 
la grupa L-S, vom 
Olimpia 
Constantin 
Universitatea 
nor Ladislau

Campionatul national de 
baschet feminin cu cea mai 
lungă desfășurare de la exis
tenta competiției respective 
(ediția a 33-a a întrecerii a 
început la 2 octombrie 1981 și 
s-a încheiat la 30 mai 1982. a- 
vînd — deci — o durată de opt 
luni de zile !) s-a terminat, 
odată cu turneul disputat la Tg. 
Mureș. cu succesul 
Universitatea Cluj-Napoca 
trenor Nicolae Martin), 
cucerește, astfel, pentru a 
tra oară titlul în favoarea 
bului sportiv al institutului de 
învătămînt superior din’ orașul 
de ne Someș (performanta a 
mai fost realizată în anii 1953, 
1954 și 1981). Deși a avut de 
făcut fată dificultăților produse

echipei 
(an- 
care 
pa- 

clu-

de oboseala deplasărilor și 
jocurilor în C-C.E., precum și 
ale celor cauzate de întîrzierea 
în formarea coeziunii între ve
chile jucătoare și cele promo
vate în sezonul trecut. ,U“ a 
izbutit să domine campionatul 
destul de autoritar, datorită ca
pacității antrenorului de a re
zolva. la momentul oportun, 
problemele ivite.

Pe locul secund, Politehnica 
Grigore 

o vreme 
înfrîngeri 
barat ea-

București (antrenor 
Costescu) a candidat 
la titlu, dar cîteva 
(surprinzătoare) i-au 
lea. fără. însă, a-i periclita lo
cul doi pe podium, adică a- 
ceeași performanță ca în cam
pionatul precedent, deși acum 
a prezentat un lot mai „subți-

După ce au vizitat „ 
but sportiv școlar „Triumf 

mai noi succese ale
cu od care au cucerit titluri o- 
llmplce șl mondiale ; mal de
parte, se pot vedea momente din 
marile întreceri, dublate de măr
turisiri păstrate pe bandă. Dar 
dte nu mal pot admira copiii șl 
tinerii tn „Sala trofeelor” 1 o- 
dată terminată vizitarea acesteia, 
nu se Încheie însă șl vizita la 
clubul Steaua. Grupurile de elevi

Sala trofeelor", micii hocheifti de la Clu- 
s-au oprit la vitrina infățișind cele 

sportivilor steliști
stat Invitate ta sălile Os antre
namente ; ele pot vedea pe spor
tivii ren urniți de astăzi pregă
tind marile competiții. Iar a 
treia, la fel de Inimoasă, sur-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag t-3)

a
nu întotdeauna

aceste trei e- 
ale baschetului 
se pune proble- 
loturilor cu e-

învioreze si 
formațiilor

participante 
sublinia că 

(antrenor 
si

București 
Paraschivescu) 
Timișoara (antre- 
Bachner) au pre-

zentat loturi de mare perspec
tivă $1 au obținut rezultate 
remarcabile. Olimpia de pil
dă. a înregistrat victorii asu-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag 2-3)

POLOIȘTII ROMÂNI 
DIN NOU ÎNVINGĂTORI (8-6) 
In fata echipei cubaneze

La Varna au început întrece
rile turneului internațional de 
polo organizat de televiziunea 
bulgară, tn primul joc selec
ționata României, lipsită de 4 
titulari (Hagiu, Moiceana, 
Schervan, Ardeleanul, a în- 
tîlnit formația Cubei, campioa
nă mondială universitară »l 
clasată pe locul III la „Cupa 
mondială". tn urmă cu două 
săptămini. la Tbilisi, partida 
dintre cele două formații s-a 
încheiat cu un succes la limită 
(12—11) al tricolorilor. Și de 
data aceasta poloiștii români 
s-au dovedit superiori, tnvin- 
glnd cu scorul de 8—6.



E CLAR, SE IMPUNE Șl UN ANTRENOR ADEVĂRAT...
Cine ne apropiam 

de unul din terenu
rile de tenis ale 
Parcului Pionierilor 
din Constanța, ni 
s-a spus : „O să 
vedeți aici un tată 
nemaipomenit, cu 
fetița lui, pe care a 
învățat-o tenis și pe 
care o antrenează 
Aveți în ziar ru
brica aceea cu fa
milia — primul an
trenor..." Da pleca
rea din Parc am 
fost opriți din drum 
de o tînără antre- 
noare. „Am văzut 
că l-ați și pozat pe 
tovarășul cu fetița. 
Nu e drept. Copiii 
mei sînt supărați. 
Știți dumneavoas
tră ce fel de..." Șl 
ne-a înșirat la re
pezeală niște gro
zăvii despre meto
dele mai puțin pe
dagogice ale tatălui 
antrenor. Iată — 
ne-am zis — un caz 
despre care merită 
să scriem, pentru 
că ridică în-tr-ade- 
văr o problemă.

Cele mai trainice 
ți mai fructuoase 
cariere sportive se 
dovedesc cele la 
originea cărora s-tă
dragostea părinților pentru sport. 
Cînd ai de partea sportului fa
milia, totul merge strună, „re-
leul“ familie — școală — sport 
asigurînd echilibrul necesar, ca 
și sprijinul atît de trebuincios 
tînărului candidat la marea per
formanță. De aici și apariția ru
bricii sus-menționate.

Așadar, Dinu Sîrbu, subinginer 
de telecomunicații la Canalul Du
năre — Marea Neagră, își sacri
fică ultima picătură de timp li
ber cu ,, instruirea" sportivă a 
celor trei fete ale sale și mai 
ales cu Cleopatra, de 10 ani și 
patru luni, cu care face tenis 
de cîmp. Pasiunea tatălui pentru 
sport este aceeași din tinerețe, 
de cînd alerga maratonul la

HANDBAL, DIVIZIA „B“ (etapa a XX-a)
MASCULIN. Seria I : C.S.M.

Galați — Universitatea București 
22—20, Universitatea lași — Trac
torul Brașov 19—24, C.S.M. Bor- 
zești — Comerțul Constanța 30— 
26. Arctic Găești — Unirea Foc
șani 30—19, Calculatorul HRUC 
București — A.S.A. Ploiești 21—20, 
Metalul Vaslui — Celuloza Brăila 
29—23. în clasament : 1. C.SJH. 
Borzești 52 p, 2. Tractorul Bra
șov 49 p, 3. Universitatea Bucu
rești 43 p... 11. A.S.A. Ploiești 
33 p, 12. Unirea Focșani 27 p. 
Seria a Il-a : Independența Car- 
pați Mîrșa — Minerul Moldova 
Nouă 27—14, Nitramonia Făgăraș

METALURGIȘTII BUCUREȘTENI - 
învingători In prima etapă 

A CAMPIONATULUI DE DIRT-TRACK 
LA PERECHI

La Brăila, pe stadionul Muni
cipal, a avut loc prima etapă a 
campionatului republican de dirt- 
track la perechi. La capătul u- 
nor Întreceri mult apreciate de 
peste 2 000 de spectatori victoria 
a revenit cuplului Marin Dobre
— Marian Gheorghe (Metalul 
București) care a totalizat 28 p. 
Urmează în clasament Marlus 
Șoaită — NI colac Puraveț (I.P.A. 
Sibiu) cu 23 p și Daniel Stoica
— Sarchis Ualaglan (Steaua) 21 p.

In deschidere s-a desfășurat 
prima etapă a „Cupei speranțe
lor" clștlgată tot de un metalur
gist bucureștean — Nicolae Vio
rel cu 6 p. (Tr. ENACHE — co- 
resp.).

5 EXTRAGERI
CU UN TOTAL

6 IUNIE 1982

TRAGERE EXCEPȚIONALA

Azi și miine, ultimele zile de participare

NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ Șl DV. 
PRINTRE MARII CÎȘTIGATORI !

Fiecare clipă liberă e dăruită tenisului

Steaua, alături de sportivi de 
faimă ai acelor timpuri. Cea mai 
bună performanță a sa, un loc 
șase la campionatele naționale 
de la Timișoara, cînd activa la 
Farul Constanța. Prin 1968, în 
timpul unui antrenament la Efo
rie, l-a cunoscut pe Ion Țiriac. 
Simpatia a fost reciprocă și, își 
amintește Dinu Sîrbu, „Țiri" i-a 
pus racheta în mină șl n-a mai 
lăsat-o de atunci. Pe Cleopatra 
(ca și pe celelalte două fetițe) a 
dus-o și la gimnastică, șl la ba
let, și la înot, dar cu gîndul să 
ia ceva din fiecare, în vederea 
împlinirii în sportul cu racheta... 
Și așa a ajuns cuplul tată-fată 
la finala pe țară a „Cupei Scîn- 
teia tineretului", de la Timișoa-

— Șuierul Baia Sprie 26—20,
strungul Arad — Minerul Cavnlc 
22—26, Metalul Hunedoara — H.C. 
Minam n Baia Mare 26—18, 
C.S.M. Reșița — Unio Satu Mare 
21—18, Utilaj Știința Petroșani — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 37—16. In 
clasament : 1. Independența Car- 
păți Mîrșa 55 p, 2. Minerul Cav
nlc 51 p, 3. H.C. Minaur H Bala 
Mare 43 p... li. C.S.M. Reșița
32 p, 12. C.S.M. Sf. Gheorghe 
30 p. FEMININ. Seria I : C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Universitatea 
București 28—26, Vulturul Ploiești
— Precizia Vaslui 21—14, Filatura 
Focșani — Argeșeana Pitești
19— 17, Rapid București — C.F.R. 
Craiova 20—16, Spartac București
— Textila Dorobanțul Ploiești
15— 18, Relon Săvlneștl — Voința 
Galați 32—15. In clasament : 1. 
C.S.M. Sf. Gheorghe 54 p, 2. Ra
pid București 50 p, 3. Vulturul 
Ploiești 49 p... 11. Voința Galați 
28 p, 12. Spartac București 27 p. 
Seria a Il-a : Industria ușoară 
Oradea — A.E.M. Timișoara
20— 14, Tricotextll Sighet — Tex
tila Zalău 15—13, Voința Sibiu — 
Constructorul . Hunedoara 14—22, 
Chimistul Rm. Vtlcea — Chimia 
Arad 23—11, Constructorul Timi
șoara — Nitramonia Făgăraș
16— 15, Gloria Bistrița — Voința
Odorhel 18—19. In clasament : 1. 
Chimistul Rm. Vllcea 55 p, 2. 
A.E.M. Timișoara 49 p, 3. Con
structorul Timișoara 47 p... 11.
Gloria Bistrița 29 p, la. Voința 
Sighișoara 22 p.

