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Astăzi, etapa a 33-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

LA BUCUREȘTI, UN MECI „DE PODIUM 
DINAMO - CORVINUL

CLASAMENTUL
1. DINAMO 32 19 7 6 58-27 45
2. Univ. Craiova 32 19 5 • 63-27 43
3. Corvinui 32 13 8 9 61-38 38
4. Steaua 32 13 9 10 39-31 35
5. F. C. Olt 32 15 5 12 42-40 35
6. Sportul stud. 32 11 13 8 33-34 35
7. C.S. Tirgoviște 32 12 7 13 27-40 31
8. F. C. Argeș 32 10 10 12 34-31 30
9. „Poli*  Timiș. 32 11 8 13 36-38 30

10. Jiul 32 10 10 12 38-40 30
11. F.C.M. Brașov 32 12 6 14 29-36 30
12. „U- Cluj-Nap. 32 11 8 13 33-44 30
13. Chimia Rm. V. 32 11 8 13 33-45 30
14. S. C. Bacâu 32 9 11 12 35-45 29
15. F.C. Constanța 32 9 11 12 34-44 29
16. A.S.A. Tg. M. 32 12 4 16 42-46 28
17. U. T. Arad 32 10 8 14 31-35 28
18. Prog.-Vulcan 32 7 6 19 28-55 20

5» PE!O•G RAh41

0 La Rm. Vilcea, Chimia încearcă să mai adune două 
puncte 0 Pe stadionul din str. Dr. Staicovici, nimeni 
nu disperă, nimeni nu-și face vise 0 La Petroșani, 
meci important pentru ambele echipe 0 F. C. Argeș 
dorește să confirme ascensiunea 0 La Constanța „ma
rea**  se întilnește cu „muntele**  și ambele se tem de 

...,,B“ 0 La Cluj-Napoca, 
„șepcile roșii**  amenința
te de un adversar pus 
pe jeratic 0 La Tg. Mu
reș, meciul lui —4 și al ul
timelor speranțe 0 La Tîr
goviște, un „X" ar mulțu
mi și gazdele și oaspeții

Aseară, România
Șl ARBITRII

CHIMIA RM. VILCEA - „POLI" TIMIȘOARA
(M. Salomir ; M. Man — ambii din Cluj-Napoca și L Ve scara — Aiud) 
PROGRESUL VULCAN - F. C. OLT
(Cr. Teodorescu — Buzâu ; S. Necșulescu și I. Tănase - ambii 
Tîrgoviște) — stadionul Progresul.
JIUL PETROȘANI - UNIVERSITATEA CRAIOVA
(O. Ștreng ; C. Pâdurâriței și I. Medveș — toți din Oradea)
F. C. ARGEȘ - STEAUA
(S. Drâgulici ; V. Titorov - ambii din Drobeta Tr. Severin și
- Craiova)
F.C. CONSTANȚA - F.C.M. BRAȘOV
(V. Ciocan — Bistrița ; M. Stoenescu — București și T. Cheia —
„U" CLUJ-NAPOCA - S.C. BACAU
(Fl. Popescu ; Al. Bădulescu șl S. Pantelimonescu — toți din 
DINAMO - CORVINUL
(M. Neșu ; I. Caramon — ambii din Oradea și M. Ludoșan — Sibiu) 
stadionul Dinamo
A.S.A. TG. MUREȘ - U.T. ARAD
(C. Maghiar ; M. Muștiuc și P. Seceleanu — toți din București)
C. S. TÎRGOVIȘTE - SPORTUL STUDENȚESC
(M. Abramiuc ; Gh. Arhire — ambii din Suceava și M. Stânesai — 
lași). ‘
Toate partidele vor începe la ora 18.

din

I. Valea

Giurgiu)

Ploiești)

I i

„TROFEUL ENNIA" A REVENIT
UNEI GIMNASTE ROMÂNCE

Frumoase succese ale Ecaterinei Szabo In Olanda

La finele săptămînii trecute, în timp ce la Con
stanța participanții la finalele campionatelor națio
nale ne ofereau mai puține motive de satisfacție, 
una dintre cele mai bune gimnaste ale țării, Ecate
rina Szabo, ciștigătoare, la începutul lunii mal, a 
Campionatelor internaționale ale României, lua 
parte în Olanda la cea de a doua ediție a „Trofeu
lui Ennia". Și Ecaterina Szabo a ținut să-și onoreze 
frumoasa ei carte de vizită, reușind — la capătul 
unor evoluții de bună valoare tehnică și spectacu
lară — să se claseze pe primul Ioc, fiind cea de a 
doua gimnastă româncă — după Emilia Eberle — în
vingătoare in această competiție internațională. Din
colo de punctajul în sine, care e și el remarcabil 
să menționăm că această competiție a reunit, între 
altele, gimnaste de primă .mărime mondială : Jana 
Labakova (Cehoslovacia), • Julianne McNamara 
(S.U.A.), Li Cuiling (R. P. Chineză), Franka Voigt 

(R.D. Germană), toate participante la ultimele cam
pionate mondiale. Și totuși, tînăra noastră gimnastă, 
care se pregătește pentru apropiatele campionate eu
ropene de juniori de la Ankara, s-a situat pe primul 
loc, cucerind deopotrivă admirația specialiștilor și 
publicului spectator. Să 
liniem că și cea de a 
gimnastă româncă participantă 
la concursul din Olanda, Ște
fani» Marin, a avut o evolu
ție meritorie, si.tuîndu-se pe 
locul 6 la individual compus 
și pe locul 2 în finala de la 
paralele. învingătoarea compe
tiției, Ecaterina Szabo, 
clasat, de asemenea, pe 
mul loc la sol (la egalitate 
cu Labakova) și pe locul 2 la 
bîrnă. Iată primele 
individual compus : 
Szabo 38,00, 
37,900, 
Sailing 37,600, 
36,800, * ‘

sub- 
doua

s-a 
pri-

clasate la 
Ecaterina 
Labakova 

37,800, LI

La C. M. de popice, de la Brno

REPREZENTANȚII ȚĂRII NOASTRE 
CONDUC LA PERECHI, DUPĂ PRIMA ZI

Jana 
McNamara

Franka Volgt 
Ștefania Marin 36,250. 

Faptul că Ecaterina Szabo Și 
Ștefania Marin vor face parte 
din echipa care ne va repre
zenta, peste două săptămîni, la 
Campionatele europene din Tur
cia este de natură să ne bucu
re și să ne dea speranțe într-o 
bună comportare, In rezultate 
de prestigiu.

i

Eleganță, precizie, 
siguranță — iată ce 
exprimă evoluția E- 
caterinel Szabo la 

blrni
Foto: D. NEAGU

De joi, in București

COMPETIȚIA PUGILISTICA „RING VOINȚA ’82
Clubul sportiv Voința orga

nizează prima ediție a compe
tiției pugilistice „Ring Voința 
’82". întrecerile se vor desfășu
ra pe stadionul Voința din Ca
pitală (capul liniei tramvai 5 
— Pipera) în zilele de joi, vi
neri și duminică. Reuniunile de 
joi și vineri vor începe la ora 
17,30, iar finala duminică, de

Turneul internațional de polo (juniori)

EVOLUȚIE SLABĂ 1N DERBYUL 
COMPETIȚIEI: UNGARIA-ROMÂNIA 12-7

tJ.R.S.S. 1110!
în cea 

turneului 
(juniori) 
bazinul 
s-au întilnit singurele formații 
neînvinse, cele ale României și 
Ungariei. Derby-ul s-a încheiat 

clară a oaspeților, 
suc- 
Un- 
cont 
for-

de a treia reuniune a 
internațional de polo 

ce se desfășoară in 
Dinamo din Capitală

cu victoria
la scorul de 12—7. Șl dacă 
cesul tinerilor poloiștl din 
garia a fost meritat, tinînd 
de calitățile evidente ale .. 
matiei pregătită de Konlg șl 
Molnar, tn schimb maniera in 
care poloiștii români au pier
dut acest med important im
pune cîtevă explicații.

Este adevărat că pină la în
ceputul celei de a doua reprize 
întrecerea a fost perfect echl- 

Dinamo,
Capitală.

Voința 
repre- 

organi-

la ora 10. La această primă e- 
diție a competiției vor fi pre- 
zenți pugiliști seniori de la 
cluburile B.C. Brăila, B.C. Ga
lați, Farul Constanța, 
Metalul șl Rapid din 
Voința Cluj-Napoca. 
Satu Mare Și. firește, 
zentanți ai clubului 
zator.

BRNO, 8 (prin telefon). Pri
ma probă, ne echipe, a celei 
de-a 14-a ediții a Campionate
lor mondiale de popice ce se 
desfășoară tn localitate, s-a în
cheiat. precum se știe, cu un 
frumos succes românesc : me
dalia de aur la bărbați si cea 
de bronz la femei, tn aseme
nea condiții e si firesc ca re
prezentanții noștri să se afle, 
aici. In prim-planul atenției, 
specialiștii prezenti la C M. să 
comenteze deosebit de favorabil 
comportarea de pină acum a 
popicarilor noștri. Echipa noas
tră de băieți, ciștigătoare pen
tru a treia oară consecutiv 
a titlului suprem, a avut nu 
numai o omogenitate excepțio
nală, ci șl puterea morală de a 
reface un mare handicap de 
puncte după disputarea primei 
treimi a competiției : 111 față 
de echipa Ungariei, 48 față de 
cea a Austriei, 40 față de 
cea a R.F. Germania și 22 față 
de cea a Iugoslaviei. Compor

B
librată și nimeni nu putea să 
întrevadă 
luat-o 
scorul 
echipa 
plus", 
cantii

turnura pe care a 
jocul în continuare. La 
de 4—3 pentru oaspeți, 
română a avut ,.om in 
Din păcate, insă, ata- 
au tratat cu superficia-

Adrian VASIUU

(Continuare in pag a 4-a)

CONȘTIINȚA
Muncă susținută - Calitate superioară 

Valoare - Competitivitate...I
...Reluăm acest traseu lo

gic. binecunoscut — relevat 
de nenumărate ori de secre
tarul general al parti
dului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — nu pentru 
a-i sublinia evidenta dia
lectică a legăturilor de la 
cauză la efect privind fie
care moment, fiecare factor 
al unei înlănțuiri firești.

în spiritul expunerii se
cretarului general al parti
dului la Plenara 
C.C. al P.C.R.. ____
scoatem in evidență ponde- 

hotărîtoare 
evoluția, a 

in-

lărgită a 
vrem să

I
I

I

rea decisivă, 
pentru toată 
„factorului de start1 
găduiti această terminologie 
sportivă într-un ziar cu ase
menea profil — în tot acest 
ciclu, importanta hotărîtoa- 
re a CONȘTIINȚEI. A con
științei superioare, comunis
te. ,

Fenomenul sportiv româ
nesc competitional este plin 
de exemple în care rezulta
tele au fost decise adeseori. 
In ultimă instanță, de dife
rența de conștiință, în pofi
da chiar, cîteodată. a înzes
trării naturale, a talentului 
competitorilor.

