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secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost joi, 10 iunie, oaspetele 
drag al locuitorilor municipiului 
și județului Arad, continuînd 
amplul și fructuosul dialog de 
lucru purtat in ziua precedentă 
pe meleagurile bihorene.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, în această 
vizită s-au aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Gheorghe 
Oprea.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a examinat, 
Împreună cu colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile 
industriale și agricole vizitate, 
cu consiliile de conducere ale 
acestora, cu miniștrii de resort, 
cu reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat modul 
în care se realizează sarcinile și 
angajamentele pe anul incurs,- 
precum și căile și modalitățile 
ce se impun pentru îndeplinirea 
cu succes a prevederilor actua
lului cincinal — etapă de mare 
inserpnătate în edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

Desfășurată Ia scurt timp 
după încheierea lucrărilor re
centei plenare lărgite a C.C. al 
P.C.R,, in atmosfera de puter
nic entuziasm care domnește în 
întreaga țară, a vibrantului 
ecou pe care magistrala expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu l-a trezit în conștiința 
poporului nostru, noua vizită de 
lucru a secretarului general al 
partidului a constituit pentru 
oamenii muncii din județul 
Arad — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
care trăiesc înfrățiți de veacuri 
în muncă și idealuri — încă un 
prilej de angajare comunistă, 
revoluționară, de mobilizare a 
tuturor energiilor creatoare în 
vederea sporirii aportului lor la 
înfăptuirea neabătută a hotări- 
rilor Congresului al XII-lea al 
partidului. pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și 
vieții, pentru trecerea țării 
noastre la un nou stadiu de 
dezvoltare.

Au fost vizitate întreprinderea 
de strunguri. întreprinderea 
textilă Arad (U.T.A.), întreprin
derea de vagoane, Asociația e- 
conomică cooperatistă șl de stat 
sere Arad, Cooperativa agricolă 
de producție „Viața nouă** din 
Sintana, loturile I.A.S. „Sein- 
teia“ din Șimand.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Arad s-a încheiat printr-o gran
dioasă adunare populară. In 
piața centrală a orașului s-au 
adunat peste 100 000 de munci
tori, țărani, intelectuali, tineri și 
virstnici — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, este marcată cu 
puternice ovații și urale. Se 
dă expresie bucuriei nețărmu
rite a populației județului și 
municipiului Arad de a avea 
din nou ca oaspete scump pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fiu iubit și respectat al națiu
nii noastre, revoluționarul 
încercat, cutezător, care și-a 
făcut din slujirea devotată 
a poporului crezul între
gii vieți, rațiunea de a 
fl. hotăririi ca, in strinsă u- 
nitate, oamenii muncii — ro

mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — să lupte 
neostenit pentru materializarea 
sarcinilor fixate de Congresul al 
XII-lea, de recenta plenară 
a partidului, de ridicare pe noi 
trepte de progres și civilizație 
a României socialiste.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Pavel Aron, prim- 
sccretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R.

In aclamațiile ți uratele pre
lungite ale celor prezenți, a luat 
cuvîntul tovarăjul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu deosebit interes și 
mare atenție, fiind subliniată 
cu vii și puternice aplauze. 
S-a dat expresie, șt cu acest 
prilej, hotăririi clasei munci
toare arădene, lucrătorilor o- 
goarelor, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii din a- 
ceastă parte a țării — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități —, de a munci cu 
abnegație, în strinsă unitate 
pentru a da viață mobiliza
toarelor sarcini cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu Ia recenta plenară a 
partidului. programului de 
înflorire a patriei noastre so
cialiste, de a sluji cauza pă
cii, înțelegerii și cooperării 
internaționale.

Adunarea populară din A- 
rad se încheie într-o atmosfe
ră entuziastă. Din nou, cu 
putere, se ovaționează pentru 
gloriosul nostru partid comu
nist, pentru România socia
listă, pentru conducătorul în
cercat al poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru pace șt înțelegere in
tre toate popoarele lumii.

La plecarea din frumosul 
oraș de pe Mureș, dînd glas 
sentimentelor de nespusă dra
goste și prețuire pe care le 
nutrește întreaga populație a 
țării, miile de arădeni aflați 
la decolarea elicopterului pre
zidențial scandau neîntrerupt 
cu putere : „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușeseu și po
porul !“, „Ceaușescu la Arad 
— oaspetele nostru drag !“.

In aclamațiile șl uralele mul
țimii, elicopterul prezidențial a 
decolai.

4r
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
sosit joi seara Ia Timișoara, in 
drum spre București, după vi
zitele de lucru întreprinse îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în zilele de 9 și 10 
iunie, in județele Bihor și Arad.

în intimpinarea secretarului 
general al partidului, pe aero
port se aflau tovarășul Petre 
Dănică, prim-secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., 
precum și reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

Miile de oameni ai muncii 
timișoreni aflați pe aeroport au 
făcut o entuziastă primire se
cretarului general al partidului. 
S-a scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R.,",
„Ceaușescu și poporul".

După o scurtă escală pe aero
portul din Timișoara, aeronava 
prezidențială s-a Îndreptat spre 
București.

★
In cursul serii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntors 
în Capitală.

La C. M. de popice, de la Brno

ROMÂNIA 'PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL 
PE NAȚIUNI DUPĂ DOUĂ PROBE

• losif Tismanar - favorit ai probei individuale, care se dispută azi
• II sportivi români vor fi prezenți la turneul individual

Medaliafi cu bronz la C.M. de la Brno — la perechi : Maria Zsizsik — Silvia Berinde și Iu- 
liu Bice — Gheorghe Silvestru

BRNO, 10 (prin telefon). - 
După patru zile de între
ceri aprig disputate, partici- 
panții la cea de a 14-a ediție 
a Campionatelor mondiale de 
popice, care se desfășoară în 
orașul cehoslovac Brno, au a- 
vut joi o binemeritată zi de 
odihnă. Cu acest' prilej spor
tivii, antrenorii, arbitrii și 
conducătorii delegațiilor au 
fost invitați la o excursie în 
împrejurimi. O relaxare bine
venită înaintea turneului indi
vidual, care are loc vineri. La 
această importantă întrecere 
vor fi prezenți cei mai buni 
concurenți, primii 20 din cla
samentele feminin și mascu
lin, alcătuite pe baza rezulta