NOILE PROMOVATE IN 
DIVIZIA „B-

Masculin : Metalul Copișa Mică, 
Metalul I.U.RT. Lugoj, Voința 
Sebeș, Dacia Pitești. Feminin : 
Didactica Alexandria, Confecția 
Bacău, Textila Sebeș, Electrome- 
tal Timișoara.

ÎN 2 FAZE,

DE 42 NUMERE!
Oricine joacă poate 
cîștiga ;
©AUTOTURISME „Da
cia 1300“ la ambele 
faze © MARI SUME 
DE BANI, variabile și 
fixe © EXCURSII in 
U.R.S.S. sau R. S. Ce
hoslovacă.
BILETELE DE 15 LEI 
VARIANTA PARTICIPA 
LA TOATE EXTRAGE
RILE I 

ra, Cleopatra bătînd toate fetele 
de 11 ani (ea avînd atunci doar 
9 ani și jumătate) din juxleț. 
La finala de la Timișoara s-a 
clasat pe locurile 5—8. Dinu 
Sîrbu e încîntat de rezultatul ob
ținut de „balerina din Constan
ța", cum zice că o numeau toți 
pe fiica sa.

Cu cartea Cleopatra stă de ase
menea bine, tatăl sporind ca fata 
sa să reprezinte clasa (a IV-a) 
la Olimpiada de matematică. 
Deci, ce și-ar mai putea dori un 
tată ? Păi, ne-a spus-o : să o în
vețe pe Cleopatra „lovitura în 
față" (cum zicea Țiriac...) șl cum 
să vină la fileu.

Cum se pregătește antrenor ui
tată ? Ei, aici e aici, face și el 
ce crede că e bine, mai citește 
cite o revistă... E drept, cam pu
țin, dar asta e situația. De ce 
nu dă fata unui antrenor bine 
pregătit ? Nu slnt ! Nu știu să 
vorbească cu copiii... Și aici spi
ritul pedagogic e totul. Pe urmă, 
dacă el a bătut cu Cleopatra 
toate fetele de vîrsta ei, și chiar 
mai mari, pregătite de antrenori 
calificați, nu înseamnă că el e 
mai bun ?

„Este un om imposibil — se 
plîng unii antrenori. A dat fata 
în pregătire mai multor antre
nori, dar s-a amestecat de fie
care dată în treburile lor. Cum 
s-o pregătești cu asemenea imix
tiuni ?! Și pe urmă dumnealui 
înțelege că pedagogic înseamnă 
să bați copilul, să-1 bagi în spe- 
rieți dacă nu face un anume lu
cru. îl tolerăm cu greu pe' tere
nurile noastre...".

Neîndoielnic, dreptatea este un
deva pe la mijloc. Cîteva lucruri 
ni se par clare. Că fata e talen
tată, Iar avansul în fața colege
lor din Constanța are la temelie 
și cantitatea enormă de muncă 
pe care o depune cu sprijinul 
tatălui ei. Dar dacă la acestea 
s-ar adăuga și o pregătire știin
țifică, sub îndrumarea unui an
trenor CALIFICAT, Cleopatra ar 
face un progres simțitor. Șl, la 
vîrsta ei, ar fi timpul. Tatăl va 
avea de ridicat pe celelalte fetițe, 
pe Veneția (9 ani) și pe Atena 
(6 și jumătate). Așa că nu ar 
rămîne fără... ocupație.

Ce părere aveți, tovarășe Sîrbu?
Mircea COSTEA

BASCHETBALISTELE TINERE S-AU AFIRMAT DIN NOU
(Urmare din pag 1)

ora primelor trei clasate. Cit 
privește pe Comerțul Tg. Mu
reș (echipă antrenată _ la înce
put de Gheorghe Fullop, apoi 
de Nicolae Viciu), prestația 
din acest campionat a arătat 
că numai o colaborare armoni
oasă între secția respectivă și 
cele de junioare din oraș va 
ridica echipa mai sus de lo
cul 6.

Din grupa valorică 7—12, a 
surprins — în mod neplăcut — 
faptul că disputa pentru evita
rea locului 11 (care aducea re
trogradarea) s-a dat între for
mațiile Voința Brașov și Mo
bila Satu Marc, adică între 
două reprezentante ale unora 
dintre cele mai vechi si fruc
tuoase pepiniere ale baschetu
lui feminin din tara noastră. 
Cîndva fruntașe ale clasamen
tului campionatului national, 
echipele respective au devenit 
codașe (Mobila a și retrogra
dat). în primul rind din cauza 
exodului propriilor jucătoare la 
alte unităti. Avem. însă, con
vingerea că și Voința, și Mo
bila. sprijinite de unitățile 
sportive școlare, vor fi capabi
le să revină in eljta acestui 
sport, să-și recucerească pozi
țiile pe care le-au avut datori
tă. în mare măsură, pasiunii și 
priceperii antrenorilor Gheor
ghe Roșu și Gabriela Both, 
pionieri și susținători ai bas
chetului feminin din Brașov și, 
respectiv. Satu Mare. •

La o privire de ansamblu a- 
supra desfășurării campionatu
lui. se constată (pe cit de evi
dent. pe atît de îmbucurător) 
că și de astă-dată elementele

WMIMSTRATIĂ DI STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
CIȘTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC :

h LOZmPLIC
CU 
clștiguri 
In băniși 

autoturisme

La seriile de Loz în pilc aflate 
tn vânzare, oricine joacă poate 
obține : autoturisme „Dada 1300“ 
și „Trabant 601", cîștigurl în bani 
de 50.000. 20.000, 10.000, 5.000
2 000 lei etc. Celor ce doresc să 
se numere printre marii câștigă
tori le stau în permanență la 
dispoziție agențiile Loto-Prono- 
sport, vînzătorii volanțl, unitățile

VICTORII ROMÂNEȘTI 
IA MARȘUL ROȘI AȘILOR

DE EA OSIJEK
Tradiționala întrecere de 

mars nentru postași organizată 
La Osijek (Iugoslavia) a prile
juit, Ia cea de a 11-a ediție, un 
succes deplin reprezentanților 
noștri. Astfel, la individual pe 
primele două locuri s-au cla
sat Gheorghe Jugănaru (36:01,4 
pe 9 km) și Ion Krcju (36:02,0). 
Pe echipe : 1. România. 2.
Iugoslavia. 3. Bulgaria. 4. Un
garia, 5. Italia, 6. Sel. Osijek. 
Cîstigătoarea a primit noul si 
impresionantul trofeu oferit 
de organizatori, precedenta 
cupă revenind definitiv mărșă
luitorilor noștri.

FINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI 

LA TENIS DE MASĂ
In Sala sporturilor din Craiova 

încep astăzi întrecerile din ca
drul Campionatului republican 
individual de juniori I, în urma 
cărora vor fi cunoscuți noii cam
pioni la simplu, dublu și dublu 
mixt. La competiție și-au anun
țat participarea cei mai buni ti
neri jucători din toate județele, 
la start fiind prezenți aproape 
150 de concurenți. Printre favo- 
riți se află Daniela Păduraru 
(C.F.R. C.S.Ș. Petroșani), Lorena 
Mihai, Cristian Dorcescu (Gloria 
Buzău), Marincla Panțuru (C.S.Ș. 
2 București), Paul Haldan, Cos- 
tel Bădoi (Universitatea Craiova) 
ș.a. Dar nu sînt de neglijat nici 
„candidaturile" unor cădeți frun
tași, cum ar fi Olga Nemeș (C.S. 
Ara-d), Cristian Tiugan, Vasile 
Florea (Universitatea Craiova), 
Carmen Găgeatu, Otilia Bădescu 
(M.E.F.M.C.) etc., ei reușind de 
multe ori să iasă învingători în 
disputa cu colegii lor mai mari.

Să subliniem, de asemenea, 
faptul că finalele de la Craiova 
constituie și testul final pentru 
definitivarea loturilor care vor 
participa la Campionatele euro
pene de luna viitoare, din Aus
tria.