Scriind aceste rînduri. re
porterului îl vine în minte 
o analiză paralelă, cu ani 
în urmă, a două fabrici cu 
același profil — cu absolut 
aceeași înzestrare 
— avînd. numeric, 
personal muncitor 
—, două unități 
ca două picături de apă... 
Și totuși, cele două între
prinderi prezentau o singu
ră. ESENȚIALA, deosebire : 
una dintre fabrici era frun
tașă pe ramură, fruntașă șl 
la export, iar cealaltă nu-și 
îndeplinea luni de zile nici 
măcar planul- Pe lîngă mul
te trăsături comune, 
singură .despărțea 
intrigînd pe bună 
specialiștii de la 
sesizați de această 
lucruri aparent inexplicabilă

— STAREA DE CONȘTI
INȚA. La unii era exempla
ră. La ceilalți, nu prea pu- 

tehnică 
același 

încadrat 
semănînd

una 
apele" — 
dreptate 
centrală, 
stare de

tarea foarte bună a jucătorilor 
care au urmat în concurs. în 
frunte cu multiplul campion 
român. Iosif Tismănar (930 p d) 
a făcut ca România să cîștlge 
proba cu un avans de 60 dă 
puncte.

La fete, buna evoluție a ac
tualei campioane mondiala 
Margareta Cătineanu — 421 pd
— Si a tinerei Silvia Berinda
— 418 p d — a situat formația 
noastră pe locul 3 într-o com
panie deosebit de valoroasă, in 
care Iugoslavia a clstigat titlul 
cu un rezultat mare (2506). iar 
campioana lumii de acum 
patru ani. Ungaria, n-a putut 
ocupa decît locul 6.

Dar iată si eiteva declarații 
referitoare la comportarea 
sportivilor români :

JOSEF SCHILLEIN (Aua- 
trla), președintele secției asfalt

Troian IOANIȚESCU

(Continuare In poo » <-a)

Inceplnd de vineri, |n Capitală

LUPTĂTORII FRUNTAȘI 
DIN NOU 

ÎN ÎNTRECERE
Luptătorii fruntași din tara 

noastră se află din nou în fata 
unui important eveniment spor
tiv competitional : Turneul in
ternational de lupte al Romă- 
niei. Acum, cînd în reprezen
tativele tării s-au produs (șl 
continuă să se producă) impor
tante modificări si tehnicienii 
români caută noi tineri talen
tat! capabili să obțină succese

(Continuare in pag 2-3)

I

„Daciadei" al 
din Albacul 

din Cimpenl 
pilduitoare a 
și a dascăli- 
sport Pleșa

tea fi vorba de conștiință... 
Sportul fiind și el viață, 

acest exemplu din viata so- 
cial-economică i se potriveș
te nu de puține ori ca o mă
nușă. Și iată eiteva exemple 
ilustrative din sport. care 
spun totuL In lupta lor pen
tru condiții cit mai bune, 
cit mai moderne, unii spor
tivi îsi motivează cîteodată 
mediocritatea competițiorială 
prin lipsa de dotare cu apa
ratură absolut ..la zi", dacă 
se poate din import, si te 
pomenești cu cite un spor
tiv de plutonul doi. dacă nu 
chiar mai pierdut din aten
ția specialiștilor, care vine 
șl spulberă toate’ vedetele 
la concurs. Secretul ? Evi
dent. conștiința, în primul 
rînd. Se poate, oare, imagi
na. de pildă, succesul repe
tat in finalele 
tinerilor schiori 
lui Horia sau 
fără conștiința 
puilor de moți 
lor lor intru 
sau Berindei ? Alt exemplu. 
Unii au baze complexe, cu 
toate dotările (și mal vor 1), 
dar le folosesc necorespun
zător. nesistematic, iar alții 
au cite un singur teren sau 
două pe care însă lucrează 
non-stop. adeseori „zi-luml- 
nă". ca în agricultură. Și 
rezultatele bune si foarte 
bune apar — ca să vedeți 
— nu la cei privilegiați. ci 
la ceilalți. Și deloc întîm- 
plător. îi deosebește starea 
de conștiință, apoi calitatea 
superioară a muncii (la u- 
nii e susținută. pasionată, 
încrîncenată chiar uneori, 
la alții aproape că nici nu 
o poți numi muncă), iar e- 
fectele. roadele sînt șf ele 
total deosebite. Unii obțin, 
cîteodată. cantitate (pentru 
că e mai ușor să obții can
titate). alții calitate superi
oară, valoare competitivă. 
Și exemple întru totul con
vingătoare la temă am pu
tea da o mulțime, cîte nu 
încap pe această pagină de 
ziar...

I

I
I

I

Marius POPESCU



UN ZlMBET DE LA POALELE MUNȚILOR
FAGARAȘ ADRESAT VOLEIULUI....

5 DIAMANTE DE DISTANȚA
LA „INSIGNA DE AUR“ A F.A.I ECHIPA

două zile am fost 
„_ _ satului Copăcel, a-
șezare cu circa 1000 de locui
tori. Am fost invitați acolo, 
în frumosul ținut al Făgărașu
lui — leagăn de istorie româ
nească și viteze tradiții — 
pentru a asista la o sărbă
toare sătească : „Festivalul
voleiului copăcean", ajuns la 
ce'a de a 11-a ediție. Această 
manifestare, intrată în tradi
ție, după cum se poate vedea, 
se organizează an de an, por
nind de la realitatea că în a- 
ceastă zonă a județului Brașov 
voleiul este foarte iubit și ju
cat de tot mai mulți, indife
rent că sînt copii de 7—10 ani. 
tineri sau adulți. ‘ Fenomenul 
poate fi explicat mai _ întii 
prin faptut că prin 1967 în sat 
s-a reîntors un -localnic — Ion 
Toacșe — cu diplomă de pro
fesor de educație fizică, spe
cializarea volei, apoi prin dra
gostea pentru această discipli
nă a primarului Nicolae Gan- 
cea. fost voleibalist, a spriji
nului fără rezerve acordat

Timp de 
oaspeți ai

sportului de către directorul 
școlii, Virgil Manta.

De data aceasta, la cea de 
a 11-a ediție a „Festivalului 
voleiului copăcean" — mani
festare sportivă de masă în 
cadrul „Daciadei" — in Co
păcel, situat la poalele munți
lor Făgăraș („Nouă ne zîm- 
besc în soare vîrfurile Urlea 
și Berevoescu" — spun local
nicii) au fost invitate 4 echi
pe de băieți și 8 de fete din 
comunele și orașele din preaj
mă : Șercaia, Breaza (nu cea 
din Valea Prahovei), Făgăraș, 
Hîrseni, Brașov. Copăcel, Re
cea, Predeal și Orașul Victo
ria. Locul disputei — intr-un 
cadru natural de basm, cu te
renuri ascunse între brazi, 
mesteceni și sălcii pletoase. Au 
evoluat formații — alcătuite 
din elevi de la școli generale 
sau licee — invitate cu... tile: 
componența unora abia desci
frează tainele voleiului, alții 
sînt mai buni cunoscători 
(„Să avem ce învăța") ca, de 
pildă, cei de la C.S.Ș. Brașo.

filo-via sau de la Liceul de 
logie-istorie din Predeal.

lntilnirile, urmărite cu 
osebit interes de săteni, 
desfășurat intr-un 
și o ambianță < 
poate explica.
C.S.Ș. Brașovia (antrenor 
Borbil) — la fete, C.S.Ș. Trac
torul (antrenori I. Rosenber
ger și P. Stancu) — Ia băieți, 
echipele satului Copăcel fiind 
pe locurile 2 la fete și 3 la 
băieți.

„Ne bucură această compe
tiție — spunea S. Palici, me
todist la C.J.E.F.S. Brașov, de 
pe urma căreia are de cîști- 
gat sănătatea și frumoasa dez
voltare a concurenților". Plă
cută, mult „gustată", a fost și 
întilnirea din final, dintre ar
bitrii întîlnirilor și o echipă 
de adulți din sat, partidă con
dusă de însuși primarul satu
lui. Excepțională — dragostea 
celor din Copăcel pentru mu
safiri, pe care i-au găzduit și 
ospătat ca pe copiii lor.

Modesto FERRARINI

de- 
s-au 

entuziasm 
ce greu se 
Au învins :

O.

COMPETIȚII
DE MASĂ

Duminică dimineața a avut 
loc la Stadionul tineretului, 
tntr-un cadru sărbătoresc, fa
za pe Capitală a tradiționalei 
competiții „Marșul poștașilor". 
In întrecerea feminină (2 km) 
pe primele locuri s-au 
florența 
P.T.T.R. 
(Of. 74) 
72). La 
terminat 
Ion Erciu, de la oficiul 24, ur
mat de Gheorghe Mihalache 
(Of. Moara Vlăsiei) și Ion O- 
bedeanu 
miați și 
curenți : 
(Of. 63), 
Stanciu (Of. 20)

Finala pe

clasat 
Diaconeasa (Oficiul 

19), Cornelia Lehăduș 
și Margareta Ion (Of. 
masculin (5 km), a 

din nou învingător

(Of. 8). Au fost pre- 
cei mai virstnici con-

Marin Bărbulescu 
63 de ani, și Aurelia 

51 de ani.
țară a acestei

Erciu (nr. 328). conducînd plutonul, Foto : Dragoș NEAGU
competiții 
dadei" va 
(Nicolae 
resp.).
• In organizarea Comitetu-

de sub egida „Da- 
avea loc la Orșova 
D. NICOLAE, co-

ECHIPA DE SPADA STEAUA, 
VIRTUALĂ CAMPIOANĂ

lui județean U.T.C. Brăila, 
prin agenția B.T.T., s-au des
fășurat — în perioada 2—6 
iunie — „Zilele turismului 
pentru tineret", care au angre
nat peste 3 000 de tineri și ti
nere din municipiul Brăila. Au 
avut loc, cu acest prilej, nu
meroase vizite la diferite mo-

un tur ciclo-turist al munici
piului de la Dunăre (»T. COS- 
TIN, coresp.).

numente istorice, precum

DOBINDITE DE PLANORIȘTII ROMANI
„Moldova" — Iași) și l-au a- 
dăugat pe cel de al treilea, de 
distanță, obținind astfel dis
tincția internațională supremă 
în zborul fără motor. Ceilalți 
trei, Sergiu Sidon, Marian Si- 
mion, Dorin Vlădescu (toți 
din lot) avînd diamantul de 
țel fix, efectuînd traiectul 
Iași — Mănăstirea Humor — 
Mărășești — Iași (510 km) 
l-au cîșțigat pe cel de dis
tanță și au șanse la toamnă, 
în cadrul concursului de zbor 
în undă, să și-1 adjudece pe 
cel de altitudine.

Efectuînd distanțe de 300 
km, Elena Coțovanu, Fernan
da Jurcă, Mariana Giurgiu, 
Emil Cristofor, Mihai Rusu 
(toți din lot) și Gigi Panțiru 
(Aeroclubul „Moldova“-Iași au 
îndeplinit una dintre nor
mele „Insignei de aur" a 
F.A.I.

Toate aceste rezultate 
firmă 
zonul 
zitatea 
puse, 
derea 
ritorie
internaționale.

Prima săptămînă a lunii iu
nie a fost deosebit de rodnică 
pentru planoriștii noștri. A- 
flați la Iași, în ultima perioa
dă de antrenament înaintea 
Concursului internațional al 
țărilor socialiste, competiție de 
tăria unui campionat euro
pean, programată să se dis
pute de la 20 iunie la 
(U.R.S.S.), ei au obținut 
zultate excelente în 
de distanță.

Zburînd în condiții < 
curs (cu barograf și 
fotografic), componenții 
lui național, împreună 
sportivi ai aeroclubului ieșean, 
au totalizat un număr de 5 
parcursuri de 500 km și 6 de 
300 km. Performanță de 
loare, pînă acum realizată 
noi doar de 
și Nicolae Mihăiță, 
de 500 km acordă, 
Codului Federației 
tice Internaționale, 
mant la „Insigna de aur".