Raidul nostru la Drobeta Turnu Severin

TINERII IUBESC SPORTUL, DAR PUȚINI ÎL PRACTICĂ 
IN MOD PERMANENT, SISTEMATIC

Dacă ar fi să inversăm or
dinea firească și să începem 
eu concluzia raidului mehedin- 
țean, ar trebui subliniat, fără

AZI, STĂRI ÎN CAMPIONATE 
INTERNAȚIONALE OI TIR 

AII [.OAÂNIII
Astăzi, la ora 9, la poligonul 

bucureștean Tunari vor răsuna 
primele focuri din concursurile 
oficiale ale Campionatelor in
ternaționale de tir ale Româ
niei și ale „Marelui premiu 
Carpați" la talere. Reprezentan
ții noștri au efectuat ultimele 
retușuri ale pregătirii, cu con
vingerea că se vor prezenta la 
standuri in formă optimă. 

telor din concursurile pe echi
pe și pe perechi. Spre bucuria 
delegației noastre, 11 din cei 
12 sportivi români au obținut 
dreptul de a participa la bă
tălia pentru titlurile indivi
duale. Echipa română de fete 
va fi prezentă în întregime la 
turneul individual. La «băieți, 
primul pe lista de onoare 
(cum se numește acest clasa
ment al finaliștilor) se află 
multiplul campion român și 
medaliat cu aur la ediția 1978 
a C.M., losif Tismanar. El 
conduce cu 21 de puncte față 
de principalul său adversar, 
ungurul Bela Csânyi, cîștigă- 
torul titlului la ediția 1980 a 
„mondialelor". Interesant e că

ocolișuri : nu sînt prea mulți 
tinerii cuprinși îhtr-o activita
te permanentă, sistematică. A- 
firmația aceasta — valabilă in 
primul rînd pentru întreprin
derile municipiului Drobeta 
Turnu Severin, reședință de 
județ — am făcut-o. mai în- 
tîi, la întreprinderea de con
strucții navale și prelucrări la 
cald. Secretarul Comitetului 
U.T.C., ing. Dumitru Mnerie, 
sau vicepreședintele comitetu
lui sindical. Mihai Dogaru 
(serviciul C.T.C.), nu ne-au 
contrazis. Ba, mai mult, înfă- 
țișîndu-ne unele realizări (cam
pionatul de casă la fotbal, 
excursiile periodice etc.), adu- 

La C. S. Ș. Medgidia

ANTRENORI HARNICI Șl PRICEPUȚI, 
CU REZULTATE LĂUDABILE

1

in urmă cu Datru ani si acum 
doi ani, la C.M. de la Lucer
na, respectiv Mangalia Nord, 
Tismănar avea ca principal 
adversar tot pe Csanyi. Primii 
trei clasați, după cele două 
probe, sînt : L I. Tismănar 
1869 p, 2. B. Csânyi 1848 p, 3. 
M. Ljolici (Iugoslavia) 1839 p. 
Ceilalți reprezentanți ai noștri 
se prezintă la întreceri astfel: 
I. Bice — 1822 p, Gh. Silves
tru 1781 p, St. Boariu 1776 p 
și I. Hosu 1772 p. Deci favo
rit la titlul modial este losif 
Tismănar !

Troian lOANIțESCU

(Continuare in pag a 4-a> 

cînd în discuție numele bine
cunoscut al pugilistului Cipero 
— modelat, ca sportiv și mun
citor, aici — inginerul Mne
rie spunea, la un moment dat: 
„Preocuparea pentru activita
tea de masă se cere, nu înca
pe vorbă. reconsiderată, cu 
atit mai mult cu cit dorința 
tinerilor de a face sport este 
foarte mare. Avem adevărațl 
prieteni — statornici — ai e- 
xercițiului fizic, ca forjorul 
Alex. Țeghiu, inginerii Ioan

Geo RAEJCHI

(Continuare în pag 2-3)

SPORTIVI DIN 15 ȚĂRI LA CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI

în ultimele zile, corespon
dența F.R. Lupte a fost mult 
mai bogată ca de obicei. Pe 
adresa forului nostru de spe
cialitate au sosit mereu con
firmări de participare și în
scrieri nominale la Concursul 
internațional de lupte greco- 
romane și libere al României, 
competiție tradițională, la star
tul căreia s-au aliniat, de cele 
mai multe ori, numeroși me- 
daliați olimpici, mondiali sau 
continentali. Și de data aceas
ta, turneul de la București cu
noaște aceeași popularitate. La 
întrecerile care încep azi, în 
sala de atletism a complexu
lui sportiv „23 August" din 

Capitală, vor fi prezenți luptă
tori din 15 țări : Bulgaria, Ca
nada, R.P.D. Coreeană, Ceho
slovacia, Cuba, Egipt, R. F. 
Germania, Iran, Iugoslavia, 
Polonia. S.U.A., Turcia, Unga
ria, U.R.S.S. și România.

Simpla citire a listelor cu 
participant! ne arată că în 
concursul de la București vor 
fi prezenți sportivi valoroși, 
cunoscut! în întreaga lume a 
luptelor. De pildă, în echipa 
de greco-romane a Poloniei fi
gurează. în ordinea catego
riilor : R. Kierpacz, C. Ko- 
walik, P. Mlchalik, R. Swie- 
rad, A. Supron, J. Dolgowicz, 
R. Wroklawski, II. Tomanek. 

Echipa U.R.S.S., credem, nu 
mai are nevoie de prezentare, 
valoarea luptelor din această 
țară fiind bine cunoscută. La 
lupte libere, delegația S.U.A 
cuprinde 14 sportivi, la cate
goriile 57 kg. 62 kg. 68 kg, 82 
kg și +100 kg fiind înscriși 
cite doi concurenți. Și exem
plele care să ateste nivelul va
loric al concursului care în
cepe azi ar putea continua.