Două generații de baschetbaliste (Floarea Anca și Magdalena 
Pall) și-au dat mina pentru a cuceri un nou titlu pentru „U“. In 
imagine, Anca va pătrunde, cu sprijinul blocajului efectuat de 

Pali. Fază dintr-unul din derbyurile „U“ — Politehnica.
Foto : Ion MÎHAICĂ

CLUBUI 
BUCUREȘTI 
ceastă perio 
nle, selecții 
născuți Intre 
doritori se 
dlonul Giule

tinere, unele chiar junioare, 
sl-au adus un aport consistent 
la buna comportare a echipelor 
din care fac parte, exemplele 
cele mai elocvente fiind Mag
dalena Pall, Verginia Popa, 
Annemarie Kirr (din păcate, a- 
ceasta din urmă încă insuficient 
utilizată) de la „U“ Cluj-Na
poca. Carmen Tocală de la 
Politehnica. Mălina Froiter, 
Romela Cristea si Mihaeîa 
Pană de la Olimpia. Luminița 
Stamin si Rodica Cbepetan de 
la "Universitatea Timișoara, 
Gabriela Kiss și Melinda Tor- 
dal de la Comerțul. Ne expri
măm speranța că infuzia de ti
neret va continua ; in același 
timp, atragem atenția că este 
necesară căutarea și promova
rea baschetbalistelor cu talie

din comerț și cooperația de con
sum, precum și oficiile poștale 
din întreaga țară.
MIERCURI 9 IUNIE — UN A- 

TRACT1V CONCURS 
PRONOSPORT

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează miercuri 9 
iunie un atractiv concurs Prono
sport, cuprinzînd următoarele me
ciuri din campionatul Diviziei 
•A- :

I. F.C. Constanța — F.C.M. Bra
sov ; II. „U“ Cluj-Napoca — S.C, 
Bacău : III. A.S.A. Tg. Mureș — 
U.T. Arad ; IV. Chimia Rm. V. 
—„Poli" Tim; V. C.S. Tîrgoviște— 
Sportul stud. ; VI. Progresul-V. 
— F.C. Olt (pauză) ; VII. Pro
gresul-V — F.C. Olt (final) ; VIII. 
F.C. Argeș — Steaua (p.) ; TX. 
F.C. Argeș — Steaua (f.) ; X. Di

SUCCESUL JUNIORILOR 
RODUL UNEI TONIFIANTE

Vatră a rugbyului românesc. 
Stadionul tineretului a fost — 
fără exagerare — luat cu asalt 
duminică. Tineri (de... toate vîr- 
stele) au venit să joace sau să 
asiste la partidele decisive ale 
turneului final al campionatului 
de juniori, alții își consumau 
energia în jurul competițiilor mu
nicipale, ale celor mai mici, ba 
s-a disputat și un meci de „A“ ! 
Imaginea, celor trei terenuri stră
juite de „hașuri", pline ochi, ne 
va rămîne multă vreme în amin
tire...

Faza hotărîtoare a întrecerii 
speranțelor sportului nostru cu

LUPTĂ STRÎMSĂ PENTRU DOUĂ
LOCURI ÎN DIVIZIA „Ă“

LA RUGBY
S-a încheiat prima parte a tur

neului de promovare în Divizia 
„A" la rugby, la care iau parte 
cîștigătoarele seriilor. In cea de 
a cin cea etapă s-au înregistrat 
rezultatele : Rapid Buzău — T.C. 
Ind. Midia Năvodari 10—3, Rapid 
București — Olimpia București 
34—0, Politehnica 16 Februarie 
Cluj-Napoca — Gloria București
18—0.

Clasamentul :

1. Rapid Buc.
2. Politehnica
3. T.C. Ind.
4. Rapid Buzău
5. Gloria
6. Olimpia

5401 84-28 13
5302 67-32 11
5302 42-27 11
5302 37-42 11
5104 27-61 7
5104 21-88 7

observa,se poate
se anunță ex-

După cum 
returul întrecerii 
trem de interesant, patru echipe 
rămînînd practic în cursa pentru 
cele două locuri în prima divi
zie.

• A încetat din viață ȘTEFAN 
IONESCU, pilier al Sportului stu
dențesc și al naționalei în deceniile 
de început ale rugbyului nos
tru.
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(Urma

priză, gala 
prezentată, i 
gate de drur 
clubului : 
Steaua", „M 
ralurile prin 
laș. Iile Năs 
M, pe poar 
pil șt tineri 
sport dectt c 
cîteva zed 
lnte, mal ar 
șl el aldoms 
admirat în 
ale căror st 
victoriilor le 
îndeplini me 
pețli sportiv 
prezentare:.. 
fedor s-a tn 
engleză, rus 
maaă. Iată 
e" ace, dlrei

foarte înaltă (chiar de 1,90 m), 
care să completeze un gol evi
dent în baschetul feminin de la 
noi.

In sfîrșit, ar fi nedrept să nu 
amintim că. prin excelenta lor 
prestație . tehnică, prin atitudi
nea disciplinată, prin ardoarea 
cu care au luptat pentru culo
rile cluburilor lor. unele dintre 
jucătoarele experimentate — 
Suzana Pirșu de la Politehnica, 
Floarea Anca de la ,.U“ Cluj- 
Napoca, Alexandrina Bîră de 
la Olimpia, ca să amintim de 
cele mai reprezentative — au 
fost frumoase pilde pentru mai 
tinerele lor partenere de echi
pă sau de întrecere si au avut, 
deseori. contribuții esențiale 
la victoriile formațiilor din care 
fac parte.

(Urma

namo — Corvinul (p.) ; XI. Di
namo — Corvinul (f.) ; XII. Jiul 
— „U" Craiova (p.) ; XIII. Jiul - 
•U“ Craiova CfX
• Tragerea obișnuită Loto de as

tăzi. 4 iunie 1982, se televizează 
în direct, începînd de la ora 17,40.
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 28 MAI 1982
Categoria 1 : 1 variantă 25% — 

autoturism Dacia 1306 ; categoria 
2 : 3 variante 100% a 28.512 lei și 
13 variante 25% a 7.128 lei ; cate
goria 3 : 15,25 a 6.103 lei ; cate
goria 4 : 43 a 2.165 lei ; catego
ria 5 : 201,75 a 461 lei ; categoria 
6 : 459 a 203 lei ; categoria X : 
2.394 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300" de 
la categoria 1, obținut pe un bi
let jucat 25%, a revenit partici
pantei IULIA CALUGARU din 
București.
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parte a unei partide apreciate de 
toți cei prezenți drept adevărata 
finală a întrecerii. Pînă la ur
mă, Ignat Cucoveică, Tomiuc, Mi
tocani, I. Dumitru, Dragomir si 
ceilalți au trebuit să se mulțu
mească cu „bronzul44, reeditând 
astfel performanța din ediția pre
cedentă ceea ce pentru o locali
tate ca Mîrșa înseamnă o pertor 
manță deosebită, răsplătind înțe
legerea cu care conducerea în
treprinderii mecanice de acolo 
privește fenomenul sportiv.

Nedreptățită de sorți se poate 
considera și echipa C.S.Ș. Steaua. 
Ea a fost întrecută în prima par
tidă de XV-le campion, pentru a 
obține apoi cu două victorii ...nu
mai locul 5. Oricum, prezența — 
după ani și ani — a unei repre
zentante a pepinierei puternicu
lui club militar în turneul fina) 
dovedește o reconsiderare a mun
cii de formare a schimbului de 
mîine, ca și priceperea antreno
rului Ion Danciu și profesorului 
Gheorghe Piștalu, precum și ta 
lentul unor jucător ca Țe- 
purică, Baza van, Andreescu.

Se cuvine, totodată, să sub 
îiniem rîvna și dragostea de me
serie a antrenorilor prof. Ma
riana Lucescu, Alexandru Carna- 
bel, Constantin Veriveș, Horia 
Făgărășanu, Titus Deleanu, Petru 
Panaite. După cum nu putem 
îndheia fără a aminti despre alte 
speranțe: ieșenii G. Popa, Ghenea, 
Manoiache, Costea, bucureștenii 
Manda, Cr. Gheorghe, Badea 
(C.S.S. Triumf). A. Gheorghe, 
Vidrighin, C. Podărescu — fra
tele internaționalului, de la C.S.Ș. 
2, sucevenii Lupoaie, Ilișescu, Toa
nei, clujenii Răceanu, Borz, Mol
dovan, Predescu.

I.
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de la Brașov, F.C. 
speră suporterii 
„ciclu*4 greu de 
cinci săptămîoi.
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‘ le este 
>iecte le- 
acum al 
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meri** (In 
anda Ba- 
Corneliu). 
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educație sportivă, utilizat 
multă eficiență de clubul Steaua. 
,,Sala trofeelor44 este deschisă di
mineața între orele 9 șl 14 și 
după-amiaza între orele 16 șl 
19,30.

Fiind la capitolul preocupărilor 
în materie ale clubului Steaua, 
să nu trecem cu vederea încă o 
acțiune originală și utilă : înttl- 
nirile, discuțiile sportivilor frun
tași cu suporterii, întâlniri orga
nizate din inițiativa conducerii și 
comitetului de partid ale clubu
lui. Baschetbalist!! Opșitaru ș! 
Pîrșu, fotbalistul Iordănescu, ho- 
cheistul Gheorghiu, handbaliștii 
Voina și Stingă, fostul multiplu 
campion de lupte Berceanu s-au 
întreținut îndelung ou simpati- 
zanții clubului, prezentîndu-de 
aspecte din activitatea lor, insis
tând și asupra comportării 
tive demne pe care fiecare 
ter trebuie să o aibă în 
competițiilor.
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68 djn 12 
-se pentru 
, tirul, po-

• zultate de
’’ă — în 20 

’I la cam- 
și europene, 

enia** și Ia

duminică și luni), între 
8—10 și 14—18. Selecția se 
următoarele ramuri de 
atletism, box, haltere, lupte, bas
chet, volei, handbal feminin și 
fotbal.