Posesori ai diamantelor de 
țel fix și înălțime (pentru zbor 
de precizie de 300 km șl cîștig 
de altitudine de 5000 m) Er
win Rosch (lotul național) și 
Petru Zenovei (Aeroclubul

Orel 
re- 

probele

de con- 
aparat 

i lotu- 
cu

va- 
la 

Mircea Finescu 
distanța 
conform 

Aeronau- 
un dia- con- 

buna evoluție din se- 
trecut, dovedind serio
și calitatea muncii de- 

oferind totodată, încre- 
într-o comportare me- 
la apropiatele întreceri

LUPTĂTORII FRUNTAȘI DIN NOU IN ÎNTRECERE
(Urmare din pag. 1)

pe plan international, concursul 
de la ifucurești este un exce
lent prilej de verificare a ca
pacității de luptă a candidatilor 
la titularizarea în cele două e- 
chipe. Concursul. care se va 
disputa vineri, sîmbătă si du
minică, în sala de atletism de 
la complexul sportiv „23 
gust“ din Capitală, oferă 
cialistilor posibilitatea unei 
ceri în 
tential 
tă oră 
tră. Și 
nui concurs dificil.
renti de valoare internațională 
din ÎS țări ale lumii : Bulgaria, 
Canada, R.P.D. Coreeană, Ce
hoslovacia, Cuba. Egipt. R.F.

Au- 
spe- 
tre- 
po-revistă a întregului 

de care dispun la aceas- 
luptele din tara noas- 

aceasta. în condițiile u- 
cu concu-

Germania. Iran, Iugoslavia, 
Mongolia. Polonia, S.U.A.. Tur
cia, U-R.S.S., Ungaria si Româ
nia.

întrecerile se vor desfășura 
concomitent la ambele stiluri, 
în cîte două reuniuni zilnice 
(vineri si sîmbătă. de la ora 10 
la 13 si de Ia 17 la 20). iar du
minică. de la ora 10. vor avea 
loc finalele la ambele stiluri. 
Pe listele de înscrieri figurează 
multe nume bine cunoscute în 
lumea luptelor, medaliati olim
pici. mondiali sau continentali. 
De asemenea. în rindul arbitri
lor se vor afla multi dintre ceP 
mai apreciati șefi de saltele și 
arbitri F.I.L.A.

Peste puții 
premieră în 
cu balonul c 
ceasta, rug 
cinstea de a 
grup de spo 
Republica 1 
pa reprezen 
tua, în perio. 
iulie, un ti 
jocuri, urmi 
la 19 iunie 
Mashonaland, 
aceea din M: 
iunie, în cel 
naționala Zinc 
nie, selecțio 
hauks, al doil 
gramat la 3 i 
luție a tricolc 
lie (adversar !

In vederea 
antrenorii Val 
Theodor Rădt 
lotului : Eug 
contează pe i 
tori: Gheorghi 
— fundaș ; M 
Constantin (D: 
Lungu, Gheorj 
rul), Sorin Fi 
linia de treis!

GRIVITA
RUGBY CI 

ROȘIE sărbăto 
de la formare; 
a feroviarilor 
dintîi manifest 
chinată acestui 
va avea loc vi 
sediul clubului, 
copilului. Sînt 
foștii jucători, 
ducători, 
anilor au 
ceferiste.

SUCCES

care, 
repre

cor
Ministerul Tr 

Telecomunicații!» 
frumoasă tradiții 
an de an, un c 
școlile din rețeat

După jocurile 
cele mal bune 
ticipat recent la 
întrecerii, gazda 
Liceul Industrial 
Constanța (direct 
nache). Pe primu 
localnicii antrer

Etapa a 2-a a Diviziei „A“ 
de spadă a debutat cu o lovi
tură de teatru : echipa Farul 
s-a prezentat luni, la amiază, 
la partida cu Steaua, doar cu 
doi trăgători pe planșă (Rotaru 
Si Dima), restul trăgătorilor, 
împreună cu antrenorul lor, 
Gh. Horia. făcîndu-și apariția 
In sală după un sfert de oră ! 
In consecință, conform regula
mentului. directoratul tehnic a 
hotărît pierderea prin nepre- 
zentare (0—16) a tuturor parti
delor pe care echipa Farul ur
ma să le dispute în cadrul a- 
cestei etape. Fapt care a con
venit de minune echipei bucu- 
restene Progresul, ultima cla
sată după etapa I. și care acum 
mai nutrește speranțe pentru 
evitarea retrogradării- Oricum, 
Insă, actul de indisciplină al e- 
chipei Farul merita o sancțiu
ne exemplară.

In disputa pentru titlu, lu- 
erurile sînt clare de pe acum, 
echipa Steaua, multiplă campi
oană națională, avind un avans 
asigurător pentru noul titlu, cel 
pe anul 1982. De menționat în 
ceea ce privește echipa campi
oană aportul spadasinului Mi
hai Popa, neînvins în cele două 
etade ale Diviziei „A". si care 
In aceste trei zile de concurs 
a pierdut un singur asalt, su
ficient însă pentru a se clasa

doar pe locul 5 in proba indi
viduală... La polul opus. Ru
dolf Szabo, oscilant în această 
etapă, fapt relevat îndeos'ebi în 
partida cu Progresul, cînd a 
înregistrat trei eșecuri. în fața 
unor trăgători mult mai slab 
cotati (Iliescu, Dragomir, Cer
nea). Cu 4 victorii la activ, e- 
chipa studenților bucureșteni, 
I.E.F.S.. a trecut pe locul se
cund în clasament, schimbînd 
poziția cu cea a colegilor lor 
din Tg. Mureș.

Iată clasamentul si rezultate
le : 1. Steaua 20 p (16—0 cu 
Farul. 14—2 CS.U.. 12—4 
I.E.F.S., 10—6 Electro și Pro
gresul). 2. I.E.F.S. 14 p, 97 a.c. 
(16—0 Farul. 13—3 Progresul, 
8—8. 69—66 t.d. C S.U. 11—4 E- 
lectro), 3. C.S.U. Tg. Mureș 14 
p, 86 a.c. (16—0 Farul. 9—7 E- 
lectro si Progresul), 4. Electro- 
putere Craiova 8 p (16—0 Fa
rul. 10—6 Progresul), 5. Pro
gresul București '2 p, 61 
a.c. (16—0 Farul), 6. Farul 
Constanta 2 p. 31 a.c.

în Divizia „B“. pe primele 
locuri, la egalitate de puncte. 
(18) echipele C.S. Satu Mare și 
C.S.Ș. Olimpia Craiova, în în- 
tîlnirea directă din această e- 
tapă echipa din Bănie cîștigînd 
cu 8—7 (o dublă pierdere).

Paul SLAVESCU

„Cupa București*'  la ciclism

JUNIORII S-AU fVIDfNJIAT Șl ÎN AIERGĂRILI DE FOND
Activitatea corn petiționară la 

ciclism fond a continuat sîmbătă 
cu disputarea unor alergări do
tate cu „Cupa București* 4. între
cerile au avut loc pe șos. Bucu
rești-Oltenița și, tu general, s-au 
desfășurat intr-un ritm alert. 
Întocmai ca la velodrom, și la 
Șosea juniorii mici au ocazionat 
cel mai disputat concurs. în pri
mul rînd s-au evidențiat nu
meric, la startul cursei (pe 40 
km) prezentîndu-se 55 rutieri ; 
apoi au impresionat prin spiri
tul de combativitate de care au 
dat dovadă : hărțuielile pentru 
detașarea din pluton au început 
încă din start. După 10 km de 
tatonări, patru sportivi au reu
șit să evadeze din pluton și, cu 
toată „vlnătoarea" susținută or
ganizată pentru prinderea aces
tora, colegii de cursă nu-1 vor 
mal revedea pe temerari decît 
după trecerea liniei de sosire De 
remarcat este Cantul că «>J nn-

tru sportivi care au evadat au 
participat în acest an la toate 
cursele de velodrom. Lată dealt
fel clasamentele : juniori mici 
1. C. IVANCEA (C.S.Ș 1) lh 
02:00, medie orară 38,700 km, 2. 
C. Savu (C.S.Ș. 1), 3. E. Mari
nescu (C.S.Ș. 2), 4. V. Vlășceanu 
(STLROM) ; juniori mari (91 km) 
— 1. E. CAȚAVE1 (C.S.Ș. 1) 2h 
22:03 , 2. C. Petcu (Olimpia), 3. 
T. Mozăceanu (C.S.Ș. 1) — ulti
mii doi au același timp cu în-, 
vingătorul ; seniori (91 km) —
1. BUTARU (Dinamo) 2h 22:00.
2. C. Nicolae (Dinamo) 2h 22:06,
3. M. Mărginean (Steaua) 2h 
22:10, 4. O. Cel ea (Voința), 5. C. 
Paraschiv (Dinamo) — același 
timp cu Mărginean.

® Următoarea întrecere ciclls- 
♦ă va avea loc sîmbătă și se va 
desfășura pe velodrom. Compe
tiția este organizată de Clubul 
«Doirtiv StaAua.

Intre 18 și 20 iunie,. în țara, -

ÎNTRECERI MOTOCICLISTE
Duminică, cei ce îndrăgesc 

sportul cu motor au participat 
în calitate fie de competitori, 
fie de spectatori, la două im
portante evenimente ale acestei 
discipline : starturile în cam
pionatele de viteză pe circuit 
și de motocros. Iată cîteva re
latări de la aceste întreceri de 
debut.

• Din Oradea, coresponden
tul nostru I. Ghișa ne-a trans
mis : La disputele primei e- 

' tape a campionatului de viteză 
pe circuit 
concurenți 
spectatori, 
teresante. 
deschisă, i 
dintre 
Arad) 
radea) 
altele.
cmc — clasa națională — fete : 
Carmen Dumitrașcu (C.S.T.A. 
București) ; băieți — Gabriel 
Bratovici (I.M.G.B1.) ; clasa 5Q 
cmc sport — fete : Niculița 
Frîncu (Energia Cîmpina); bă
ieți : Sandu Stelian (I.M G.B.) ; 
clasa peste 175 cmc — Victor

I.
Si

au participat 129 de 
și peste 10 000 de 
Au fost alergări in- 
aplaudate la scenă 

ca de pildă. duelul 
Lăzărescu (C.SM.

V. Arpad (Voința O- 
la clasa 500 cmc și 

Iată învingătorii : 50

Atila (Voința Oradea) ; 250 cmc 
— Victor Atila ; 500 cmc — 
Victor Arpad (Voința Oradea) ; 
clasa ataș pînă la 600 cmc — 
Petre Popescu — Aurel Popa 
(Torpedo Zărnești) ; ataș _1300 
cmc — Iuliu Toth — 
(I.R.A. Tg. Mureș).
• Prima etapă a 

tului de motocros, 
s-a desfășurat pe traseul de la 
Gura Rîului. din Zărnești. la 
întreceri fiind prezenți 
8000 de spectatori. Este 
de subliniat reapariția în 
vitatea competițională a 
tului cu motor a clubului 
tiv Steaua, reintrare soldată cu 
două frumoase succese ale re
prezentanților acestui club spor
tiv : Al. Ilieș și H. Pascu 
(Steaua) s-au clasat pe locu
rile 1 și 2 la clasa 125 cmc. iar 
colegul lor E. Mulner a ocupat 
primul loc la clasa 250 cmc. 
Iată ceilalți învingători ; clasa 
50 cmc : Tompa Csaba (Elec
tro Sf. Gheorghe) ; clasa 80
cmc : Paul Schmidt (Poiana 
Cîmpina).