întrecerile se desfășoară vi
neri. sîmbătă și duminică. în 
primele două zile, cite două 
reuniuni (de la ora 10 la 13 
și de la 17 la 20). iar dumini
că dimineața, de la ora 10, vor 
avea loc finalele.

DAR Șl SECȚII
CU ACTIVITATE NECORESPUNZĂTOARE

Un tehnician (plătit cu ora! ?) - trei campioni naționali!
Prezenți la Medgidia cu oca

zia finalelor campionatelor in
dividuale de box ale juniorilor 
am fost plăcut surprinși de re
alizările pugiliștilor localnici, 
trei elevi ai C.S.Ș. Medgidia 
(Mustafa Calu. Mihai Agavri- 
loaie si Avram Prică) au deve
nit campioni ai tării, iar un alt 
elev al antrenorului Aurel An
ton — care activează la C.S.Ș- 
cu plata cu oia ! — .Tudorcl 
Ploloagă, ’ s-a clasat ne locul 
secund la categoria sa. deși, 
s-a dovedit superior adversaru
lui său din finală, motiv pen
tru care a si fost selecționat in 
lotul national de juniori

Curioși să cunoaștem amă
nunte despre activitatea acestei 
unități sportive școlare, ne-am 
deplasat la sediul C.S.Ș. din 
localitate- L-am cunoscut pe 
directorul Teodor Crăciun, un 
inimos și priceput activist spor
tiv, care ne-a Informat despre 
activitatea unității pe care o 
conduce, despre bazele pe care 
se pregătesc elevii sportivi, 
despre vrednicia unor antre
nori, dar si despre rezultatele

Mihai TRANCA

(Continuare In pag. 2-3)



Am avut prilejul să le ve
dem din nou pe harnicele 
muncitoare ale F.R.B.-ului 
echimbînd halele ringurilor — 
după orele de muncă — cu 
terenurile de sport ale splen
didei baze complexe din Pan
telimon. Fetele Filaturii Ro
mâne de Bumbac — multe din 
ele venite în această mare, ar
monioasă și mereu tînără fa
milie de prin părțile Moldo
vei. de pe meleaguri ardelene, 
ori crescute pe plaiurile olte
nești — iubesc sportul cu con
vingerea că el le va menține 
mereu frumoase. Și vor fi me
reu frumoase. Baza sportivă 
din Pantelimon le invita la o 
zi a sporturilor și a cîntecu- 
lui și dansului, organizată sub 
genericul .Daciadei" și al Fes
tivalului național „Cîntarea 
României" (admirabilă grija 
secretarei asociației, prof. Ele
na Toma, o inimoasă activistă, 
pentru ca această arenă să a- 
rate „gătită ca o mireasă", 
cum remarca cineva, și grija 
ei pentru ca fetele să arate

și ele tot ce știu despre în
trecerile sportive). Pe gazonul 
întreținut excelent (opera lui 
Demeter Marton, gospodarul) 
40 de filatoare pregătite de 
Elena Toma ne-au îneîntat 
privirile prin grația și măies
tria cu care executau o repriză 
de gimnastică sportivă : am
aplaudat, apoi, întrecerile de 
cros în care Mariana Zamfi- 
rache, Gheorghe Decu și Do
rina Bărbușeanu ne-au de
monstrat că, așa cum poți fi 
fruntaș în producție, cînd iu
bești munca, poți să culegi a- 
plauze și în întrecerile „Da
ciadei" dacă perseverezi.

Toată dimineața a fost mare 
animație in jurul terenului pe 
care au fost amplasate mesele 
de tenis, unde revelația dis
putelor a fost Marin Tariscu. 
„Bravo Marine, — ii spunea 
maistrul lui —, nn te știam un 
as a! sportului". „Joc mereu, 
nea Fane, ăsta-1 secretul !“ — 
a răspuns Marin. Pe terenul 
de fotbal al „piticilor" ne-au

secre- 
creas- 
ăștia". 

mai 
hand- 

Este

atras atenția intervențiile 
prompte și competente ale u- 
nei tinere, în conducerea jo
cului de pe tușă. „Doar este 
antrenoarea lor, Virginia Du
mitrescu — ne-a spus 
tara asociației. Vrea să 
că o echipă din copiii 
Și asemenea cazuri am 
văzut și la volei, și la 
bal, ca și la alte jocuri.
de notat sprijinul de care s-au 
bucurat organizatorii din par
tea Consiliului pentru educație 
fizică și sport al Sectorului 2 
(îndeosebi prof. Marilena Ciu- 
rca) pentru frumoasa reușită 
a acțiuni. „Da, fetele, munci
toarele noastre iubesc sportul 
— făcea remarca directorul 
întreprinderii, Ilie Ștefanov — 
de aceea ne preocupăm șl noi 
să le creăm toate condițiile 
pentru a-1 putea practica in 
mod organizat și sistematic". 
Nu e de mirare că directorul 
a fost ales președinte al aso
ciației sportive.

Viorel TONCEANU

DE CAMPIONAT
LA MOTOCICLISM

In București, stadionul Metalul 
din Șos. Pantelimon găzduiește 
duminică cu Începere de la ora 
10 etapa a doua a campionatului 
național de dlrt-track la perechi. 
Participă sportivi din Întreaga

DUMINICA, O NOUA ETAPA

INTERNATIONAL DE BOX
UN ATRACTIV TURNEU

Săptămîna viitoare, taceptad 
de marți șl ptaă simbătă, la pa
tinoarul „23 August” din Capita
lă sint programate Întrecerile de 
box dotate cu „Trofeul interna
țional Steaua*. La această primă 
ediție a competiției vor fi pre- 
zențl, In alara unor puglliștl 
fruntași de la Steaua șl din alte 
cluburi din țara noastră, sportivi 
din U.RJS.S. (i R.P.D. Coreeană.