I
I

Campionatele Balcanice. 2 re
corduri europene, 1 record bal
canic si 6 recorduri republica
ne, 24 de titluri naționale ; 
promovarea sportivilor talentat! 
la cluburile de mare perfor
mantă și la asociațiile sporti
ve cu secții de înaltă valoare 
— 125. dintre care cei mai 
multi la Dinamo — 30. Univer
sitatea — 14, CNASE 13,
I-E.F.S. 8, evidențiindu-se sec
țiile de șah — 31, canotaj — 
19. handbal — 17, volei — 16, 
polo — 12, judo — 11, ciclism 
7. Locurile II și III la campib*

Cu acest 0—3 
Olt încheie — 
echipei — un 
imaginat acum ____ —r______
cînd echipa lupta pentru UEFA, 
sau chiar pentru titlu... Este 
vorba de ciclul lui 4—17 (golave
raj), care a adus echipei un sin
gur punct din ziua meciului cu 
Craiova și pînă... alaltăieri.

Care să fie explicația ? Opinia 
noastră este că F.C. Olt a .cla
sat" psihic după neașteptata in- 
frîngere la scor în fața craiove- 
nilor. De atunci, totul s-a .legat" 
în defavoarea unei echipe obiș
nuite să joace la cea mai înaltă 
tensiune. Plerzlndu-șl tonusul, 
F.C. Olt șl-a pierdut calitatea 
principală, adică circulația per
manentă, mereu 
temperamentalul 
Halagian.

După această premisă de fond 
dacă deplasăm discuția spre zona 
tehnico-tactică, constatăm — cel 
nutln pentru Brașov — o dimi
nuare alarmanta a contribuție) 
liniei de mijloc la contul gene
ral

cravașată de 
ei antrenor

al echipei. în ceea ce prl-

vește randtimentul liniei de atac, 
talentații Sigmirean și Văcariu 
(un tînăr de la Moldova Nouă) 
n-au Dutut suplini capacitatea 
aenerală a lui Prepeliță și State, 
oare erau ferm înscriși în ceea 
ce se Dutea numi „angrenajul 
Olt44. Aceste tatonări demonstrea- 
aă că F.C. Olt n-a mai avut, în 
această perioadă, spiritul de în
trecere care făcuse dintr-o echi
pă fără nume un adversar peri
culos pentru oricine,

★
F.C.M. Brașov a valorificat din 

plin această instabilitate a oaspe
ților. Echipa a găsit resurse teh
nice după pauză, cind apa a pă
truns în drenajul arenei și a 
permis organizarea unor acțiuni 
bine concepute. Cu totul remar
cabilă activitatea în teren a lui 
Batacliu. (Dacă ne gîndlm că șl 
.schimbul" Iul clujean, Bucur, 
joacă mereu bine, ne dăm sea
ma cît de rodnică poate fl schim
barea de aer, bineînțeles dacă nu 
e un scop în sine). Regretabil 
gestul Iul Chioreanu — lovirea 
adversarului fără balon — în
tr-un moment (min. 75) cînd con
turile erau de mult încheiate.

loan CHIRILA

Ne aflăm în min. 58 al partidei Dinamo Progresul Vulcan, 
Custov, dornic să răzbune ratările de pînă atunci ale coechipie
rilor săi, șutează cu sete, de la 30 m, și mingea se duce ca o 

ghiulea în poarta apărată de talentatul Gîrjoabă : 1—0.
Foto : Dragoș NEAGU

PENTRU PANA, UN PIUS IN PIUS !
Scriam, în cronica de ieri, că 

Steaua a jucat in partida pe te
ren propriu, contra Sportului stu
dențesc, practic, fără un vîrf 
central de atac. A început, pe 
acest post, cu Balint, apoi a tre-

la 
in

Prin ce se explică victoria 
un scor minim a cainpioanei 
fața unsprezecelui constănțean ? 
Răspunsul vine pe jumătate din 
tabăra craioveană și pe cealaltă 
jumătate din aceea a lui Anto
nescu și a coechipierilor. Univer
sitatea, se pare că aidoma Cor
vin ului. suportă efectele unei vi
zibile pierderi de suflu a multo
ra dintre jucători. Cel puțin așa 
a apărut echipa din Bănie 
miercuri, mal cu seamă în a 
doua parte a meciului, când era 
clară diferența de prospețime 
dintre ea și formația de pe ma
lul mării. Iar celor două absen
țe determinate de acumularea d? 
cartonașe (Negrilă și Cămătarul 
11 s-au adăugat două accidentări 
Ivite pe durata partidei, în pri
ma sa parte (Ungurean u — se 
pare ruptură musculară — și 
Geolgău — traumatism în regiu
nea dorsală). Patru lipsuri im
portante din formație, cu efecte 
deloc neglijabile. Fapt este că 
Universitatea a terminat greu 
partida, luptînd cu toate resur
sele de care dispunea pentru 
menținerea avantajului de un gol.

îl vedem, pentru a doua oară, 
pe constănțenl, șl tot în depla
sare, în acest retur. Prima oară 
la Rm. Vllcea, unde repurtau o 
spectaculoasă victorie, acum la 
Craiova unde n-a lipsit mult ca 
să obțină un egal. Am reântîlnit, 
alaltăieri, aceeași precisă și ra
pidă ieșire din apărare și, în „ac
tul doi44, o mult mai îndrăzneață 
ofensivă, care a solicitat din plin 
apărarea craioveană. Trebuie să 
subliniem că jocul Iul F.C. Con
stanța s-a aflat sub impulsiona
rea și deosebita reușită a lui 
Petcu. Neobosit, acțlonînd pe o 
mare zonă de teren, driblând șl 
pasînd fără greșeală, el a cules 
aplauzele publicului din Bănie 
care a știut să-i sublinieze reuși
tele. împreună cu Cîrțu șl el au
torul unor spectaculoase (și efica
ce) momente personale, Petcu a 
ieșit în avanscena meciului de la 
Craiova.

Eftimie IONESCU

E3

București. Datorită acestui 
sprijin multilateral și înțelege
rii dovedite de conducerile 
școlilor și liceelor din sector, 
ni se acordă ore în săli și pe 
bazele 
mente, 
bazele 
lumul
ar fi mult mai mari.

— Fiind furnizori de 
aveți desigur legături 
cu marile cluburi.

— Așa este. Secțiile 
de canotaj lucrează direct 
Dinamo și CNASE,

sportive pentru antrena- 
Firesc, dacă am avea 

noastre, calitatea și vo- 
pregătirilor, realizările

talente, 
strînse

noastre 
cu 

handbalul

LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR Nr. 1 BUCUREȘTI
natele naționale, precum și 
titlurile de campioni municipali 
nu le mai socotim performanțe 
autentice. Avem în momentul 
de față 77 de sportivi nomina
lizați la nivel republican ș> 
192 la nivelul clubului.

— Avalanșa de cifre, care 
indică performante, creșteri ca
litative si perspective, ridică 
evident cota valorică a reali
zărilor peste condiția clubului, 
mai ales cea materială, tinînd 
seama de faptul că dispuneți 
de o singură bază sportivă. 
Cum se explică această sub
stanțială autodepășire ?

— In mod sigur, n-am
putut singuri să realizăm a- 
cest volum. Beneficiem coti
dian și în rezolvarea tuturor 
problemelor majore de spriji
nul Comitetului de partid al 
sectorului I. precum și de a- 
cela al Inspectoratului școlar 
de sector si al Municipiului

fi

cu Rapid și 
judo cu I.E.F.S.. tirul cu 
namo și Steaua etc. 
ram acum intens < 
sportiv Rapid. Avantajele sînt 
reciproce* Noi le oferim ta
lente, iar ei ne ajută în rezol
varea unor probleme materiale 
ale procesului instructiv-edu- 
cativ.

— Există loc și de mai bine, 
tovarășe director 
Oancea ? Mă gîndesc. 
sebi. la perspectivă.

— Sigur că da. Iată, 
tocmit personal 
al contribuției 
tive școlare la 
tului olimpic 
J.O. ’84. Sînt 
contribuabile, 
1. C. S. Sc- 1 
sportivi ; 2. Liceul nr. 2 Bucu
rești — 7 ; 3. Clubul sportiv 
școlar Brașovia — 7 ; 4. Clubul 
sportiv școlar nr. 2 Constanța

Universitatea,
Di- 

. Colabo- 
cu clubul

Marinei 
indeo-

am în- 
un clasament 

cluburilor spor- 
constituirea lo- 
lărgii pentru 

35 de cluburi 
In ordinea : 
București — 8

®T AP A S A INC H EI AT,
COMENTARIILE CONTINUĂ

:■;■_________ . ............................................................... ..... ..—

CI SPERA CRISTIAN
' Stare de spirit diferită în rân
durile echipei F.C. Argeș înaintea 
meciului cu U.T.A. Dobrin : „E 
greu, tare greu. Dacă vom cîști- 
ga și azi, lucrurile se vor sim
plifica în favoarea noastră“. Mai 
înscrii 5 goluri. Radu II ? 0 
unul ar fi bun44, a răspuns el 
în timp ce-și făcea încălzirea. 
Cristian a fost categoric : »Va fi 
„masacru44 In poarta U.T.A.-eiu 
(se referea la un scor sever). în 
ciuda reținerii lui Dobrin, care 
știe atât de mult fotbal, jucătorii 
piteșteni au crezut într-un succes 
facil, gen 7—1 cu F.C. Olt. Dar 
ctim un meci nu seamănă cu al
tul, lucrurile nu s-au mai repe
tat și piteșteni! au răsuflat ușu
rați după meci și se felicitau 
pentru victoria la limită, care în
semna, însă, două puncte MARI.