Ministerul transporturilor șl telecomunicațiilor 
recrutează candidați pentru Institutul de marină 

din Constanța, secția„Mircea cel Bătrin", 
transport maritim.

Institutul de marină 
instituție militară de 
nic de specialitate și _ __ __ _ __
marina civilă, I.E.F.M. NAVKOM Constanța, în 
specialitățile:
• Navigație (ofițeri maritimi punte)
• Electromecanică (ofițeri maritimi mecanici 

și ofițeri maritimi electricieni)
Admiterea in Institutul de marină se face 

pe bază de concurs, care se va desfășura po
trivit prevederilor din broșura „Admiterea în 
învățămintul superior 1981'', editată de Minis
terul Educației șl Invățămintulul.

Pentru înscriere, candidațil vor depune la co
misiile de selecționare următoarele acte:

— diploma de bacalaureat în original (sau 
deverlnță care să ateste existența in ultimul 
de studii liceale);

— aprecierea activității școlare, eliberată

,,Mircea cel Bătrîn“ este 
tnvățămtnt superior teh- 
pregătește cadre pentru

Atila Toth

campiona- 
ediția 1982

peste 
demn 
acti- 
spor- 
spor-

„RALIUL DUNĂRII -D.
Intre 18 și 20 iunie, în țara 

noastră se va desfășura o im
portantă competiție automobi
listică : cea jie a 17-a ediție a

Dacia".
cadrul
secre-

de au-

„Raliului Dunării — 
Referitor la aceasta. în 
unei conferințe de presă 
tarul Federației române 
tomobilism și karting, Valeriu 
Mitrescu. a oferit amănunte, 
din rindul cărora reținem :

„Raliul Dunării — Dacia" 
contează ca etapă în Campio
natul Europei de raliuri. Cam
pionatul Balcanic, „Cupa Păcii 
și Prieteniei" (rezervată piloți- 
lor din țările socialiste), pre
cum și în campionatele națio
nale ale României. Bulgariei și 
Turciei. El se va desfășura 
nul acesta. în premieră, pe 
ritoriul județului Tulcea și 
avea o lungime de 988 km. 
traseu existînd 34 probe 
clasament (speciale) si 27 con
troale orare. Plecarea în raliu 
va avea loc în ziua de 18 iunie, 
din fata Casei de cultură a sin
dicatelor din Tulcea. la ora

a- 
te- 
va
pe 
de

17,01 (primul ecl 
sirea, după prim: 
celași loc, la 19 i 
de la ora S.27. : 
de cîteva ore. 1 
doua etapă (din 
nut), vor încr"3 c 
iar sosirile la 20 
Sarea rezultatelor 
lor. duminică 2 
19,30) va avea li 
de premiere.

In ceea ce prii 
•narea automobil 
acum se știe că 
9 țări : Bulgaria, 
R.D. Germană, R 
Polonia, ROMÂNI 
Uniunea Sovietică 
formația Românie 
bilită încă pi- . la

La întreceri vo 
în calitate de ob 
reprezentanți ai I 
ternaționale a Sp 
mobilist : Claude 
ta) și Claude Fini 
precum si doi coi 
tivi ai aceluiași fi 
Boșnakov din Bull 
loachim Ricin di 
mania.ANUNȚ

Odată 
și două 
numele

Nu se admite înscrierea sub rezerva prezen
tării ulterioare a actelor.

La concursul de admitere se primesc numai 
bărbați ce nu depășesc vîrsta de 25 de ani îm
pliniți în anul examinării.

înscrierea la concursul de admitere se face 
cu începere de la data de 3 mal și se va în
cheia la data de 22. iunie .982, * 
centre de înscriere:

București — Departamentul 
Navale (Bd. Dinlcu Golescu) 
Constanța — întreprinderea 
a Flotei Maritime NAVROM 
Galați șl Brăila — întreprinderea de Exploa
tare Fluvială Galați
Giurgiu — Grupul de Exploatare Flotă șl 
Porturi NAVROM

• Drobeta Tr. Severin — Secția de Navigație Flu
vială NAVRCM

• Regionalele C.F.R. din: Brașov, Craiova. 
Cluj-Napoca, Iași și Timișoara

• Direcțiile județene de poștă și telecomuni
cații din: Arad, Alba Iulia, Alexandria, 
Baia Mare, Bacău, Bistrița, Buzău, Botoșani, 
Deva, Focșani, Miercurea Ciuc, Oradea, Pia
tra Neamț, Pitești, Ploiești, Rm. Vîlcea, Re
șița, Sibiu. Suceava, Satu Mare, Sfîntu 
Gheorghe, Slobozia, Slatina. Tulcea, Tîrgu 
Jiu, Tirgoviște. Tîrgu Mureș. Zalău

cu aceste acte, candidați! vor depune 
dosare tip mapă, pe care își vor înscrie 

și facultatea pentru care oandidează.

in următoarele '

Transporturilor
de Exploatare

a- 
an

LIVIA SIM
16,12 m LA
In cadrul etapei 

campionatelor licee 
lor profesionale di 
Pitești. Livia Sim 
Cîmpulung Muscel; 
un nou record de 
la aruncarea greut 
m. (Gh. IRIMINI

— aprecierea activității școlare, eliberată de 
conducerea liceului (cei încadrați în producție 
vor aduce în plus aprecierea activității profe
sionale, eliberată *de  conducerea întreprinderii);

— certificat de naștere în copie legalizată;
— buletine medicale (R.B.W., radloscopie pul

monară, radioscople gastro-duodenală) șl adeve
rință eliberată de circa sanitară de domiciliu 
privind bolile cronice, acute șl in stare trans
misibilă ;

— patru fotografii tip buletin.

ACRI
• Duminică t-a 

Bistrița „Cupa școlii 
Trofeul a revenit e 
terotill din Bistrița, 
următoare : Constat 
Buc. s-au evidențl" 
ghel (Energia), S. . 
trița), V. Ncgreanu
• ..Concurau! Priet
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Alexandru (Steaua), Mihai 
Marghcscu (Dinamo) — mijlo
cași la deschidere; Mircea Pa- 
raschiv (Dinamo). Vasile Ion 
(Știința CEMIN Baia Mare) — 
mijlocași la grămadă ; Fîorică 
Murariu, Alexandru Radulescu 
(Steaua), Enciu Stoica (Dina
mo) — linia a treia, aripi ; 
Pompilie Borș, Gheorghe Ca- 
ragea (Dinamo), Gheorghe Du
mitru (Farul), Ștefan Constan-

tin (Știința Petroșani) — nu
mărul 8 și linia a doua ; loan 
Bucan (Știința Petroșani), 
Corneliu Scarlat (R.C. Grivița 
Roșie), Vasile Ungureanu, Ma
rin Moț (Știința CEMIN Baia 
Mare), Octavian Corneliu 
(Steaua) — linia I.

Se mai află in atenție C.
Gheorghe, Podărescu (Dinamo), 
Măcăneață, Anton (R. C. Gri- 
vița Roșie).

CONSTĂNȚEANUL adrian pllotschi 
CiȘTIOATOR AL

PRIMUL

-50
VIȚA

ani 
chipe 

Cea 
1 în- 
jbileu 
17) la 
?arcul 

toți 
con- 

lungul 
ulorile

..TROFEULUI
Inițiativa de a lansa o în

trecere pentru desemnarea ce
lui mai eficace jucător 
vînd în vedere numai 
zatorii de eseuri, care 1 
zintă momentele de vîrf 
rugbyulul — a avut un 
ecou, „Trofeul Sportul” 
disputat cu multă 
Astfel, pe lista 
figurează aproape 200 de nu
me, mai... mari sau mai mici, 
în frunte s-au aflat, 
vreme, internaționalii 
Fuicu și Marian Aldea, 
aveau, cu o etapă înainte de 
final, șase eseuri mai mult 
decît al treilea clasat. Dar 
duminică, lovitură de teatru: 
constănțeanul ADRIAN 
LOȚSCHI culcă balonul 
opt ori in butul advers ! 
teresant că, în același 
Farul — Știința CEMIN 
Mare, încheiat cu un 
de... baschet (64—52), 
antrenat de Mihai Naca a reu
șit 14 eseuri, trecînd în frun
tea clasamentului pe echipe.

Primul cîștigător al „Tro
feului Sportul" are 22 de ani,

— a- 
reali- 

repre- 
I ale 

larg 
fiind 

ambiție, 
marcatorilor

multă 
Sorin 
care

PL- 
de 

In- 
meci 
Baia 
scor 

XV-le

IAN IN CAMPIONATUL M.T.Tc
lor și 
Scut o 
ganiza, 
pentru

8 serii, 
u par- 
Hnal al 

fiind 
Palas 

Hie E- 
i clasat 
A. Ră-

dulescu, care au Întrecut In jocul 
decisiv, cu 23—8, formația Gr. 
Șc. C.F. Iași (prof. V. Gheor
ghiu). tn continuare : Gr. șc. 
P.T.T.R. București (antrenor N. 
Manolache), Lie. Electrotehnic 4 
Baia Mare (prof. Ioana Bodea), 
Gr. șc. auto Brașov, Lie. ind. 
auto Aiud (rugby la Alud — ce 
surpriză !), Lie. Ind. C.F. Timi
șoara, Lie. tnd. auto Craiova.
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atori, doi 
rației In- 
lui Auto
re (Fran- 
(Monaco), 
iri spor- 
Alexandr 

a si Hans 
R.F. Ger-

IEUTATE
județene a 
r și școli- 
«tletism, la 
i (C.S.Ș.A 
a stabilit 
lunioare II 
di cu 18,12 
IU-coresp.).

»

ALITATEA
încheiat la 
or sportive", 
berilor hal-
Pe locurile 
șl Energia 
Sorin An- 

iușan (Bis- 
(Constanța). 

enla" pentru

SPORTUL"
să joace la C.S.Ș. 2 
în linia a treia 

deveni aripă de trei
Pl-

a început 
Constanța 
pentru a 
sferturi. Cu 22 de eseuri 
loțschi i-a devansat pe : Fui- 
cu (Steaua), Aldea (Dinamo) 
cite 20 ; Holban (Farul) —
— 13 ; Munteanu, Roșu (Stea
ua), Lungu, Florea I (Farul)
— 10 ; Paraschiv, Fl. Ionescu 
(Dinamo) — 9 ; Stoica (Di
namo), Zaflescu I (Steaua) — 
8 ; Radu („U“ Timișoara) — 
7 ; Pascale, V. Ion (Știința 
CEMIN Baia Mare), Al. Ma
rin, Anton (R. C. Grivița Ro
șie), Matei 
Dărăban ~ 
(Farul), 
Murariu.
David 
Caragea 
Grivița Roșie), Rădoi, Vlădes- 
cu, Moț (Știința CEMIN Baia 
Mare) — 5 etc.

Prin 
înscrise din 
DUMITRU 
(Steaua) l-a 
Constantin 
puncte față

• Clasamentul 
(eseuri) : 
101, Dinamo 82, Știința 
Maia Mare 51, R. C. 
Roșie 41, “ ’ 
șoara 30, Politehnica Iași 
R.C. Sportul studențesc 
CJS.M. Sibiu 20, Știința Petro
șani 16,
Gloria 
Suceava
— 11.

(„U“ Timișoara), 
(Dinamo), N. Dinu 

Cioarec (Steaua) —6; 
Alexandru, Florea II, 
(Steaua). Podărescu, 
(Dinamo), Stroe (R.C.