„CUPA TRIUMF" LA ATLETISM

»» DACIADA CAMPIONILOR" LA ȘCOALA GENERALĂ 157 DIN CAPITALĂ>

gimnastică de înviorare la Școala generală nr. 157Repriză de

în curtea 
era înălțat 
dei" se adunaseră cîteva sute 
de copii : o stație de radio și 
cîteva mari difuzoare arătau 
că se pregătește o sărbătoare 
sportivă. La intrare sosise un 
autobuz al clubului 
„Steaua" din care au 
mai multi tineri, 
cîțiva antrenori.

Toate acestea se întîmplau, 
cu puțin timp în urmă. 
Școala generală nr. 157 
Sectorul 6 al Capitalei, 
din cele mai mari unități de 
tnvățămînt cu aproape 4 000 
de elevi. Sărbătoarea sportivă 
care avea să înceapă peste cî-

în care pe catarg 
drapelul „Dacia-

sportiv 
coborît 

precum și

la 
din 
una

teva minute era intitulată 
„Daciada campionilor". Mai 
tntîi elevii au asistat la unele 
demonstrații oferite de spor
tivii clubului militar. Dealtfel, 
trebuie să spunem că Școala 
generală nr. 157 întreține le
gături permanente cu 
„Steaua", în sensul că 
die tehnicieni de mare 
sionalitate. printre care 
multiplu campion de 
Constantin Ciucă, fostul 
pion de gimnastică Marcel Si- 
mion. fostul campion de hal
tere Dumitru Constantin — se 
deplasează aici și recrutează 
elevi pentru secțiile de perfor
mantă. Așa s-a intîmplat și

clubul 
perio- 
profe- 
fostul 

box 
cam- '

cele

LA TIMIȘOARA, CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS

OIMȘTII DE LA DINAMO BUCURI
CIȘTIGATORI Al „COPII III

Campionatele balcanice de te
nis pentru seniori se vor desfășu
ra în acest an la Timișoara în
tre 2 și 9 august, la competiție 
anunțîndu-și participarea sportivi 
și sportive din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia șl România. 
Din loturile României fac parte 
Florin Segărceanu, Andrei Dîrzu, 
Liviu Mancaș, Adrian Marcu — 
la masculin și Lucia Romanov, 
Maria Romanov, Florența Mihai 
și Daniela Moise •— la feminin.

în săptămîna următoare, tot la 
Timișoara, sînt programate între
cerile campionatelor naționale 
individuale.
• între 14 iunie și 4 iulie 

vor desfășura în mai multe 
calități din Italia turnee de 
nis rezervate juniorilor și 
nioarelor. Din țara noastră 
făcut deplasarea Emil Hnat, 1 
mitru Ciucă, Alice Dănilă și I-

• se 
lo- 
te- 
ju- 
au 

Du-

NOI RECORDURI 
NAȚIONALE DE ÎNOT

In concursul Internațional de 
înot de la Bratislava, tinerii îno
tători pioieșteni Eugen Nan 
Cristian Ponta au 
corduri naționale, 
tat 1500 m liber 
rec. de seniori și 
Ponta a parcurs 
4:47,05 — rec. de

Și 
stabilit noi re- 
E. Nan a îno
ta 16:32,75 —
juniori iar Cr. 
400 m mixt în 
juniori.

leana Trocan — la juniori mari 
(însoțiți de antrenorul emerit 
Aurel Segărceanu), precum și 
Mihai Vanță, Cristian Moroșan, 
Aurora Nicolae și Florentina Co
ran — la juniori mici (însoțiți 
de antrenorul Vladimir Creven- 
ciuc).
• La sfîrșitul săptămînl trecute, 

pe terenurile de la T.C.B., s-au 
desfășurat întrecerile celei de-a 
V-a ediții a turneului de tenis 
rezervat lucrătorilor din teatru 
șl cinematografie. Nume cunos
cute ale scenei și ecranului au 
figurat pe tabloul de concurs și 
lată cîteva rezultate din primele 
tururi : Ion Caramitru — Petre 
Lupu 9—3 (s-a jucat cite un set 
de 9 ghemuri) ; Gelu Colceag — 
Vladimir Găitan 9—6 ; Cristian 
Popescu — Paul Gheorghiu 9—1 ; 
Ioan Perju — Șerban Celea 9—2 ; 
Alex. Chiper — Lucian Prunescu 
9—0 ; Gheorghe Crlșmaru — Ion 
Cărmazan 9—3 ; Caramitru — 
Colceag 9—2 ; Perju — Popescu 
9—8. în semifinale : Caramitru
—Crîșmaru 6—4, 3—6, 8—6. Chi
per — Perju 6—1, 7—5. Finala se 
va disputa pe data de 28 iunie, 
la arena Progresul, In cadrul u- 
nui atractiv spectacol de muzică 
șl poezie. S-a jucat partida pen
tru locul trei, care revine cam
pionului de anul trecut, actorul 
gălățean Ioan Perju, învingător 
asupra colegului său bucureștean 
Gheorghe Crlșmaru la scorul de 
1—6, 6—3, 6—1.

după demonstrațiile la 
trei discipline...

Cadrele 
ție fizică au pregătit cu 
tiozitate 
sportivă.
Popa a organizat o reușită re
priză de gimnastică de Învio
rare (astfel de exerciții se 
practică zilnic, multi elevi din 
cele peste o sută de clase 
devenind adepți ai acestei 
forme de întreținere a sănă
tății), iar profesorul Ion Neagu 
a organizat mai multe me
ciuri de handbal, atît pentru 
băieți, cit și pentru fete. A- 
cesta din urmă ne spunea: 
„Handbalul se bucură de mul
tă audientă in școala noastră, 
cîțiva elevi, printre care Ni
colae Șerban, Cătălin Ioachim, 
George și Vasile Gușuleac do
vedind talent și fiind pregătit! 
pentru a fi trimiși la secții de 
performanță. Probabil 
merge la C.S.Ș. Steaua", 
de vorbă cu directoarea 
junctă a școlii, profesoara Ana 
Șerban. aceasta era de 
rere că „în cadrul școlii 
o bună și sănătoasă atmosferă 
pentru sport. Trebuie să re
marc faptul că majoritatea 
copiilor care fac sport sint și 
buni la învățătură, astfel 
nu avem nici un fel de 
bleme cu ei".