A jucat U.T.A. foarte bine? Nu 
s-ar putea spune. S-a apărat cu 
dîrzenie, Ducadam și „bătrânul44 
Kukla fiind principalii piloni ai 
defensivei sale. Dar adevărul 
complet e altul : luînd jocul pe 
cont propriu din start și avînd 
ocazie după ocazie de a marca, du
pă rapida deschidere a scorului, 
piteștenii nu s-au mai concentrai 
suficient în fazele de finalizare, 
crezînd că totul vine de la sine... 
Chiar și Turcu, în prezent, q 
mare promisiune, un golgeter în

• TURNEUL FINAL AL CLU
BURILOR SPORTIVE ȘCOLARE, 
în perioada 13—18 iulie va avea 
loc la Oradea turneul final al 
cluburilor sportive școlare, cu 
participarea următoarelor 8 e- 
chipe : C.S.S. Bacău, C.S.S. Bra
șovia, C.S.S. Hunedoara, C.S.S. 
Pajura București, C.S.S. P. 
Neamț, C.S.S. Oradea, C.S.S. E- 
lectroaparataj București șl C.S.S. 
Timișoara.

— 7 ; 5. Clubul sportiv școlar 
Sibiu — 5 ; 6- Clubul sportiv 
școlar nr. 2 București — 4
ș.a.m.d. Nu sîntem mulțumiți. 
Dorim să fim tot pe locul I, 
desigur, dar cu o contribuție 
mult mai substanțială. Și avem 
rezerve incă nefolosite sau in
suficient fructificate. Așa. de 
pildă, numai Îmbunătățirea ac
tivității profesorilor ne poate 
asigura urcarea unei noi trepte 
valorice. Contribuția lor este 
incă inegală, manifestîndu-se 
deficiente de la selecție pină 
Ia pregătire, uneori sub cerin
țele internaționale din cauza u- 
nei metodologii necorespunză
toare- Frecventa elevilor la 
antrenamente, individualizarea 
pregătirii elementelor de ex
cepție, pregătirea minuțioasă si 
permanentă a profesorilor pen
tru lecții — sînt numai 
din 
vom 
piat. 
rin ța 
măsură tot mai 
rarea unui rezervor tot mai bo
gat, mai plin de elemente de 
mare talent, pentru sportul 
românesc, pentru continua lui 
afirmare la Jocurile Olimpice 
și la campionatele lumii.

— Sînt vrednice de laudă 
atît realizările cît si năzuințe
le dv. si ale colectivului. Am 
putea spune că ati transformat 
ordinea cronologică 
valorică.

— Dv. ați spus ! 
face totul pentru - ca 
fie așa. iar contribuția noastră 
Ia valorile sportului românesc 
tot mai marc.

nr.

domeniile 
acționa în

Totul cu 
fermă de

asupra 
viitorul 
gîndul, 

a contribui
mare la asigu-

cîteva 
cărora 
apro- 

cu do- 
in

în ordine

Noi vom 
mereu sâ

Șl CE A FOST...
devenire, a ratat, în min. 16, de 
la 6 metri. Și nereușitele au des
cumpănit echipa piteșteană, „ma
sacrul44 de care vorbea Cristian 
nu se mai întrezărea și F.C. Ar
geș a început să se stingă, trep
tat, treptat, cîștigînd greu, în 
ciuda celor 18 șuturi expediate la 
poarta lui Ducadam și a nu mal 
puțin de 15 cornere. A fost greu, 
dar F.C. Argeș șl-a continuat se 
ria de rezultate favorabile : 7—1 
cu F.C. Olt, 2—1 cu Rapid în 
Cupă, 1—1 la Cluj-Napoca, ceea 
ce i-a refăcut potențialul psihic. 
Acum formația piteșteană, după 
atîtea momente grele, e decisă 
să profite de șansa ce 1 s-a ofe
rit de a juca și în finala Cupei 
României. Succesul va fi de par
tea sa, cu o singură condiție, să 
nu uite că fiecare meci e greu, 
fiecare partidă are istoria sa-

cut vîrf Iordănescu. pentru ca — 
pînă la urmă — și unul și celă
lalt să lase impresia că... fug de 
rol, preferind să acționeze ca 
mijlocași. Probabil că și condu
cerea tehnică a echipei a sesizat 
anomalia simțind nevoia — dar 
abia în minutul 65! — să-1 introdu
că în teren pe Ralea. Această nesi
guranță este, desigur, una din 
cauzele ineficacității team-ului 
„roș-albastru“ într-un meci în 
care superioritatea teritorială nu 
i-a lipsit.

Dar carențele în jocul echipei- 
gazdă s-au manifestat destul de 
vizibil și în faza de apărare. Tn 
două sensuri. Mai întîi, prin 
lipsa dublajului intre apărăto
rii propriu-ziși și apoi prin 
absența marcajului la apărătorii 
adverși venițî în atac. Așn se 
face că atît fundașii laterali ai 
Sportului studențesc (Mihai Ma
rian si Munteanu II) cît și fun
dașul central Iorgulescu s-au gă
sit. mai ales după pauză, în po
ziții de finalizare nete, poziții în 
care au ajuns aproape fără a fi 
deranjați ! Tinerilor (și talenta
ților) jucători de la Steaua (a 
cărei reconstrucție este departe 
de a fi terminată) trebuie să li 
se insufle ideea că ambele mo
mente ale jocului sînt definitorii 
pentru valoarea unui fotbalist, 
oentru validarea locului său în- 
tr-o formație cu pretenții.

Prin contrast, miercuri, activi
tatea 
rilor 
plus 
Pană

Constantin ALEXE

în teren a tuturor jucăto- 
,.alb-negri“ a căpătat un 
de apreciere. Iar pentru 
un plus în plus !

Radu URZICEANU

DIVIZIA „A“ IN CITEVA CIFRE GRĂITOARE
O în etapa a 31-a a Diviziei 

„A44 am consemnat debutul lui 
VACARIU (F. C. Olt) Și DUMI- 
TREASA (Corvinul), astfel că 
numărul divizionarilor „A44 a a- 
juns la 409, dintre care 66 SÎNT 
DEBUT ANTI ----- 1
promovate).

S Portarul 
este singurul 
a jucat toate 
scurse pînă _ -
jucători au cîte 31 de meciuri la 
activ, dar incomplete : Antones
cu, Antohi, Ene, Gîngu, L. Mihai, 
Moș, Mușat, Penof, Rotaru. Voi- 
nea.
• Miei’curî, fundașul central al 

Sportului studențesc, CAZAN, a 
jucat meciul său cu nr. 300, fiind 
al 38-lea divizionar care a trecut 
granița celor 300 de prezențe în

(21 aparțin celor trei

arădean DUCADAM 
divizionar „Au care 
cele 2 790 de minute 
în prezent. Alți 10

primul eșalon (pe podium : Dinu 
427, Dobrin și Vigu 404). Pentru 
Cazan, acest eveniment a coincis, 
din păcate, și cu o contraperfor- 
manță înscrierea autogolului ca
re a răpit echipei sale un punct I 

© Numărul jucătorilor elimi
nați a luat-o înaintea numărului 
etapelor disputate, 33 (2 în etapa 
de miercuri), față de 31 ! Pri
mind miercuri al doilea cartonaș 
roșu, M. SANDU a ridicat la 0 
numărul jucătorilor cu două eli
minări la activ în actualul cam
pionat. Iată-i pe ceilalți 5 „cam- 
pioni“ ai indisciplinei : MANEA, 
IORGULESCU, ANDONE, GHEOR- 
GHE și BUCURESCU. Deci, Spor
tul studențesc are nu mai puțin 
de 3 jucători (Iorgulescu, Bucu- 
rcscu șl M. Sandu) pe această 
listă !

înaintea ultimelor trei etape

CINE CU CINE MAI ARE DE JUCAT
Campionatul Diviziei „A44 se 

află în fața ultimelor trei sec
vențe, trei etape cu implicații 
majore, atât în lupta pentru 
titlu de campioană, cât mai 
ales pentru evitarea locurilor 
16 și 17, poziții care conduc 
spre Divizia Se fac cal
cule, fiecare echipă și-ar dori 
acum un computer care să-i 
ofere date proaspete și mai 
ales pe acelea care s-o scu
tească de emoții. Noi ne pro
punem să vă oferim o oglin
dă a ultimelor trei etape, din 
ea reieșind programul mec 
rilor formațiilor care în pre
zent “.........................___  se află „în horă44. Deci 
cine cu cine mal are de ju-
cat ?

în lupta pentru titlu se află 
Dinamo și Universitatea Cra
iova.

DINAMO : U.T.A. (deplasa
re), Corvinul (acasă), F.C.M 
Brașov (d).

UNIV. CRAIOVA : Corvinul 
(d), Jiul (d), Progresul-Vul
can (a).

Pentru evitarea locurilor 16 
și 17 sânt angajate nu mai 
puțin de 11 echipe :

JIUL: F.C. Olt ’
Craiova (a), S.C.

POLITEHNICA
RA : A.S.A. Tg. ...
Chimia (d), F.C. Argeș (a).

F.C.M. BRAȘOV : Steaua 
(d), F.C. Constanța (d), Di
namo (a).

F.C. CONSTANTA : F.C. Ar
geș (a), F.C.M. Brașov (a). 
Steaua (d).

S.C. BACAU :

(d), Univ. 
Bacău (d).
TIMIȘOA- 

Mureș (d),

F.c.