însumarea punctelor 
toate procedeele, 

ALEXANDRU 
depășit pe 
(Dinamo) : 

de 208 !
pe

FARUL 102,

Ion
215

echipe 
Steaua 

CEMIN 
Grivița 

Universitatea Timi-
24,
21,

Rulmentul BIrlad 14, 
PTT Arad 13, C.S.M. 
șl Vulcan București

Rubrică redactată de
Geo RAEȚCH1

După finalele de gimnastică de la Constanța

pe stadionul Dinamo din Capitalâ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FAIR-PLAY
TOTAL!

FINALA CAMPIONATULUI DE JUNIORI I: 
CORVINUL HUNEDOARA-F.C. CONSTANT A

în deschiderea derby-ului e- 
tapei de astăzi a Diviziei „A“, 
pe stadionul Dinamo din Ca
pitală, de la ora 16, se va 
disputa finala campionatului 
republican de juniori I între 
echipele Corvinul Hunedoara 
și F. C. Constanța. După cum 
se știe, aceste formații au cîș- 
tigat cele două serii ale tur
neului care a avut loc de cu- 
rind la Focșani, 
dovedit a fi 
dintre cele 
(printre cele 
Uficarea în 
cluburi sau 
ție în creșterea și pregătirea 
juniorilor, ca Rapid Bucu
rești, F.C. Baia Mare ș.a.).

Desigur, antrenorii celor 
două echipe vor alinia astăzi

unde s-au 
mai bune 
participante 

au ratat ca
se găsesc

cele
opt
care 

finală 
asociații cu tradi-

cele mai bune garnituri, for
mate din tinerii care s-au evi
dențiat în turneul de la Foc
șani. După toate probabilită
țile, la 
Dumitru
Gali vor trimite în teren pe 
Saliuc — Ursan,' Păsat, Flo- 
rescu, Ad. Nicu — L. Popes
cu, Mateuț, T. Sabău — Arde
lean, Dumitreasa, Tirchinici, 
iar Adam Munteanu șl Iosif 
Bukosy, de la F.C. Constanța, 
vor apela la Popa — Radules
cu, Popovici, Matache, Mihale 
— Rușa, Manea, _Hagi 
mara,

Meciul va fi condus de 
brigadă 
să din D. Petrescu, J. Grama 
și M. Niculescu.

Corvinul antrenorii 
Pătrașcu și Carol

c. Ivan, Zamfiriu.
Sa-

o
bucureșteană, compu-

Divizia „A“

CLASAMENTUL CLASAMENTUL
RETURULUI ADEVĂRULUI

1 ’• DINAMO 15 8 4 3 23-10 20 1. DINAMO +13
2. Univ. Craiova 15 7 4 4 28-16 18 2. Univ. Craiova +111 3. Corvinul 15 7 4 4 25-15 18 3. Corvinul + 8
4. Steaua 15 7 4 4 22-14 18 4. Steaua + 3
s. Sportul stud. 15 5 7 3 14-13 17 5. F. C. Olt + 3
«• F. C. Argeș 15 5 6 4 20-12 16 6. Sportul stud. + 3' 7. Jiul 15 6 4 5 20-16 16 7. C. S. Tîrgoviște - 1

1 ’• F. C. Olt 15 7 2 6 20-23 16 8. F. C. Argeș - 2
9-10. Chimia 15 5 5 5 13-14 15 9—10. Jiul - 2

„Poli* 4 Timiș. 15 5 5 5 16-17 15 „Poli*  Timișoara - 2
1 11. C.S. Tîrgoviște 15 6 3 6 10-16 15 11. F.C.M. Brașov - 2
1 ’2- A.S.A. 15 6 3 6 17-24 15 12. „U*  Cluj-Napoca - 2

13. ,,U- Cluj-Nap. 15 5 4 6 16-22 14 13. Chimia - 2
14. F.C. Constanța 15 5 4 6 15-23 14 14.-15. S. C. Bacâu - 3
15. U.T.A. 15 4 4 7 11-12 12 F. C. Constanța - 3

1 U- F.C.M. Brașov 15 5 2 8 15-18 12 16.-17. A.S.A. - 4
17. S. C. Bacâu 15 2 7 6 15-22 11 U.T.A. - 4
18. Prog.-Vulcan 15 3 2 10 10-23 8 18. Progresul-Vulcan -12

(+31) 
(+36) 
(+23) 
(+ 8) 
(+ 2) 
(- 1) 
(-13) 
(+ 3) 
(-2) 

HîI 
«-ni 
(-12) 
(-10) 
(-10) 
(-«) 
(-4) 
(-27)

Final fierbinte. Un final de 
campionat la Divizia „A“ cum 
de mult n-am mai avut.

Palpitantul duel pentru ti
tlul de campioană. Dinamo — 
Universitatea Craiova, continuă 
să retină atenția, chiar dacă 
bucureștenii păstrează avansul 
de puncte din întilnirea direc
tă.

întrecerea este pur si simplu 
dramatică pentru evitarea locu
rilor 16 si 17. Pentru desemna
rea celor două echipe care. îm
preună cu Progresul-Vulcan, 
vor juca anul viitor în eșalonul 
secund.

De multi ani n-a mai fost o 
asemenea „îmbulzeală" în a- 
ceastă zonă fierbinte (10 echipe 
înșirate pe distanta de doar 2 
puncte !). După rezultatele de 
sîmbăta trecută, de la Bacău s' 
Constanța, lată (priviți clasa
mentul adevărului) Sport Club 
Bacău și F.C. Constanta sint și 
ele acum amenințate de retro
gradare.

Mai sint doar două etape de 
disputat, care vor trebui să dea 
răspunsul la o întrebare care 
persistă de la începutul sezonu
lui : cine va retrograda ? Mai 
sint doar două runde (astăzi și 
sîmbătă) si răspunsul încă nu-1 
știm-

In această conjunctură fie
care punct pierdut sau cîștigat 
contează în mod decisiv. Iată 
de ce ESTE DE AȘTEPTAT 
CA ECHIPELE (așa cum s-a 
cerut de atîtea ori în ședințele 
organizate de C.N.E.F.S. si 
F.R.F.) SĂ JOACE CORECT, 
SPORTIV SĂ-ȘI APERE ȘAN
SELE ÎN MOD CINSTIT. Desi
gur. nu sint excluse surprizele 
(cum au fost cele de la Bacău 
și Constanta) dar e de dorit ca 
echipele să facă totul, să joace 
la adevăratul lor potențial, ca 
suspiciunile să nu planeze asu
pra nici unui meci. în etapa 
de azi ca și in cea de sîmbătă.

Constantin ALEXE
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NUMAI MUNCA COMPETENTĂ, PREGĂTIREA I
CONDUC SPRE REZULTATE BUNE

Subliniam în comentariile 
noastre că finalele campionate
lor de gimnastică din acest an 
au desemnat noi campioane pe 
echipe. Revenim acum asupra 
acestui aspect, pentru a remar
ca frumoasa răsplată pe care 
au primit-o antrenorii si spe
cialiștii sibieni prin succesul 
repurtat de echipa feminină a 
Clubului sportiv școlar. Intr-a
devăr. munca pasionată, com
petentă desfășurată de colecti
vul de tehnicieni de aici (A- 
drian Goreac, Ana Crihan, Ni- 
colae Buzoianu, Kristl Voiciu- 
îescu si coregrafa Aneta Boru) 
s-a soldat cu cucerirea primu
lui titlu de campioană pe e- 
chipe. după o luptă în care 
fosta campioană. C.S Ș. Onești 
(antrenor coordonator Mihai 
Ipate), a trebuit să cedeze in 
fata omogenității si mai bunei 
pregătiri generale a gimnaste
lor sibience. Mihaela Stănuleț, 
Dorina Ungureanu, Camelia si 
Simona Renciu. 
Ranca si Daniela

îmbrăcat pe merit tricourile 
campioane, după cum la fel 
meritorie poate fi aprecia- 

Si situarea pe locul 3 a echi
pei Farul Constanta (antrenori : 
Clementa si Matei Stânci și 
Olga Ghitulescu).

La masculin, disputa pentru 
titlu a angajat, cum remarcam, 
echipele Steaua si Dinamo, an
trenate de 
tivi cu ani 
tiva ani de 
tiei Steaua 
Condovici).
partea dinamovistilor. al căror 
antrenor principal nu este altul

Magdalena 
Săvulescu

SEMIFINALELE

LA BRAȘOV Șl MEDIAȘ
Meciurile din cadrul semifi

nalelor Cupei României se vor 
disputa la Brașov (Gloria Bis
trița — Dinamo) și Mediaș 
(F. C. Baia Mare 
geș).

F.C. Ar-

DE LA MECIURI ADUNATE

I CAMPIONATUL DE TINERET

au 
de 
de 
tă

doi valoroși spor- 
in urmă. După ci- 
dominatie a forma- 
(antrenor Gheorghe 
succesul a fost de

LA HALTERE
juniori (18 ani) va avea loc in 
Polonia, Intre 23 și 29 iulie.
• Cu regret am aflat Încetarea 

prematură din viață a antrenoru
lui Virgil Lefter, fost campion 
național la Dinamo București. In 
ultimele decenii a pregătit sute 
de tineri la clubul Rapid, care 
s-au afirmat tn competițiile na
ționale.

decît maestrul emerit al spor
tului Dan Grecu, ajutat în ac
tivitatea sa de Vasile Coșariu. 
Kurt Szilier, Romulus Bucuro- 
iu. Valentin Grecu. Dumitru 
Sirbu, Alexandru Nistor si 
Mircea Apolzan, în noua lor 
postură de campioni pe echipe, 
au desigur obligații sporite In 
ceea ce privește pregătirea și 
viitoarele lor evoluții. Mai ales 
că în rindurile dinamovistilor 
se află atît campionul absolut 
al tării. Kurt Szilier. cit și unii 
tineri gimnaști de reală pers
pectivă, precum Alexandru Nis
tor si Dumitru Sirbu.

Și pentru că aceste rînduri 
le-am consacrat, cu deosebire, 
învingătorilor. să subliniem 
încă odată succesul incontesta
bil al Laviniei 
nori : Octavian 
Rotărăscu) care 
zi bilă creștere _ __ „ .
tive față de campionatele in
ternaționale de la Rm. Vîlcea, 
iar ambiția Si dîrzenia ei bine
cunoscute reprezintă un atu 
principal pentru noua noastră 
campioană în tentativa firească 
pe care ea trebuie să o facă 
pentru a se lansa viguros in 
gimnastica internațională. Aș
teptăm cu încredere viitoarele 
ei evoluții.

Constantin MAGOVEJ

Agache (antre-
Belu si Iulia 

a marcat o vi- 
a formei spor-
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1. S. C. BACAU 32 22 7 3 81-22 51
2. Univ. Craiova 32 21 5 6 97-25 47
3. Corvinul 32 20 4 8 81-38 44
4. Dinamo 32 19 6 7 70-32 44
5. C. S. Tîrgoviște 32 16 5 11 53-46 37
6. F. C. Constanța 32 16 3 13 70-40 35
7. Steaua 32 14 7 11 48-53 35
8. F.C.M. Brașov 32 15 3 14 50-46 33
9. „Poli*  Timișoara 32 14 5 13 55-59 33

10. „U*  Cluj-Nap. 32 15 2 15 59-48 32
11. F. C. Argeș 32 15 2 15 45-53 32
12. A.S.A. 32 13 3 16 46-51 29
13. Chimia 32 10 5 17 45-77 25
14. Sportul stud. 32 9 6 17 39-71 24
15. F. C. Olt 32 9 4 19 50-75 22
16. Progresul-Vulcan 32 7 5 20 44-92 19
17. Jiul 32 8 2 22 26-80 18
18. U.T.A. 32 7 2 23 29-80 16

„TROFEUL PETSCHOVSCni"
înaintea etapei de astăzi, si

tuația în „clasamentul sportivi
tății 
leul 
astfel :

1— 2. Constanța și Scornioești 9,43
3— 4. Arad și București 9,37

5. Cluj-Napoca 9,31
6. Craiova 9,18

7— 8. Bacău șl T-viște 9,06
“ Rm. Vîlcea 9,00

Hunedoara 8,93
Tim. șl Tg. Mureș 8,81
Pitești 8,75
Bv. șl Petroșani 8,43

publicului, dotat cu „Tro- 
Petschovschi", se prezintă

9. 
10. 