Pînă seara programul a 
prins întreceri de atletism 
(s-au remarcat Radu Ujeniuc, 
Carmen Agapie, Angela Co 
di(ă. Alexandru Ștefan, Con 
suela Fedeleș ș.a.), meciuri de 
handbal (finala de fete a cîș- 
tigat-o clasa a VII-a K. ia' 
cea de băieți — clasa a VIIÎ-a 
I). A fost unanimă aprecierea 
că aici s-ar putea face și mai 
mult, mai ales că un foarte 
bun teren bituminat de hand
bal, marcat și întreținut cum 
se cuvine, nu este folosit în 
mod corespunzător.

Ion GAVRILESCU

didactice de educa- 
minu- 

această duminică 
Profesoara Maria

Șl CAIAC-CANOE
Simbătă șl duminică, pe Sta

dionul tineretului din București 
se va desfășura „Cupa Triumf” 
ta atletism pentru juniorii de ca
tegoria a m-e. întrecerile tncep 
simbătă la ora 16 șl duminică la 
ora 9.

Tot In organizarea clubului 
sportiv școlar bucureștean, dumi
nică dimineața, tncepînd de la 
ora 8, pe lacul Herăstrău se va 
desfășura „Cupa Triumf” 1a ca- 
lac-canoe.

Stadionul din Mangalia a 
fost, la sfîrșitul săptămînii tre
cute. gazda celei de a XXIII-a 
ediții a „Cupei României" la 
oină. competiție desfășurată 
sub genericul ..Daciadei". Faza 
finală a reunit la star 
mai bune 10 echipe. 
In urma etapelor de 
de zonă.

întrecerile de pe 
din Mangalia au demonstrat, 
încă o dată, vitalitatea sportu
lui nostru național, el numă
rând numeroși practicant! de 
toate vîrstele. constituind, în 
același timp, o convingătoare 
pledoarie pentru mișcare In 
aer liber.

In urma ui 
pute, oinist: 
BUCUREȘTI 
a doua oară 
felicitări cuv 
lorlalti comt

t pe cele volutiile lor
calificata pe spectat ’ii
masă și Iată-1 *1

Dina*n-
stadionul nute a cî

Hei : ae la 
sus : Gh. Vii 
Oancea. N. P. 
cu. N. Păuh 
Fundătcanu, ( 
drușca, Tr. P< 
Bobeică, M. S 
I. Minac.
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ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU MECIUL DE ATLETISM CI

vor
Stind 

ad

pă- 
este

că 
pro-

cu-

Simbătă și duminică, la De
brecen se va desfășura medul 
de atletism dintre echipele fe
minine si masculine ale Româ
niei si Ungariei (cu cîte doi 
concurentl de probă). Echipele 
noastre vor avea următoarea 
alcătuire : FEMININ : 100. 200 
și 4X100 m : Otilia Șomănescu, 
Gabriela Ionescu. Doina Jinga, 
Doina Voinea ; 400 m: Iboia 
Korodi, Elena Tărîță ; 800 m : 
Fița Lovin, Tărîtă ; 1 500 m : 
Maria Radu, Adriana Mustață ; 
3 000 m : Natalia Betinî, Radu ; 
100 mg iMihaela Stoica, Corina 
Țifrea ; 400 mg : Cristina Co
jocari!, Adriana Stancu ; Înăl
țime : Niculina Vasile, Monica 
Matei ; lungime : Vali Ionescu, 
Gina Ghioroaie ; greutate : Mi- 
haela Logbin, Mioara Boroș ; 
disc : Florența Crăciunescu, 
Mariana Lengyel ; suliță : Co
rina Girbca. Mibaela Stăncscu ; 
4X400 m : Korodi, Tărîță, Ma
ria Samungi, Daniela Matei ; 
MASCULIN : 100. 200 și 4X100 
m : Paul Stanciu, Gildo Tudor, 
Constantin Ivan, Johann Sch- 
romm. Vasile Selever ; 400 m : 
Horia Toboc. Anghel Grigore ; 
800 m : Mihai Prundeanu, Pe
tre Drăgoescu : 1 500 m : Nico
lae Voicu. Constantin Roșu : 
5 000 m : Gyorgy Marko, Gheor- 
ghe Zaharia ; 10 000 m :Zaharia, 
Gheorghe Motorca ; 110 mg :
Ion Oltean. Pal Pallfy ; 400 mg : 
Toboc, Dumitru Iacob ; 3 000 m

obstacole : Vasile Bichca, Dan 
Betini ; Înălțime : Constantin 
Militaru, Daniel Albu ; prăji
nă : Nichifor Ligor, Dan Ga- 
nea ; lungime : Tudorel Vasile, 
Gheorghe Cojocaru ; triplusalt : 
Bedros Bedrosian, Mihai Ene ; 
disc : Iosif Nagy. Ion Zamfira- 
che ; ciocan : Nicolae Bîndar, 
Albert Meheș ; suliță : Nicu 
Roată. Octavian Șandru.__

• DOINA MELINTE LA
MOSCOVA. Astăzi si mîine, 
campioana europeană de sală, 
la 800 “ ’ ..........
concura 
tionalul 
fraților 
Cusmir. 
nu poate face deplasarea.

• ALBERT MEHEȘ ÎNVIN
GĂTOR LA RIGA. Iată rezul
tatele obținute de atletii noș-

m. Doina Melinte va 
la Moscova, la tradi- 
concurs ..Memorialul 

Znamenski”. Anișoara 
bolnavă (abces dentar).

tri la „Cupa 
Meheș — 68 0( 
(locul I). Corin 
la 100 mg 
Prundeanu — 
(locul 3). Llvi 
14.60 la 110 mi
• CAMPION 

RE LA PITF.Ș' 
minică. la Pite; 
sura intrecerili 
republican al 1 
lor profesionale 
cursul începe la 
minică la ora 
constituie Dril 
pentru J.B.A. d

• CONCURS 
cursul republi 
pentru juniori I 
4“ va avea loc 
23—24 iunie si i 
nle-

TINERII IUBESC SPOI
(Urmare din pag I)

Nițuc, Teodor Mocanu, Romeo 
Teodorescu, strungarul Florică 
Toader, electricieni) Gh. Că- 
prărin, I. Radu, N. Dolof, su
dorul E. Găinaru. Numărul lor 
este cu mult mai mare ; unii, 
de pildă, vor o echipă de vo
lei, dar pentru asta e necesar 
un teren...". Deoarece proble-

ANTRENORI HARNICI Șl PRICEPUȚI
(Urmare din pag. 1)

mai slabe pe care le pot rapor
ta alții.