C.S. Tîrgo-

Cluj-Napocaviște (a), „U‘ 
(d), Jiul (a).

CHIMIA : Sportul studențesc 
(d), Politehnica Timișoara (a), 
U.T.A. (d).

C.S. TÎRGOVIȘTE : S. C. 
Bacău (d), Sportul studențesc 
(a), Corvinul (d).

„U44 CLUJ-NAPOCa : Pro
gresul-Vulcan (a), S.C. Bacău 
(a), F.C. Olt (d).

F.C. ARGEȘ : F.C. Constan
ța (d), Steaua (a), Politehni
ca Timișoara (d).

U.T.A. : Dinamo (a), A.S.A. 
Tg. Mureș (d) Chimia (a).

A.S.A. TG. ‘MUREȘ : Poli- , 
tehnica Timișoara (a), U.T.A 
(a), Sportul studențesc '(d).

„CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI"

După etapa a 31-a, „clasa-

1)

meniul adevărului44 are urmă-
to-airea configurație \

1. Dinamo +12 (+31>
2. Univ. Cv. +10 (+36)
3. Corvinul + 7 (+23)
4. Steaua + 3 (+ 7)
5. F.C. Olt + 3 (+ D
6. Sportul stud. + 3 (- 2)

7—8. Jiul — 2 (- 1)
Tim.

10—11.

12. 
13—14.

15.
16.
17.
18.

F.C. C-ța
S.C. Bacău 
Chimia
C.S. T-viște 
.,U“ Cj.-Nap. 
F.C. Argeș 
U.T.A.
A.S.A. Tg. M. 
Progr.-V.



FINALA FMB JAEGER-NAVRATILOVA
LA ROLAND GARROS

PARIS, 3. — în sferturile de 
finală ale probei de dublu mixt 
din cadrul camp.onalclor inter
naționale de tenis ale Franței, 
la Roland Garros. perechea 
Lucia Romanov (România) — 
Sherwood Stewart (S.U.A.) a 
întrecut cu 7—6. 2—6 6—3 cu
plul american Sue Walsh-Den
nis Ralston.

Finala probei de simplu fe
mei se va disnuta intre Andrea 
Jaeger (17 ani) și Martina Na
vratilova. în semifinale. Jae
ger a învins-o ușor ne Chris 
Evert-Lloyd (favorita nr. 1) cu 
6—3. 6—1. iar Navratilova a 
dispus net de Hana Mandliko-*

*

va. deținătoarea titlului, cu 
6—0, 6—2.

Alte rezultate la dublu mixt : 
P. Teeguarden. Manson (SU.A.) 
— S. Collins. Ismail (Zimbab
we) 6—4 6—2 ; K. Rinaldi, A- 
rias (S.U.A.) — C. Monteiro, 
Motta (Brazilia) 6—2. 6—1 ; W. 
Turnbull (Australia), John 
Lloyd (Anglia) — C. Reynolds, 
Delatte (SU.A.) 6—4. 7—6.

In turul doi al turneului re
zervat junioarelor. Daniela 
Moise a înyină-o cu 6—4, 6—4 
pe Laura 
a pierdut 
4—6, 6—3 
(Elveția).

Garcia (Spania), dar 
în turul al treilea cu 
0—6 la Lian Drescher

ANIȘOARA CUȘMIR PE URMELE
VIORICĂI VISCOPOLEANU !

'Urmare din nag O e-
al

anu- 
(19 ani) 
Germa- 
ambele. 
Anișoa- 
istorică.

VA PREZENTAM: SERIA A IlI-a
(Argentina, Belgia, Ungaria, El Salvador)

Gazdele seriei a Ill-a
Al doilea oraș

3 milioane de 
de cartaginezi 
in urmă. Cel mai 

centru industrial și 
comercial al țării, situat in Ca- 
talania, pe țărmul Mediteranei 
(627 km de Madrid), port de re
nume internațional. Stadioane : 
„Sarria" (50 000 locuri) al R.C.D. 
Espanol șl „Nou Câmp" (125 000 
locuri) al C.F. Barcelona.

BARCELONA. 
Spaniei (peste 
cuitori), fondat 
peste 2 milenii 
important

al 
lo- 
cu

ALICANTE. Regina „Coastei albe", 
la Mediterană, in regiunea Valen
cia, una dintre cele mai imp or-

Programul meciurilor

tante stațiuni turistice maritime 
din Spania (293 303 locuitori), cu 
272 de zile însorite pe an (416 km 
de Madrid). Stadionul „Rico Pe
rez" (38 000 locuri) este proprie
tatea clubului Hercules C.F.

ELCHE. Situat in centrul unei 
zone agricole de mare importan
ță (la 445 km de Madrid). Este 
numărul 1 In țară la producția 
de încălțăminte. Port la Medite- 
rană, stațiune turistică reputată 
(peste 155 552 locuitori). Stadio
nul Nuevo Estadlo (53 000 locuri) 
aparține clubului Elche C.F.

Barcelona :
— Belgia (21,00) ;
Elche :
— El Salvador

Alicante :

Elene :
Ungaria (22,00) ;
Alicante :
— El Salvador

clasate se ca- 
doi al compe-

specialiștilor de-a lungul 
lui : Anișoara Cușmir 
Si Heike Daute (R. D. 
nă. 17 ani), creditate, 
cu 6,91 m- Performanța 
rei a fost considerată 
pentru că ea ștergea de pe ta
bela recordurilor noastre națio
nale numele Vioricăi Viscopo- 
leanu. Eleva lui Ion Moroiu» 
autoarea celei mai semnificati
ve creșteri (5,99 m în 1979. 6.53 
m în 1980 — record național de 
junioare), a fost considerată de 
unele publicații de specialitate 
străine drept una din cele mai 
autorizate candidate la doborî- 
rea recordului mondial. In se- 
zonul de sală 1982 ea continuă 
să progreseze. îmbunătățindu-și 
în special viteza și. cu 6,81 m, 
încheie .,indoor-ul“ pe locul al 
doilea într-o ierarhie a tuturor 
timpurilor, la 2 cm de recordul 
mondial pe teren acoperit al 
sovieticei Svetlana Vaniușina. 
Iar primul start în sezonul în 
aer liber, sîmbătă după-amiază, 
pe stadionul 
campionatele 
ne-a arătat-o 
atace recordul 
liber. Un 7.01 
peste limita regulamentară, ur
mat de un 7,00 m cu vînt 
trar (?!) — performanță 
că. ca si aceea de a reuși 
sărituri de 7 m în același 
curs — și o încercare, 
puțin depășită.

„23 August-, la 
internaționale, 

capabilă deja să 
mondial în aer 
m cu vînt ușor

con- 
uni- 
două 
con-

foarte 
mai lungă de-

ANIȘOARA CUȘMIR
U OSTRAVA

cit recordul lumii, ilustrează 
locvent potențialul actual 
Anișoarei (care nu a împli
nit încă 20 de ani). Nu exage
răm spunînd că atletismul nos
tru nu a mai avut de mult un 
asemenea talent, o asemenea 
vedetă care respiră clasă la 
simpla apariție pe stadion. Ori
care din concursurile urmă
toare — și Anișoara are nevoie 
de cît mai multe concursuri, in 
țară și peste hotare, în compa
nia celor mai puternice ad
versare. pentru că. Ia urma ur
mei ea este o atletă nouă in 
marea performanță ! — i-ar 
putea aduce recordul mondial.

Tabelele alăturate sînt mai 
sugestive decit orice comenta
rii. Să reținem că atletele 
o preced pe Anișoara. pe 
ta mondială sînt toate 
vîrstnice. Bardauskiene 
mai sare. Wujak și Skaciko 
apropie de 30 de ani- Kolpa-' 
kova. Daute și Vaniușina (care 
nu intră în top) sînt principa
lele nume de urmărit. Să mai 
notăm și buna reprezentare 
românească. în ansamblu, 
care ne arată existența unei 
tradiții in această probă, pre
cum și excelenta medie a pri
melor 10 performante ale tine
rei noastre recordmane — 
6,87 m.
CELE MAI BUNE 10 PERFOR

MANȚE ROMÂNEȘTI 
Anișoara Cușmir 
Viorica Viscopoleanu 
Gin a Ghioroaie 
Vali lonescu 
Alina Gheorghiu 
Doina Anton 
Valeria Ștefănescu 
Sanda Vlad

Echipe participante
ARGENTINA

27 000 000 locuitori ; 906 355 jucători; 
17 474 echipe dintre care... 975 
primul eșalon ; 4 484 arbitri ♦).
• Calificată din oficiu la 

Mundial '82 în calitatea sa 
campioană La El Mundial ’78

In

care 
lis- 
mai 

nu 
se

El 
de
• 

La cele 11 turnee finale de pînă 
acum Argentina are 7 prezențe 
(a lipsit la edițiile din 1938, 1950, 
1954 și 1970). In afara titlului cu
cerit In 1978, cînd turneul final 
a avut loc în Argentina (3—1, 
după prelungiri, cu Olanda, la 
Buenos Aires), această echipă 
mai deține un loc doi, la prima 
ediție a competiției, în 1930, la 
Montevideo (2—4 cu Uruguay) 0 
La C.M. a susținut 29 meciuri 
(14 5 10 55—43) totalizînd 33 p cu 
care ocupă poziția a 5-a în cla
samentul neoficial întocmit pe 
baza acestor participări 0 Antre
nor : Cesar Luis Menotti 
1074) 
Fi llol

___ (din
• Formația probabilă : 
— Olguin, Galvan, Passa-

înainte de start

7,00
6,82
6,76
6,71
6,68
6,62
6,58
6,56
6,56
6,50
6,50
CELE

m 
m 
m 
m 
m 
m
m 
m 
m Gabriela lonescu 
m
m

1982
1968
1982
1982
1977
1979
1974
1979
1980
1974
1976

18 PERFOR-

rella, Tarantini, Ardiles, Gajego, 
Maradona (Hernandez), Bertoni 
(Valdano), Diaz, Kempes.