M—12.
13. 

14—15.
MECI INTERNATIONAL, MII- 

NE. PE STADIONUL AUTOBU
ZUL. Mîine, de la ora 18, pe sta
dionul Autobuzul, din Capitală, 
va avea loc Intilnlrea 
tlonală amicală dintre 
Autobuzul șl formația 
Spartak Pleven.

lntema- 
echlpa 

bulgară

• LA ARAD, tn 
cele două partide 
U.T.A. — Dinamo, 
de seniori și spe
ranțe, nu s-a în
scris nici un gol I 
Noroc că tn pauza 
dintre reprize șl 
dintre meciuri dți- 
va copil de mingi 
au făcut exerciții 
de tras la poartă, 
dovedind cu acest 
prilej, că totuși, 
plasele n-au fost 
puse degeaba. • 
Augustin n-a jucat 
in partida de la 
Arad decît 9 mi
nute, după care a 
părăsit terenul, fi
ind accidentat. In 
cele 9 minute, în
să, a reușit să ia 
un cartonaș galben 1 
Este și asta o... 
performanță ! •
Coraș, jucătorul nr. 
I al textuiștilor a- 
rădeni, a primit in 
meciul cu Dinamo 
cel de al 6-lea car
tonaș galben. In 
acest fel, pentru el 
campionatul 
terminat cu 
minute mal 
me. Odihna 
a lui Coraș __
de. din păcate, 
meciurile în i 
se decide șl 
echipei sale, 
se fi gîndit 
la așa ceva 
Antrenorul 
Col oman 
Bogdan a 
de curlnd __ ....
după o îndelungată 
spitalizare șl trata
ment după care se 
simte bine și șl-a 
reluat, parțial, ac
tivitatea Bătrlnul 

de fotbal" 
cu umorul 

niciodată nu 
părăsit, că a 

pînă acum 
la suferințele 
care l-au în-

«-a 
180 de 
devre- 
forțată 
coincl- 

. cu 
care 

soarta 
Să nu 
Coraș 

? • emerit 
Braun- 
revenlt 
acasă.

ADMINISTRAȚIA DL STAI LOTO PRONOSPORT lNfORMEAZA
PRONOSTICURI, 

PRONOSTICURI..
Pentru a oferi partldpanților 

la concursul Fronosport de du
minică 13 Iunie 1982 o sursă su
plimentară de Inspirație, redăm 
pronosticurile făcute de cunos
cutul compozitor și Interpret de 
muzică ușoară Minai Constanți- 
nescu, un mare' iubitor de fotbal 
șl participant 
cursurile de 
tiva :

monese — Spăl 1,X ; VIII. Fog- 
gia — Sampdorla 1,X,2 ; IX. Pa
lermo — Lazio X ; X. Perugia — 
Bari X ; XI. Rimini — Catania 
1 ; XII. Varese — Pistoiese 1 ; 
Xin. Verona — Brescia l.X. I
• Tragerea obișnuită Prono- 

expres de astăzi, 9 iunie, 1982, se 
televizează In 
la ora 17,40.

direct lnceptnd de

consecvent la con- 
pronostlcurl spor- CIȘTIGURILE 

PRONOSPORT
CONCURSULUI

DIN S IUNIE 1982

c.I. înfrățirea 
Baia Mare l.X ; 
beta — F.C. 
rea Focșani
IV. Relonul — Constr. Iași 1,X ;
V. Delta — Gloria Bistrița 1 ; VI. 
Cavese — Lecce X ; VIL Cre-

Oradea — F.
II. C.S.M. Dro- 

Bihor 1 ; IU. Uni- 
- Gloria Buzău 1 ;

Cat. 1 (13 rezultate) : 1 varian
tă 100% a 13.613 lei și 32 varian
te 25% a 2.4»4 lei ; Cat. 2 "*  
rezultate) : 32 variante 100% 
735 lei șl 672 variante 25% a 
lei ; Cat. 3 (11 rezultate) : 375 
riante 100% a 117 lei șl 6.034 
riante 25% a 29 lei.

(12 a
184 

va- 
va-

„lup 
spunea, 
care 
l-a 
găsit 
leac 
fizice 
cercat. Mai dificil 1 
se pare cu suferin
ța pentru U.T.A., 
oare pare mal greu 
de lecuit I
• SlMBATA, LA 

BAC AU. tn cabina 
arbitrilor. Delegatul

echipei oaspete,
Titi Ionescu, vrea 
să completeze foaia de • •• •
emoție.
unde 
numele 
le, tn 
Tîrgoviște
Voinea I Observato
rul federal Gh. 
Bălașa, 
firmă : 
portarul 
face cit 
chipă !« 
s-a cam adeverit... 
• Sportivitatea bă
căuană nu se dez
minte. Deși pămîn- 
tii de supărare, 
după punctul uriaș 
pierdut acasă, sîm
bătă, conducătorii 
echipei băcăuane 
l-au felicitat pe ar
bitri. „Jos pălăria, 
așa se arbitrează î* 4 
ti spunea vicepre
ședintele de onoare 
al lui S.C. -------
ing. Li viu

arbitraj. De 
în caseta 
este scris 
echipei sa- 

loc de C.S. 
scrie...

federal ' 
pe fază, 
„Poate 
Voinea 

Întreaga 
Ceea

a- 
cA 
va 
e- 
ce

Bacău, 
__  Guțiu, 
arbitrului O. Ștreng. 
Completfnd : „Așa
ar trebui să se ar
bitreze peste tot !“ 
• „Știți de ce 
mi-e frică, acum, 
cel mai mult ? în
treba după jocul cu 
C.S. Tîrgoviște an
trenorul băcăuan 
N. Vătafu. Nu atît 
de echipa noastră, 
cit de... surprizele 
cusute cu ață albă 
din ultimele ’ “
etape !“ 
cest 
5-lea 
care îl
se confesa oră dea - 
nul Octavian Ștreng. 
Semn că un „cla
sament al adevăru
lui* 4 există și in 
lumea cavalerilor 
fluierului.
• FUNDAȘUL 

Cin că, unul dintre 
cei mai buni jucă
tori vilcenl în me
ciul de sîmbătă, cu 
Sportul studențesc, 
a respins la un 
moment dat o ac- 
țiune de atac a 
gazdelor printr-o 
execuție tehnică de 
excepție (foarfecă 
gen Tache Macri).

două 
e „In a- 

retur este al 
meci nul pe 

arbitrez !"

Spoi tiva galerie a 
studenților bucu- 
reșteni a reacționat 
prompt. aplaudînd 
spectaculoasa exe
cuție a jucătorului 
vîlcean. Deci, se 
poate ea pe stadi
oanele noastre nu 
numai reușitele 
chipel locale, cl șl 
cele ale * "
vizitatoare 
mească 
publicului.
• PRIN JOCUL 

SAU foarte bun, 
Șerbănoiu a făcut 
să nu se resimtă 
lipsa din echipa ti
mișoreană a lui 
Păltlnișan șl Du
mitru. Șerbănoiu a 
jucat excelent pe 
postul de libero și 
a transformat impe
cabil lovitura libe
ră de la 25 m. © 
La un corner exce
lent executat de 
Boldul, mingea l-a 
depășit pe portarul 
Moise șl a ajuns 
la Szabo. Văzlnd 
că nu poate inter
veni cu capul, fun
dașul tîrg-mureșan 
a deviat balonul în 
poartă cu mina. 
Henț, normal, la 
cîțlva centimetri de 
linia porții "" 
se Dacă 
Intervenit, 
că balonul 
cea In gol 
Sîmbătă, la Tg. 
Mureș crainicul
Th. Mateescu a fă
cut cea de a 300-a 
transmisie a sa. 
Interesant că trans
misiile 100 șl 200 
ale aceluiași crai
nic au fost făcute 
tot la Tg. Mureș • 
O rocadă inspirată: 
văzînd că linia de 
atacanți nu dă ran
damentul așteptat, 
după pauză, tînă- 
rul antrenor I. 
Czako l-a trimis pe 
fundașul Hajnal în 
locul Iul Cernescu, 
iar pe acesta pe 
postul de fundaș. 
Și randamentul ce
lor doi a crescut 
simțitor.

e-
formațlei 
să pri- 

aplauzele

adver- 
n-ar fi 
probabil 
se du- 
!? •

• Pentru Învățarea Înotului, Clubul sportiv „OLIMPIA" Bucu
rești a luat inițiativa de a organiza, în lunile iunie-septembrie 
1932 cursuri (cu plată) pentru copil, pe o durată de cite 12 
zile, la bazinul de Înot din complexul sportiv „Ianculul”, șo
seaua lanculul nr. 128 A, Sectorul 2, cartierul Pantelimon, tele
fon 35.40.40.• Pentru învățarea judoului, același club organizează cursuri 
lunare (contra cost) In sălile complexului sportiv ale clubului 
din strada Valerian Prescurea nr. 26 A, telefon 41.14.63. tn 
același complex funcționează șl o sală de gimnastică de între
ținere pentru femei, sub îndrumarea și controlul unor specia
liste în gimnastica de întreținere și medicală.



MARIN STAN, 
ÎN CONCURSUL 
Performanța tîștigătorului:

în concursul internațional 
de tir desfășurat, recent, la 
Minsk (U.R.S.S.), țintașul ro
mân Marin Stan a obținut o 
frumoasă victorie în proba de 
pistol viteză, cu 597 p (297+ 
300). în aceeași probă, Gra- 
țian Calotă s-a clasat al 4-lea, 
cu 594 p. în probele de puș
că au evoluat Florin Cristofor

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO
(Urmare din pag. I)

litate momentul de superiori
tate. Emil Tătara a ratat ne- 
permis (deși portarul oaspeți
lor fusese eliminat din joc), 
iar pe contraatacul care a ur
mat Miklos Ban a dus echipa 
sa în avantaj cu două goluri I 
Așadar, in loc de... 4—4. a fost 
3—5 I Si apoi, alte două • con
traatacuri viguroase ale poloiș- 
tilor unguri au majorat scorul 
Ia 7—3 în favoarea lor- Din 
acest moment. deruta a fost 
tot mai mare în sistemul de
fensiv al românilor. Marcajul 
defectuos, ezitările în atacul 
adversarului . cu mingea. dar 
mai ales rămînerile în tere
nul advers atunci cînd oaspeții 
se lansau în contraatacuri rapi
de au anulat pur si simplu e- 
forturile izolate ale lui Vlad 
Hagiu, prea puțin ajutat de 
coechipieri în încercările de a 
restabili echilibrul pe tabela 
de marcaj.

Desigur, nu vrem să dimi
nuăm meritele formației învin
gătoare. care se anunță de pe 
acum o potențială candidată la 
titlul european, ce se va decer
na în luna septembrie, la Var
na. Dar a fost evident că selec
ționata României a jucat cu 
mult sub posibilități, trădînd 
surprinzătoare lipsuri în pregă
tire. Poloiștii români au înotat 
mai slab decît adversarii lor.