în cadrul C.S.Ș. Medgidia își 
desfășoară activitatea secții de 
atletism, box, baschet (f). volei, 
lupte (greco-romane si libere), 
handbal, fotbal si. de curind, 
odată cu încheierea lucrărilor 
de amenajare a bazinului, de 
înot. Am amintit despre succe
sele pugiliștilor din această u- 
nitate sportivă școlară, dar 
cele enumerate nu sint toate- 
A devenit un fapt obișnuit ca 
unii elevi ai antrenorului An
ton să se afle printre 
boxului juvenil de la 
tară. Și atletismul de 
Medgidia se numără 
ramurile 
Nicolae

căutător și modelator de ta
lente. Deși nu activează aici 
decît de trei ani. 
fetele pregătite de 
Gheorghe, a fost 
lotul national de 
aruncări. în grupa i 
tineri bine dotati 
nicianul respectiv _ - --------
ca autentice talente- între el, 
Nelu Ene (cls. VIII-a. 182 cm, 
înălțime) si Mirel Barbu (ace
eași 
sînt

una dintre 
el. Camelia 
chemată la 
junioare la 

sa sînt cîtiva 
pe care teh-

11 apreciază

virstă. 186 cm. Înălțime) 
considerați cei mai valo-

fruntașii 
noi din 

la C.S.Ș. 
printre

cu activitate bună. 
Pop este un neobosit

rîndul antrenorilor care 
se pot lăuda cu rezultatele 
muncii lor se situează si Stefan 
Ene (volei-fete), trei dintre e- 
levele sale (Gelil Gulniza, Ele
na Caradima si Gina Muntea
nul făcînd parte din echipa di
vizionară . A" — Farul Con

MASCULIN. Seria 
tatea Bucureșii — 
lui 20—22, ~ '
Calculatorul 
27—23 ASA 
Găești 21—11, 
CSM Borzești 
Constanța — ___ _____
30—28, Tractorul Brașov 
Galați 28—24 în ----
CSM Borzeștl 55 
Brașov 52 p, * 
stanța 
3« p.
Seria 
Nouă 
13—11,

I î Universi- 
Metalul Vas- 

Celuloza Brăila — 
IIRUC București 
Ploiești — Arctic 
Unirea Focșani — 

24—28. Comerțul
Universitatea Iași 
' ~ CSU

clasament : 1.
p. 2. Tractorul 
Comerțul Con- 

ASA Ploiești 
Focșani 28 p 

MfneTu! Moldova

HANDBAL DIVIZIA „B" (etapa a XXI-a)
Unio Satu 

Metalul Hunedoara 
H.C. Mfnaur II Baia 
Strungul Arad 24—17, 

Cavnic — Nitramonla

3.
45 p... 11

12. Unirea
■ Il-a
— Utilaj Știința Petroșani 

CSM St. Gheorghe —

CSM Reșița 34—28, Mare .. . - .
28—19, 
Mare - 
Minerul
Făgăraș 27—17, Șulorul Bala Sprie 
— Independența Carpați Mîrșa 
28—32. In clasament : 1. Indepen
dența Carpați Mlrșa W p, 2. Mi
nerul Cavnic 54 p, * —
naur n Bala Mare 46 p...
CSM St Gheorghe'33 p. 12. CSM 
Reșița 33 p. FEMININ. Seria I:

3. H.C. Mi
ll.

IEFS Universitatea București — 
Relon Săvlneștl 19—19, Voința 
Galați — Spartac București 
16—18, Textila Dorobanțul Plo
iești — Rapid București 9—18, 
CFR Craiova — Filatura Foc
șani 29—18, Argeșeana Pitești — 
Vulturul Ploiești 21—24, Precizia 
Vaslui — CSM St Gheorghe 
15—25. In clasament : 1. CSM St. 
Gheorghe 57 p, 2. Rapid Bucu
rești 53 p, 1. Vulturul Ploiești 
52 p... 10 Spartac București 30 p. 
(golaveraj 320—399), 11. Filatura

Focșani 30 p (327—454), 12. Vo
ința Galați 29 p. Seria a Il-a : 
AEM Timișoara — Gloria Bis
trița 35—10, Voința Odorhei — 
Constructorul Timișoara 18—18, 
Nitramonla Făgăraș — Chimistul 
Rm. VHcea 16—14, Chimia Arad
— Voința Sighișoara, 22—9, Con
structorul Hunedoara — Trico- 
textil Sighet 18—16, TextUla Zalău
— Industria ușoară Oradea 
27—20. în clasament : 1. Chimis
tul Rm. Vllcea 58 p, 1. AEM Ti
mișoara 52 p, 3. Constructorul 
Timișoara 50 p... 11. Gloria Bis
trița 30 p, 13. Voința Sighișoara 
>3 P.

stanta. Echipa pregătită de el 
a fost și campioană națională, 
în prezent, alte tinere talente 
bat la porțile afirmării : Clau
dia Ionașcu si Lavinia Ivanciu 
(eleve in cl. VIII-a. cu gabarit 
si îndemînare apreciabile).