BELGIA
9 863 374 locuitori ; 283 960 jucă

tori ; 14 400 echipe, dintre care 1*8
în prima divizie; 6 660 arbitri*).
• Cîștigătaare a seriei a H-* 

europene a preliminariilor (8 5 1 
2 12—9 lip, 2 Franța 10 p, 3. 
landa 10 p, 4. Olanda 9 p, 5. Ci
pru 0 p. Cele două înfrîngeri su
ferite, ambele în deplasare, 2—3 
cu Franța și 0—3 cu Olanda) 0 
5 prezențe, pînă acum, în Cupa 
Mondială (1930, 1934, 1938, 1954 șl 
1970), în care a jucat doar 9 me
ciuri (1 1 7 12—25 3 p), ocupă lo
cul 34 din 48 de țări clasate 0 
Antrenor : Guy Thys (din 1977). 
• Echipa probabilă : Pfaff (Cus
ters) — Garrets, Schrijver, Mil- 
lecamps (Vandereygken), Meeuws 
— Plessers, Van Moer, Coeck 
(Veroauteren) — Ceu.lemans, Van
denberg (Van der Elsit), Vander- 
missen (Cerniatynski).

13 iunie :
Argentina
15 iunie :
Ungaria 

(22,00) ;
18 iunie :
Argentina — Ungaria (22,00);
19 iunie : Elche :
Belgia — El Salvador (22,00);
22 iunie :
Belgia —
23 iunie :
Argentina 

(22,00).
Primele două 

lifică în turul 
tiției astfel :

GRUPA „A* 
(„Nou Camp*) 
seriei a IlI-a 
câștigătoarea t 
doua clasată 
Vi-a .

GRUPA „C“, 
lona (,3arria“) 
in seria a IlI-a împreună cu 
a doua clasată din seria I și 
prima din seria a Vl-a.

la Barcelona 
i câștigătoarea 

împreună cu 
seriei I și a

, din seria a

tot la Barce- 
a doua clasată

Ir-

Argentina (pentru că cel puțin pînă în seara zilei de 11 iulie este 
echipa campioană a lumii), Belgia (finalista ultimei ediții a cam
pionatului european, cea din 1980) și Ungaria (dacă ar fi să onorăm 
doar tradiția — în două finale ale Cupei Mondiale) sînt principa
lele figuri ale seriei și aceasta chiar dacă El Salvador, o echipă tî- 
nără, iute și ambițioasă, nu va traversa Atlanticul doar ca să facă 
simplu act de prezență ! Oricum, pînă la proba... surprizelor, cen- 
tro-americanii nu au totuși* forța și capacitatea ca să ocupe unul 
dintre locurile care asigură calificarea în turul următor. Și atunci 
rămîn celelalte trei reprezentative ca să-și dispute șansele și 
lupte, cel puțin, pentru turul doi. Cc~r —
cu cei mai mulți ani la cîrma reprezentativei, dintre toți cei prezenți 
acum în Spania) »- ---- ----------- ---- -
chii săi elevi de 
mește Maradona.___o._ _ ____ ____ _______
rezultatele ei fiind direct proporționale cu însăși jocul echipeij 
continuă creștere, cu evoluția unora dintre marile-i vedete. Șl, iu 
sfîrșit, dar nu în cele din urmă, Ungaria, cu o formație echilibrată, 
tehnică, capabilă de performanțe prestigioase, cu mari șanse.

De aceea, este teribil de greu de dat un pronostic...

... ,------ --  J să
pentru turul doi. Cesar Luis Menotti (antrenorul

acordă credit, în continuare, multora dintre ve
la El Mundial ’78, dar principalul său atu se nu- 
Belgia a fost, indiscutabil, revelația ultimilor ani, ’’ ---- - ---------- --------- ' — ------ . . . - ' ■ Jn

în

PRAG A, 3 (Agerpres). In 
concursul de atletism „Panto
ful de aur* desfășurat la 
Ostrava, Anișoara Cușmir a 
cîștigat proba de săritură în 
lungime cu 6,71 m, fiind ur
mată de H. Radtke (R.D.G.) 
6,52 m, A. Alexander (Cuba) 
6,36 m ' - - •
(U.R.S.S.) 
boc s-a
400 mg cu 50,55 (după portu
ghezul Carvalho 50,48), Maria 
Samungi pe locul 3 la 400 m 
cu 53,43, iar Iosif Nagy pe 
locul 4 la disc cu 63,56
Alte rezultate : femei : 400 m: 
Kocembova (Cehoslovacia) 
50,95 ; greutate : Pufe (R.D.G.) 
20,77 m ; 100 m : Kratochvi- 
lova (Cehoslovacia) 11,16 ; 
bărbați: disc: Lemme (R.D.G.) 
66,76 m ; suliță : Kula
(U.R.S.S.) ------
Bayer ( 
800 m : 
înălțime : ________ _
2,24 m. Au participat 500 de 
atleți din 22 de țări.

și A. 
6,31 m. 

clasat al

Balutova 
Iloria To- 
doilea la

m.

m ; suliță :
86.28 m ; greutate; 

(R D.G.) 21,07 m ;
Juantorena 1:48,19 ;

Szeles (Ungaria)

Dorina Cătineanu
Elena Vintilă
MAI BUNE
MANȚE MONDIALE
Wilma Bardauskiene

(U.R.S.S.)
7,06 m Tatiana

(U.R.S.S.)
7,04 m Brigitte 

(R.D.G.)
7,01 m Tatiana

(U.R.S.S.)
7,00 m Jody Anderson (SUA) 
7,00 m ANIȘOARA CUȘMIR 

(ROMÂNIA)
6,99 m Siegrun Siegl (R.D.G.)
6,95 m Anna Wlodarczyk 

(Polonia)
6,92 m Angela Voigt (R.D.G.)
6,91 m Ileike Daute (R.D.G.)
CELE MAI BUNE 10 SĂRITURI

ALE ANIȘOAREI CUȘMIR
m

TELEX J TELEX e TELEX • TELEX • TELEX

7,09 m

7,01

Kolpakova

Wujak

Skaciko

București,

București, 
București, 
București, 
București, 
București, 
București, 
București, 
București, 
București,

• GIMNASTUL BULGAR Stoian Delcev, 
campion european în 1977 și 1979 și cam
pion olimpic în 1980, deși nu este un om 
superstițios, are totuși un anumit număr 
pe care-1 consideră norocos. Este vorba de 
17 I Și iată motivația : Stoian avea 17 ani 
cînd a cîștigat primul său titlu de campion 
european, la bară, în 1977, la Vilnius. La 17 
mai 1979 a cîștigat titlul pentru a doua 
oară. La 17 iulie 1980 Delcev a sosit în sa
tul olimpic de la Moscova iar la a XXII-a 
Olimpiadă el a cucerit 17 puncte pentru 
Bulgaria !... • ANTRENORUL VEST-GER- 
MAN Udo Lattek este probabil singurul 
tehnician care a cond.is la victorie echipe 
în cele 3 competiții fotbalistice continen
tale : pe Bayern Miinchen (1976) în Cupa 
campionilor europeni, pe Borussia Monchen- 
gladbach (1979) în Cuna U E.F.A. și, re
cent, pe C.F. Barcelona J982) în Cupa cu
pelor • EDUARD SKLOVSKI, candidat în 
știifițe economice, șef de laborator la In
stitutul de Stat al indjstriei azotului, este 
al 21-lea arbitru sovietic purtător al ecuso
nului F.I.F.A. El a început să arbitreze în 
anul 1974, dar numai .»cum 10 ani a deve
nit arbitru de categorie unională. De a- 
tunci a condus la centru peste 100 de par
tide în campionatul sovietic șl 10 partide 
internaționale • CEL MAT BUN JUCĂTOR 
al echipei di-n liga a dcua .-Queens Park 
Rangers", finalista din acest an a ..Cupei 
Angliei* la fotbal, este Clive Alien, unul 
dintre ..tunarii* formației. Allen face parte 
dintr-o familie de fotba’iști. El s-a născut

1978

1980

1980

1980 
1980

1982 
1976

1980 
1976
1981

29.05.1982
(v.f. 2,10 m/s)

29.05,1982
23.05.1981 
23.05.1981 
29.05.1982 
29.05.1982 
28.08.1981 
20.02.1982 (S) 
23.05.1981 
23.05.1981

ATLETISM e La Torino, italia
nul Alberto Cova a cîștigat pro
ba de “ * ' " ‘
cîndu-1 
Henry 
t-ate : 
meoni 
Stones

5 000 m în 13:32,36, între- 
pe recordmanul mondial 

Rono, 13:32,71. Alte rezul- 
înălțime
1,90 m ; bărbați : Dwight 
2,20 m ‘

fete : Sara Si-

Stones 2,20 m ; triplusalt : Ghe- 
nadi Beskrovnii (U.R.S.S.) 16,51
m, lungime : Lajos Szalma (Un
garia) 7,94 m.