ATLETI1 NOȘTRI 
In concursuri 
INTERNAȚIONALE

La sfîrșitul săptămînii, a- 
tleții noștri fruntași vor fi 
prezenti în mai multe compe
tiții internaționale de anver
gură, peste hotare. La Debre
cen, reprezentativele de se
niori și senioare ale României 
vor lua parte la un meci a- 
mical cu echipele Ungariei. în 
timp ce la Moscova se vor 
afla cîțiva dintre performeri 
la întrecerile tradiționalului 
concurs „Memorialul Fraților 
Znamenski". De asemenea, 
atleți români vor lua parte și 
la alte două memoriale, Ge- 
ruto la Varșovia și Hanze- 
kovici, în Iugoslavia, etc.

Stop-eadru

CINE ESTE MATS WILANDER?
Agențiile de presa s-au grăbit sâ 

difuzeze pe larg datele din fișa per
sonală a noului campion de la Ro
land Garros, Mats Wilander, iar 
cele cîteva notații, care urmează, 
completează concludent, credem, 
răspunsul la întrebarea din titlu.

1. în absența iui Bjorn Borg, în 
conflict cu cercurile diriguitoare ale 
Mareiui Premiu, se făceau înainte de 
start diverse pronosticuri asupra celui 
ce-i va succeda la titlul de nr. 1 
mondial ai ten’sulul pe zgură, cu
cerit, anul trecut, pentru a șasea oa
ră de suedez. Nimeni nu s-ar fi gîn- 
dit la un compatriot al acestuia... 
Un ,,al doilea Borg" nu exista acum 
două săptămin.. Opțiunile cele mai 
frecvente cădeau asupra lui Ivan 
Lendl, cel care făcuse de atîtea ori 
zile grele lui Borg, ca și Iul McEn
roe Și, de asemenea, nimeni n-ar 
fi bănuit că meciul Wilander - Lendl 
din optimile de la Roland Garros era 
de fapt adevărata finală a turneu
lui. Prima surpriză și cea mal mare, 
din excepționala serie care avea să 
urmeze.

2. Nu-I apropie prea mult pe 
„noul Borg“ de cel vechi maniera de 
joc. Deși stilul lui Wilander se ba
zează și el pe regularitate, mingi 
lifta te din fundul terenului, passing- 
shoturi precise în defensivă. Dar 
forța loviturilor lui Mats Wilander 
este evident nferioară, iar tendințe 
lui de a veni la fileu mult mai des

ÎNVINGĂTOR
DE LA MINSK
59î p. Ia pistol viteza

(locurile 6, cu 597 p, 
la „culcat" și 7, cu 1160 
p, la 3 poziții) și Ilie Co- 
dreanu (locul 7, cu 596 p și, 
respectiv, locul 10, cu 1158 p). 
La concurs au luat parte spor
tivi de valoare din cluburi 
militare din unele țări socia
liste.

nu au avut forța necesară pen
tru a face fată unui ioc in 
permanentă mișcare și — cu 
excepția lui Hagiu si, partial, a 
lui Moiceanu și Tătara — au 
acționat timid în atac.

în reuniunea de după-amia- 
ză vom sublinia succesul pe 
cit de neașteptat, pe atit de 
valoros al juniorilor mici ro
mâni tn fața sportivlor (de a- 
ceeași vîrstă) din U.R.S.S. Con
dusă cu 5—1, formația secundă 
a României a învins, într-un 
final pasiriant, cu 11—10 1

Rezultate tehnice. BULGARIA
— ROMANIA (B) 10—S (4—0,
2— 1, 0—2, 4—2), Arbitri : I. Sou- 
melidia (Grecia) și F. Pușkaș 
(Ung.). Au marcat : Dagorov S, 
Nestorov, Nlkolov, I’lrinski, An
gelov, Kovacev (Bul.), respectiv 
Oprișan 2, Marinescu, Kiss, Mi- 
haleau ; UNGARIA — ROMANIA 
12—7 (3—2, 4—1, 2—2, 3—2). Ar
bitri ; B. KIemencic (lug.) șl A. 
Afanasiev (U.R.S.S.). Au Înscris: 
Doczi 3, Molnar 2, Gy8ri 2, Ban 
2, Szilecky, Schmidt, Pecs (Ung.), 
respectiv Hagiu 2, Tufan 2, 
Moiceanu, Tătaru, Ghiță; u.R.S.S.
— POLONIA 13—7 (2—2, 4—0,
4—2, 3—3). Arbitri : W. Schmu- 
dermeycr (Austria) și R. Tlmoc 
(România). Realizatori : Cistiakov 
4, D jaf ar o v 3, Marcoci 2, Noskov 
2, Kandelaki, Makarov (U.R.S.S.) 
șl Bukowski 5, Penkalskl 2 (Pol.); 
UNGARIA — BULGARIA 14—13 
(2—5, 6—2, 3—3, 3—3). Arbitri: 
Schmudertneyer (Austria) șl R. 
Timoc (România). Au marcat : 
Ban 3, Eppel 2, Szilccky 2, Ko
vacs 2, Pecs 2, Molnar, Schmidt, 
GyOri (Ung.) și Nestorov 6, Sus- 
kov 4, Bonev 2, Kasabov (Bul.); 
ROMANIA — POLONIA 15—0 
(5—1, 4—1. 4—3, 2—1). Arbitri: 
Soumelidis (Gr.) și Runtov (Bui.). 
Au înscris: Hagiu 6, Pantea 2, 
Moiceanu 2, Tătara 2, Ardeleanu, 
Tufan, Ghițâ (România), respec
tiv, Bucovski 4, Andrusevski, șl 
Borovski; ROMANIA (B) —
U.R.S.S. 11—10 (1—5, 3—0, 4-4,
3— 4). Arbitri: KIemencic (lug.) 
și Jaruhovski (Pol.). Realizatori: 
Diaconescu 3, Zaharia 3, Oprișan 
2, Vamoș, Kiss, Ragea (România 
B) Și Djafarov 3, Cistiakov 3, 
Kandelaki 2, Voronkov, Makarov.

Astăzi, de la ora 10 stat pro
gramate ultimele meciuri: Româ
nia (B) — Ungaria, Bulgaria — 
Polonia și România — U.R.SJS.

TELEX • TELEX O
ATLETISM • Maratonul fem+ 

nta de la San Francisco a fost 
elștigat de Lorraine Moller 
(Noua Zeelandâ) ta 2h 36:13.

AUTO • „Marele Premiu al 
S.U.A.", cea de-a 7-a probă a 
campionatului mondial al piloțl- 
lor de formula I, desfășurat pe 
circuitul de la Detroit, a revenit 
englezului John Watson („McLa-

piezen-tâ. Il apropie pe Wilander de 
Borg, desigur precocitatea. Capitol în 
care îl devansează chiar pe prede
cesorul său. Cînd, în 1974, Bjorn 
Borg cucerea primul său titlu la Pa
ris, avea exact 18 ani șl 10 zile. 
Mats Wilander va împlini 18 anî la 
22 august. Record I

3. Deși provenind dintr-o țară nor
dică și posesor al unui gabarit (1,80 
m ; 70 kg) totuși apreciabil pentru 
tenis, Wilander nu s-a arătat prea 
mult Incomodat de căldură. Chiar 
cînd mercurul termometrelor a trecut 
de 30 grade, în ziua finalei cu Vilas, 
încă odată, a fost spulberată legen
da avantajelor pe care le-ar avea 
cel care întîlnesc în întreceri pe 
suedezi, pe timp de caniculă.

4. Ultimul punct și cel mai impor
tant. Mats W'lander era pe locul 18 
in clasamentul mondial pînă dumi
nică. Acum este al 3-lea. Victoria 
sa pe zgura pariziană demonstrează 
convingător că performanțele timpu
rii se pot obține mal cu seamă pe 
același tip de terenuri cu care tînă- 
rul tenisman este obișnuit. Este mai 
ușor să te afirmi pe zgură, cînd ai 
învățat pe zgură I Un adevăr de 
care ar trebui să se convingă și acei 
dintre pedagogii tenisului nostru care 
încearcă diferite experiențe cu ele
vii lor, mutîndu-l de pe o suprafață 
de joc pe alta, în căutare de - 
presupuse - acumulări rapide... (Ra
du Voia).

Va prezentam: SERIA A IV-a 
(Anglia, Franfa, Cehoslovacia, Kuwait)

Gazdele seriei a IV-a
Bilbao. Situat în nordul țării 

(401 km de Madrid), pe cornișa 
Cantabrică, port la Atlantic. Este 
unul dintre centrele industriale 
cu mare pondere in economia na
țională (582 952 locuitori). Capitala 
provinciei Vascongadas y Navarra 
(„Tara Bascilor"). Stadionul „San

Echipe participante
ANGLIA

5<S 000 000 locuitori ; 1 500 000 jucă
tori ; 40 000 echipe dintre care 22 ta 
prima divizie: 30 000 arbitri* *.

Ude — 19 p (8 3 11 32-36 locul 
14) • Antrenor ; Jozef Vengloa
(din 1978) • Echipa probabilă :
Semăn (Hruska) — Fiala, Voja- 
cek, Jurkemik, Radinec (Barmos) 
— Kozak, Bicovski, Panenka 
(Stambahr) — Masny, Vizek, Ne- 
hoda (Kriz)

KUWAIT
1 400 000 locuitori ; 1 526 jucători*| 

28 echipe dintre care 14 în prima 
divizie ; 58 arbitri ♦.
• A elștigat turneul final al 

zonei Asia — Oceania cu 9 p 
(6411 8-6 ; o singură înfrînge- 
re cu 0—3, In deplasare, în R.P. 
Chineză) înaintea 2. Noii Zeelan- 
de 7 p (11-6). 3. R. P. Chineză 
7 p (9-4) și 4. Arabiei Saudite 
1 p • Participă pentru prima 
oară la un turneu final al Cupei 
Mondiale. • Antrenor : brazilia
nul Carlos Alberto Perreira (din
1978) • Echipa probabilă : Al
Tarabulsi — Faraj, Jomaa, Al
Houti, Bobarak-Mohammed, Al
Ghanem, Marzouq — Dakheel, 
Yaqoub, Al Anbari.

•) Datele sînt preluate din bu
letinul „FIFA News" nr. 225 din 
februarie 1982.

• ...Hip, hip, Uribe ! Este 
strigătul de satisfacție al 
spectatorilor peruani pentru 
jocul de mare clasă al noii 
lor vedete Julios Flores Uri
be, mijlocașul stingă al e- 
chipel Sporting Cristal și al 
naționalei. în urma unei am
ple anchete a revistei „El 
Grafico**, în clasamentul celor 
mai buni fotbaliști sud-ame- 
ricani al anului 1981, Uribe 
ocupă locul al treilea, după 
argentinianul Maradona și 
brazilianul Zico. El are 24 de 
ani și este al 5-lea dintre cei 
șase copil al familiei Uribe 
din Barrio Vittoria. Uribe are 
o mare intuiție a jocului, stă- 
pînește bine mijlocul terenu
lui. dar apare deseori în fa
zele de finalizare, astfel că, 
în ultimii 6 ani, el a înscris 
mai mult de 400 de goluri ! 
Recent, la Budapesta, Uribe 
a marcat cele două goluri ale 
echipei Perului, victorioasă în 
rrieclul cu Ungaria !
• La sosirea In Spania de

legația Italiei a avut unele 
dificultăți cu autoritățile va
male din Barcelona, datorită 
unei foarte mari cantități de 
spaghetti pe care le-a adus, 
probabil în idea ca, In can
tonamentul de la Parador din 
Pontevedra, mîncarea să fie 
ca... acasă la mama ! Pînă la 
urmă lucrurile s-au rezolvat 
bine...
• Zdenek Nehoda (Ceho

slovacia) : „Trei echipe au 
șanse aproximativ egale de 
calificare In turul II, Anglta, 
Franța șl Cehoslovacia. Dar 
să nu uităm Kuwaitul, care 
poate avea rolul unui arbitru 
In disputele dintre favoritele 
seriei a IV-a. Dorința noastră 
este să ajungem In turul al 
doilea. Cu cine 7 Vom ve
dea !**...
• Dintre jucătorii austrieci 

cei mai vîrstnici sînt fun
dașul Roland Hattenberger de 
la Innsbruck șl portarul 
Fried! Koncîlîa de Ia Austria 
din Vigna. Ambii au cite 3" 
de ani.