Si antrenorii de lupte 
(Gheorghe Nicolae — greco- 
romane si Musin Nubin — li
bere) pot raporta rezultate pro
mițătoare. Gh. Nicolae. după 
trei ani de activitate, a reușit 
să obțină un titlu de campion 
national : Boracai Ircoan, in 
anul 1981 (acum își satisface 
serviciul militar), și locul 2 la 
„Turneul Prietenia". In acest 
an, șapte dintre elevii săi s-au 
calificat pentru turneul final al 
campionatelor naționale de la 
P. Neamț. între cei mai talen
tat! sportivi pregătiți de el ii 
amintim pe Ion Grigoraș (acum 
la Farul). Cornel Ștefan, Horia 
Dică, Luigi Crăciun. Din grupa 
de „libere". Gabriel Cornea s-a 
clasat pe primul 
cursul republican 
piilor-

Dacă 
înot si 
nut si. 
performante In cîteva luni, di
rectorul T. Crăciun s-a arătat 
nemulțumit de rezultatele sec
ției de baschet (antrenor T. 
Diancov). echipa C.S.Ș. Medgi
dia situîndu-se pe un modest 
Ioc 7 (în serie) iar din rîndul 
fetelor pregătite de T. Diancov 
(activează de 10 ani !) nici una 
n-a ajuns sportivă de mare 
performantă.

ma bazei mat< 
revină în toate 
vizitate, e ca: 
punctul pe i : îi 
față, bazele spo 
tene sînt puțin : 
punîndu-se pune 
care, cit mai uri 
Iul de amplasar 
baze. Există, to 
cazuri de proasl 
a spațiilor exist 
departe decît în 
prinderii aminti 
„Dinamica" dev 
de mașini 1 atu 
getica, în ciuda 
pentru sport a d 
drocentralei Port 
Ion Păun, preș 
noare al asociații 
plexă reclamă în 
gospodar...

Cea de a doua 
nomică ce susț 
severinean (bîne 
lația să fie și in 
meniul activității 
este centenara 
de vagoane. Și al 
pe primul plan — 
asociației a reven 
chipei TESA —, i 
ceva handbal, șal 
de masă, turism, 
sistematic și per 
pot fi puși în dri 
lor. Ca și la Con 
prelucrare a lemn

loc In con- 
rezervat co-
sectiilor de 

află la lnce-
activitatea 

handbal se 
deci, nu se pot aștepta

ADMINISTRAȚIA I
• CONCURS CU A 

CAMPIONATUL MO 
FOTBAL I CU prii* 
final al Campion* 
de fotbal, Adm 
Loto-Pronosr 
atractiv concurs 
prlnzlnd următoarei* 
I. Franța — Anglia 
n. Irlanda de Nord 
(17 Iunie) ; 
iunie) ; IV. 
(18 iunie) ; 
(18 iunie) ; 
slavia (20 
vacla — /

HI. Peru 
Ungari' 
V. Seu 

. VI. Spa 
io iunie) ; ' 
Anglia (20



Divizia

ie dis- 
NAMO 
pentru 
rofeul, 
si ce- 

tru e- 
ncîntat 
ribune. 
echipei 
:va r ’ 
jmt 
Ireap.a, 
or). C- 
Pftulcs- 
îrbu, I. 
M. An- 
os : Al.
Dinei,

ESCU

STEAUA — Ui» ja-31
BRAȘOV, 10 (prin telefon). în 

cea de a doua zi a turneului 
brașovean ai campionatului na
țional de baschet masculin — 
grupa valorică 1—6, în sala Spor
turilor s-a disputat tradiționalul 
derby dintre echipele Steaua și 
Dlnamo București. întîlnirea, deși 
nu mai putea modifica ierarhia 
în clasament (1. Steaua, 2. Di
namo) a fost, ca întotdeauna, a- 
prigă. Nici unul dintre compo- 
nenții celor două formații nu 
s-a împăcat cu gîndul înfrîngerii. 
Deși a condus mai multă vreme 
pe tabela de scor, Steaua nu s-a 
desprins decît în final, obținînd 
a șasea victorie în acest campio
nat. în mln. 33, dinamoviștil au 
izbutit să egaleze (80—80). în 
aeest moment, tensiunea nervoa
să a atins cote înalte, iar Neto- 
lltzchi și Ivasccncu au fost eli
minați definitiv de pe teren. în 
continuare, altercațiile dintre Er- 
murache și Popa au umbrit șl 
ele din frumusețea disputei spor
tive. Și a fost păcat, fiindcă — 
pînă atunci — am urmărit o în- 
tîlnire de bun nivel tehnic, cu 
frumoase execuții de ambele 
părți. în ultimele minute a fost 
descalificat și Mihuță (pentru 
gesturi nesportive). Scor final: 
90—01 (55—47) pentru Steaua. Au 
marcat: Ermurache 22, Cernat 20, 
Opșitaru 18, Oczelak 16, Netolitz- 
chl 10, Căpușan 8, Brănlșteanu 5 
pentru învingători, respectiv Ivas- 
cencu 20, Uglai 19, Popa 17, Ca- 
raion 16, David 12, Marinache 4, 
Braboveanu 2, Fiu tur aș 1. Au ar
bitrat bine FI. Baloșescu (Bra
șov) și D. Oprea (Timișoara).

I.C.E.D. BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 80—73 (33—31, 68—68), 
C.S.U. BRAȘOV — I.M.U.A.S. 
BAIA MARE 82—72 (39—36).

Paul IOVAN

ARIA
Albert 
ciocan 

— 13,82 
Mihai 

i 800 m 
•gian — 
5).
ȘCOI.A- 
e si du- 
ir destă- 
ionatului 
șl scob
ită. con- 
, Iar du- 
îtrecerile 

selecție 
ri.
4.T. Con- 

triatlon 
?a C.S.Ș. 
,-urești la 
.9—20 iu-

GRUPA 7-12
ORADEA, 10 (prin telefon). In 

Krupa valorică 7—12, joi «-au 
desfășurat două etape. Rezultate:

DINAMO ORADEA — URBIS 
BUCUREȘTI 92—«7 (42—45). Bucu- 
reștenil au avut un Început bun, 
dar in repriza secundă orădenii 
șl-au Întărit apărarea, Iar in a- 
tac acțiunile lor au devenit din 
ce In ce mal Incisive șl eficien
te, datorită in primul rînd lui 
Gellert, Kosa șl Lăzăreanu. Ca 
urmare, Dinamo s-a desprins de
cisiv spre final. Au Înscris: Gel
lert 29, Kosa 16, Lăzăreanu 12, 
Iile 10, Szabo 10, Molnar 8, Schul
ler 5, Nagy 2 pentru Învingători, 
respectiv Costln 27, Posa 14, Vil- 
clnschl 11, Neagu 10, Bărbulescu 
10, Antochi 0, Mltrieă t. Arbitri: 
M. Aid ea (Ploiești) șl V. Din (Ti
mișoara) .