BASCHET 0 Echipa masculină 
a Columbiei și-a terminat turneul 

•’în R.P. Chineză jucînd la Bei
jing cu o selecționată locală, pe 
care a întrecut-o cu 92—87. ®
Turneul feminin de la Kama- 
novo (Iugoslavia) a fost cîștigat 
de selecționata Iugoslaviei, care 
a învins în ultimul meci forma
ția Poloniei cu 76—67 (34—34).

BOX • Campionul european 
profesionist la categoria semi
grea, olandezul Rudy Koopmans, 
și-a apărat titlul învingîndu-1, la 
Chianciano Terme (Italia), pe ita
lianul Cristiano Cavina prin k.o. 
în prima repriză.

CICLISM. • Francezul Jacques 
Michaud a cîștigat etapa a doua 
a „Criteriului Dauphinâ Iib6r6*

(Tain l’Hermltage 
mond, 198 km). în 
general conduce francezul Jean- 
Rene Bernaudeau. 0 Belgianul 
Ludo Peters a cîștigat cursa des
fășurată in Olanda, acoperind 
302 km în 6h36:37. La 4:18,0 a so
sit coechipierul său Rene Mar
tens. • După două etape agita
te, în Turul Italiei, etapa a 19-a 
(Boa-rio Terme — Vigevano) a 
fost liniștită și a revenit la 
sprint elvețianului Robert Dill- 
Bundl (campion olimpic la Mos
cova la urmărire individuală) — 
162 km 
clasamentul 
nu s-au 
francezul Bernard Hinault men- 
ținîndu-și tricoul roz, cu un 
vans de 1:41,0 asupra italianului 
Silvan o Contini.

PENTATLON 0 După patru 
probe în concursul de la Sofia 
conduce Dumitru Spîrlea cu 
4310 p, urmat de Paj or (Unga
ria) 4 304 p și Szmelewskl (Polo
nia) 4 290 p. Pe echipe conduce 
Ungaria cu 12 590 p, urmată de 
România cu 12 476 p și Bulgaria 
12 220 p.

Saint Cha- 
cla&amentul

în 4h 
general 
produs

16:58. In 
individual 

modificări,

a-

în 1961, ^n în care Les Allen, tatăl său, 
juca în finala aceleiași competiții pe care 
o și cîștlga cu echipa Tottenham Hotspur, 
iar în 1980 fratele său Paul Allen cîștlga 
și el, cu West Ham United, „Cupa An
gliei*... 0 A TREIA EDIȚIE a campionatu
lui mondial de fotbal juniori se va desfă
șura anul viitor în Mexic, între 4 șl 19 iu
nie. La cele două ediții de pînă acum cei

mai buni jucători au tost desemnați ar
gentinianul Diego Maradona în 1979 și ro
mânul Romulus Gabor In 1981. Recent, la 
Rosario, cei doi jucătoii s-au aflat față-n 
față în meciul Argentina — România 0 
LIN TEMERAR SPORTIV japonez, Takafumi 
Ogesawara, și-a propus facă ocolul lu
mii călare pe un... moiociclu („vehicul* 
folosit în spectacole de varietăți și la circ) 
cu care a și străbătut întreaga Uniune So
vietică șl o bună parte din Europa Cen
trală. Japonezul manevrează perfect acest

vehicul extrem de Instabil, demonstrind, 
Înainte de toate, un extraordinar simț al 
echilibrului • CAMPIONATELE EUROPENE 
DE VOLEI vor avea loc anul viitor, Intre 
15 și 26 septembrie, In 6 localități din R.D. 
Germană : Berlin, Suhl, Erfurt, Rostock, 
Schwerin șl Cottbus. Cu acest prilej vor fi 
desemnate echipele care se vor califica 
pentru turneul olimpic al Jocurilor de la 
Los Angeles (campioana masculină șl cea 
feminină) • IN CIUDA FAPTULUI că tot 
mai mulți alpinlști au reușit esoaladarea 
diferitelor vlrfurl ale masivului himalayan, 
..jertfele" n-au fost extluse... Iată că, zi
lele trecute, alpinistul american Marty 
Howe și-a pierdut viața, căzlnd intr-o pră
pastie, iar doi alpinlști japomezl au fost 
dați dispăruți (un al treilea a fost desco
perit într-o crevasă, grav accidentat !) • 
PETER UBERROTH. președintele COJO de 
la Los Angeles, a declarat recent că, din 
motive financiare, înaintea Jocurilor Olim
pice din 1984 nu vor mai fi organizate con
cursuri preollmplce (Încă din 196J. de la 
Tokio, asemenea competiții intraseră in 
obligația organizatorilor J.O.) • SPARTA- 
CHIADELE LOCALE se bucură de o mare 
popularitate In R.D. Germană. Exemplul 
cel mal bun nl-1 oferă ». ecenta spartachladă 
din regiunea Frankfurt/Oder la oare au 
participat 80 000 de tineri și vlrstnicl la di
verse probe atletice, Intre care șl cursa 
de o milă.

Romeo VILARA

UNGARIA
10 713 000 locuitori; 143 675 

tori ; 5 424 echipe dintre care 
prima divizie •).
• Cîștigătoare a seriei a 

europene (8 4 2 2 13—8 10 l. 
Anglia 9 p, 3. România 8 p, 
Elveția 7 p, 5. Norvegia 6 p. A 
pierdut ambele meciuri cu An- ♦ 
glia, 1—3 (a) șl 0—1 (d). • A 
în palmares 7 participări t‘ 
nee finale (1934, 1938 2—4 
lia, în finală la Paris, 1951 
In finală cu R.F. Germania, 
Berna, 1958, 1962, 1966 și 1978,
când a fost eliminată după pri
mul tur, fiind învinsă de Argen
tina 1—2, Italia 1—3 și Franța 
1—3) • La C.M. a susținut 26 de 
partide (13 2 11 73—42 211 p) și o- 
cupă locul 6 în clasamenul cam
pionatelor 0 Antrenor : Kalman 
Meszoly (din 1980) 0 Echipa pro
babilă : Meszaros (Katzirz) — 
Sallal, Balint, Kerekeș, Toth 
(Hannich) MUller (Rab), Niylasi, 
Fazekas (Bodonyi), Tbrdcsik 
(Szentes), Kiss, Pbldskei.

EL SALVADOR

IV-a 
P, L 

4.

294 jucâto-rl;
12 în prima

4 650 000 locuitori ; 21
851 echipe, dintre care 
divizie ; 556 arbitri ♦).
• în preliminariile C.M. (zona 

Americii Centrale și de Nord), 
în turneul final al acesteia, a 
ocupat locul secund (1. Hondu
ras 8 p, 2. El Salvador 5 2 2 1 
2—1 6 p, 3. Mexic 5 p, 4. Canada 
’ - - cuba 4 p, 6. Haiti 2 p)5.5 P,
• Este la a doua participare la 
turneul final, după cea din 1070, 
cînd a susținut 3 jocuri, pe oare 
le-a pierdut (golaveraj 0—9) 0
Antrenor : Pipo Rodriguez (din 
1980) 0 Echipa probabilă : Mora 
— Jovel, Fagoaga, Recinos (Ma- 
cora), Osorto. Rugam-as, Huezo^ 
Alfiaro, Hernandez, J. Gonzales, 
Rivas. 1

♦) Datele sînt preluate din 
buletinul „F1FA News" nr. 225 
din februarie 1982.

NARANJITO TRANSMITE:
• După echipa Argentinei 

care a sosit, de cîteva zile, 
pentru acomodare și acli
matizare, ieri a ajuns în Spa
nia și reprezentattiva Italiei. 
Celelalte formații și-au anun
țat sosirile astfel : vineri — 
Kuwait, sîmbătă — Noua Ze- 
elandă. duminică — Honduras, 
El Salvador, Camerun si Chi
le. Iugoslavia și R. F. Ger
mania au comunicat că vor 
veni abia în ziua de 12 iunie. 

Irlanda de 
duminică 13. chiar în 

Mundialului

iar U.R.S.S. și 
Nord, 
ziua deschiderii 
’82, cu meciul de la Barcelo
na. Argentina — Belgia. Dau 
apropo de Belgia, aceasta va 
veni la Alicante în ziua de 10 
iunie.
• Miercuri dimineață o de

legație a municipalității ma
drilene a plantat 24 de arbuști 
diferiți în grădina, așa-zisă, 
„Mundial", pe un teren liber, 
pe Castellana, cea mai im
portantă arteră a capitalei 
Spaniei, cu dorința de a a- 
minti generațiilor viitoare nu
mele țărilor care au luat par
te la întrecerile turneului fi3 
nai al celei de a 12-a Cupe 
Mondiale la fotbal.
• Meciuri de verificare *

Bruxelles : Belgia—Ajax Am
sterdam 4—2 (1—2) : Santiago 
de Chile : Chile — Botafoga 
(Brazilia) 4—1 (3—0), au mar
cat : Neira. Caszely. Moscoso 
șl Rivas (11 m) ; Reykjavik • 
Islanda — Anglia ,.B“ 1—1
(1—8), Gudojohnsen și respec
tiv Hodlle, autorii punctelor ; 
Rutlingen j Vfd Stuttgart — 
Polonia 1—2 (1—2). Pentru în
vingători au înscris: Lato si 
Bontele. Budapesta ; Ungaria

Kaiserslautern 1—1 
marcat : Varga.

• Paris : 
Galilor 0—1

înscris de
• Rabat : 

3—3. At!
(2) si Fai- 
penalty.

— F. C. 
(0—8). AU 
respectiv Hiibner. 
Franța 
(0—8), prin golul 
Rush “~„-
Kuwetit — Maroc 
marcat : Beluschi 
sal Addakhil din

Tara

(mln. 50).
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