• tn preliminarii, ta seria a
IV-a, a ocupat locul secund : 1. 
Ungaria 10 p, 2. Anglia 8 4 13 
13-8 8 p, S. România 8 p, 4. El
veția 1 p, 5. Norvegia 6 p ; me
ciuri pierdute cu România 1—1 
(d). Elveția 1—2 (d) șl Norvegia 
1—2 (d) 1 • Deși considerată pa
trie a fotbalului, are abia 6 par
ticipări la C.M. (1950, 1954, 1958, 
1962, 1966 — a devenit campioană 
tatrectad cu 4—2 echipa R. F. 
Germania, ta finala de la Lon
dra — și 1970). Pentru turneele 
finale din 1974 și 1978 nu s-a ca
lificat • La C.M. a susținut 24 de 
meciuri (10 8 * 34-28), care l-au 
adus 26 p • Antrenor : Ron
Greenwood (din 1977) • Echipa 
probabilă : Shilton (Clemence) — 
Neal, (Mills), Thompson, Foster, 
Sansom, Robson, Wilkins, DeDer
mott, Devonshire (Rix), Mariner 
(Barnes), Woodcock (Keegan, 
Withe).

FRANȚA
52 000 000 locuitori t 1 43C 679 jucă

tori ; 52 000 echipe dintre care 20 în 
prima div’zîe ? 18 912 arbitri ♦.
• A făcut parte din grupa a 

n-a europeană a preliminariilor:
1. Belgia 11 p, 2. Franța 8 5 0 3 
20-8 10 p, 3. Irlanda 10 p (17—9), 
4. Olanda 9 p, 5. Cipru 0 p • 
A fost prezentă de 7 ori la C.M. 
(1930, 1934, 1938. 1954, 1958, 1966 șl 
1978). Cea mal bună performanță 
— locul in la Stockholm, în 1958.

înainte de start —
Succesele fotbaliștilor din Kuwait au reprezentat pentru nuilți marea sur

priză a anului 1981. din moment ce reprezentativa acestei mici țâri de 
la Golful Persic a ajuns pînă in finala campionatului mondial de juniori 
din Australia, far echipa seniorilor s-a impus clar in preliminariile C.M. 
intr-o zonă cu multe echipe, deci și cu multe partide. Și totuși dintre cele 
4 componente ale seriei a IV-a a C.M. Kuwaitul este - teoretic - echipa 
cu cele mai mici șanse de a ajunge in turul doi al turneului final, astfel 
că cele două promovate urmează a fi alese dintre Anglia, Franța și Ceho
slovacia.

Dar car*  anume î in aprecierea șanselor fiecăreia au fost aduse in discu- 
Sfel de fel de elemente, pornind de la rezultatele înregistrate, mai ales 

ultimele sâptâmini dinaintea startului oficial, și continuind cu diferite 
aspecte „secrete**  (in măsura in care poate fi păstrat un astfel de se
cret I) despre forma jucătorilor și stadiul lor de sănătate, despre modul 
in care fotbaliștii au răspuns cerințelor antrenorilor, etc, etc. Dintre rezul
tate, de pildâ, reținem faptul că Anglia a întrecut, recent, Scoția pe tere
nul acesteia, că Franța a învins, la Paris, Italia (ceea ce n-a mai făcut do 
foarte multă vreme) dar a pierdut la Peru, iar Cehoslovacia a fost între
cută, pe teren propriu, de Austria. Fiecare echipă a arătat calități dar și 
defecte și cum, in mod obiectiv, se speră că In ultimele zile defectele să 
fie... înlăturate, rămîne acum ca hotăritoare să fie calitățile individuale ale 
jucătorilor și ale echipelor in ansamblul lor. Care dintre cele trei repre
zentative are insă mai multe șanse de calificare, rămîne o Întrebare (deo
camdată) fără răspuns I

TELEX J TELEX O 1ELEX
ran**),  urmat de americanul Eddie 
Cheever („Llgler**)  șl francezul 
Didier Pironi (,,Ferrari**).  In 
clasamentul general conduce 
Watson cu 28 p urmat de Pi
roni — 20 p șl Alain Prost 
(Franța) — 18 p.

BOX o Francezul Lucien Ro
ci riguez și-a apărat titlul euro
pean profesionist la categoria 
grea, intrecîndu-1 La Paris, la 
puncte după 12 reprize, pe spa
niolul Alfredo Evanghelista. • 
Noul campion mondial la cate
goria semixișoară (WBA) este 
chilianul Ebenedlcto Viilablanca, 
care l-a învins prin abandon în 
repriza a treia pe Manuel Se
rrano (Porto Rico) la Santiago 
de Chile.

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din pag 1)

a Federației internaționale de 
popice : „O întrecere extraor
dinară. cu răsturnări de situa
ții între echipe de forțe sensi
bil egale si — în final — re
zultate valoroase. In prim-plan 
se află — fără discuție — ro
mânii".

JEAN PIERRE SCHNEIDER 
(Franța), arbitrul principal ai 
C.M. : ..La bărbați după înce
perea probei pe echipe, favo
rite la medalii erau Ungaria, 
R.F. Germania. Iugoslavia, 
România, Austria și chiar Ce
hoslovacia. cite două formații 
de medalie, ca la nici un cam
pionat mondial de pînă acum- 
Echipa României a fost însă 
cea mai bună, cîștigînd de o 
manieră categorică. Școala ro
mânească de popice rămîne cea 
mai bună.!“.

Marți au început întrecerile

Mames" al lui Athletico C. F. are 
45 000 locuri.

Valladolid. Oraș aflat pe plato
ul central, in Castilia la Vieja, 
la nord-est de Madrid (187 km) 
pe plaiurile fertile de la Duero, 
Eresma și Pisuerga (383 422 locui
tori). „Nuevo Estadio" are 29 990 
de locuri.

cînd a Învins R. F. Germania cu 
6—3 ta „finala mică". în 1978, ta 
Argentina, a fost eliminatâ din 
primul tur (ta seria 11. Italia 6 p,
2. Argentina 4 p, 3. Franța 2 p 
și 4 Ungaria 0 p. O victorie cu 
3—1 la Ungaria șl două tafrtagerl 
cu 1—2 la Italia și la Argentina) 
• La C.M. a susținut 20 de me
ciuri (8 1 11 43-38 17 p) și deține 
locul 15 ta clasamentul neoficial 
al competiției • Fotbalul francez 
a deținut clteva recorduri la 
C.M. : cel de eficacitate (ta 1958 
Fontaine a Înscris 13 goluri), șl 
de „rapiditate- (Nicolas a înscria 
in secunda a 30-a a meciului 
Franța — Belgia 3—1 In 1938, iar 
Lacombe in secunda a 38-a a 
meciului Franța — Italia 1—2 ta 
1978) • Antrenor : Marcel Hidal
go (din 1975) • Echipa probabilă: 
Bara teta — Amaros, Specht, Bat- 
henay, Bossla, Larloa (Țigana), 
Genghini, Platini, Cquriol (Bra
vo), Rocheteau. Beltane (Zenler).

CEHOSLOVACIA
16 000 000 locuitori ; 541 379 jucători; 

5 366 echipe dintre car*  16 In prima 
divizie ; 10 332 arbitri *.
• Clasată a n-a în seria a 

ni-e europeană a preliminariilor 
CU 10 p (8 4 2 2 15-6) după 
U.R.S.S. 14 p șl înaintea 3. Țara 
Galilor 10 p (12-7), 4. Islanda 6 p 
șl 5. Turcia 0 p • A avut 6 pre
zențe la C.M (1934, 1938, 1954,
1958, 1962 șl 1970) șl a fost de 
2 ori vicecampioană mondială : la 
Roma, în 1934 (1—2 cu Italia) șl 
la Santiago de Chile, în 1962 (1—3 
cu Brazilia) • A susținut în ca
drul turneelor finale 22 de par-

O TELEX O TELEX
CICLISM • Francezul Michel 

Laurent a elștigat tradiționalul 
criteriu „Dauphlnă libără**,  ur
mat la 28 sec. de Jean Ren Ber- 
naudeau (Franța). Ultlima etapă, 
Volron-Annecy (106,5 km) a re
venit elvețianului Gilbert Glaus 
in 2h 29:28.

HANDBAL • „Trofeul Iugo
slavia**,  la Novi Sad. a revenit 
echipei feminine a U.R.S.S., în
vingătoare în finală cu 20—18 
(8—8) asupra Iugoslaviei.

TENIS • In turneul internațio
nal de La Sofia, pentru sferturile 
de finală s-au calificat : Llviu 
Mancaș, Bogomilov (U.R.S.S.), 
Stunsbery (S.U.A.), Matos (Bra
zilia), Ilek-ovlcl (Iugoslavia) ș.a.

celei de-a doua probe, pe
rechi, în care primele ciipluri 
românești au reușit rezultate 
bune, conducînd în claasmen- 
tul zilei. Astfel, Ana Petrescu, 
cu un excelent punctaj — 450 
și Elena Pană 422 — total
872 — au depășit dublul iugo
slav Biserka Perman — Ștefi- 
ca Kristof, campioane mon
diale la ediția precedentă. 
Bine au început confruntarea 
șl băieții noștri, perechea Iuliu 
Bice — Gheorghe Silvestru 
fiind pe primul loc cu un re
zultat valoros 1805, Bice punc- 
tînd 936 (cu nici o bilă tn 
gol), iar Silvestru, 869 de po- 
Dice.

Miercuri intră în concurs 
Elena Andreescu — Margareta 
Cătineanu, Silvia Berinde — 
Maria Zsizsik, Stelian Boariu 
— Grigore Marin și Iosif Tis- 
mănar — Ilie Hosu.

Programul meciurilor
16 iunie : Bilbao :
Anglia - Franța (18,15) ;
17 iunie : Valladolid :
Cehoslovacia - Kuwait (18,15) ;
20 iunie : Bilbao :
Anglia - Cehoslovacia (18,15);
21 iunie : Valladolid :
Franța - Kuwait (16,15) ;
24 iunie : Valladolid :
Franța - Cehoslovacia (18,15) ;
25 iunie ; Bilbao :
Anglia - Kuwait (18,15).

GRUPA ,B“, ia Madrid („San
tiago. Bernabeu**)  ciștigătoarea 
seriei a IV-a împreună cu a do
ua clasată in seria a V-a și ciș
tigătoarea seriei a ll-a ;

GRUPA „D*,  la Madrid („Vi
cente Calderon**)  a doua clasată 
in seria a IV-a împreună cu a 
doua clasată in seria a ll-a și 
ciștigătoarea seriei a V-a.
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