„U" CLUJ-NAPOCA — FARUL 
CONSTANȚA 77—75 (45—38), „U“
— CARPAȚM BUCUREȘTI 87—69
(40—42), FARUL — C.S.U. SIBIU 
02—68 (49—30), URBIS — C.S.U.
83—92 (32—46), DINAMO ORADEA
— CARPAȚI 79—65 (41—36).

Iile GHIȘA — coresp.

JL
avea să 
ilte locuri 

■K anem 
nentul de 
mehedin- 

roase, im- 
in apli- 
a Studiu- 
viitoarelor 
ă, unele 
Întreținere 

, Nu mai 
irta lntre- 

stadionul 
e... parcaj 
AS . Ener- 
rli pasiuni 
torului Hi
de Fier I, 
ite de o- 
baza com- 
o mină de

nitate eco- 
C.S.M.-ul 

fi ca re- 
rsă. In do- 
e masă!) 
itreprlndere 

fotbalul e 
campionatul 

recent, e- 
mai face 
cros, tenis 

ar termenii 
.anent nu 
tul acțiuni- 
jinatul de 
ilui, unde

tehnicianul Victor Spînu, se
cretarul comitetului U.T.C., ne 
vorbea despre circa 7—800 de 
tineri practicanți ai diferitelor 
discipline, spre a recunoaște 
apoi că, în afara excursiilor și 
drumețiilor organizate regulat, 
activitatea stă mai degrabă sub 
semnul improvizației. Terenul 
de handbal al asociației este 
luat cu asalt în timpul liber 
de oamenii muncii din Com
binat, „dar trebuie să depu
nem eforturi sporite pentru 
ea dragostea tinerilor față de 
mișcare să capete un aspect 
organizat, permanent".

Am fost — împreună cu se
cretarul C.J.E.F.S.. Grigore 
Dăncilă, — și la întreprin
derea de confecții. Se face 
gimnastică în producție, hand
balul are trecere în rîndul 
muncitoarelor. Numai că baza 
sportivă, din chiar curtea uni
tății, stă de mai multă vreme 
neterminată și pare puțin fo
losită. Și aici, și în alte în
treprinderi mehedințene, or
ganele cu atribuții au datoria 
să-și reconsidere atitudinea 
față de sport, Înțeles ca un 
bun necesar pentru oamenii 
muncii. Așa cum e cazul la 
Hidrocentrala Porțile de Fier 
II sau la A.S. „Cazanele" Or
șova unde se confirmă, o dată 
în plus, că omul — în speță 
factorii responsabili, dar nu 
numai el — înnobilează lo
cul...

(I STAI LOTO PRONOSPORT INTORHEAZA
IECIURI DIN 
NDIAL DE 
'ul turneului 

' mondial 
<e Stat 

un 
.„port, cu- 

j meciuri : 
(16 Iunie) ;

— Iugoslavia 
— Italia (18 
» Argentina 
— Brazilia 

nla — lugo- 
/n. Cehoslo- 
•unle) ; VHL

Peru — Polonia (22 iunie) ; IX. 
Ungaria — Belgia (22 Iunie) ; X. 
Scoția — U.R.S.S (22 Iunie) ; 
XI. Franța — Cehoslovacia (24 
iunie) ; XH. Austria — R.F.G. (25 
iunie) ; xm. Spania — Irlanda 
de Nord (25 iunie). Depunerea 
buletinelor se tace pînă marți 15 
Iunie inclusiv.
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO DE ASTAZI, 11 iunie 1982, se 
desfășoară începînd de la ora 
15,30 In sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Stalcovicl nr. 42 ; numerele ciștl-
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SURPRIZĂ LA CLUJ-NA
POCA ? NICIDECUM l

lat-o, așadar, pe „U“ Cluj-Na- 
poca intr-o situație foarte cri
tică, ceea ce nu i se întrezărea 
acum cîteva etape : 1—2, pe te
ren propriu, cu S.C. Bacău — 
tocmai în „ceasul al... ll-lea“, 
cînd „șepcile-roșii" aveau nevoie, 
ca de aer, de acel barem (oare
cum liniștitor) de 32 de puncte 1

Am fost oare martorii unei 
surprize ? Nicidecum, dacă luăm 
în considerație că, aprioric, gaz
dele s-au temut mult de acest 
meci ; s-au temut pe drept, de
oarece Sport Club Bacău, ori
cum, reprezintă mult mai mult 
pe plan valoric decît — hai s-o 
numim — Progresul-Vulcan, una 
dintre formațiile pe care „U“ o 
Învinsese cu destulă dificultate, 
tot pe teren propriu. Varianta 
repetării acestei „performanțe" a 
planat șl In meciul de miercuri, 
cu băcăuanii, pînă în acel minut 
80 cînd. datorită unul inutil fault 
al lui Ciocan, studenții s-au vă
zut egalați — pentru ca apoi să 
le fugă... pămîntul de sub pi
cioare. Această răsturnare de re
zultat se datorește. mai întil. 
surprinzătoarei scăderi de randa
ment a formației clujene, schim
bării el la față în sens negativ 
— ca să ne exprimăm asa — In 
cea de a doua repriză. Din mi
nutul 46. „U“ a jucat ca șl cum 
era condusă, crispată (de ce 
oare 7), fără claritate, fără le
gătură intre jucători și compar
timente. Băcăuanii puseseră stă- 
pînire pe joc, pasau dezinvolt, ca 
pe teren propriu. C. Solomon, 
Soșu, I. Solomon, Verigeanu șl, 
mai ales, Antohi (cît de mult a 
fost „controlat" de FI. Pop 1) 
creau adevărată panică în fața 
tînărulul șl neexperimentatului 
portar lasko (căruia nu 1 se 
poate reproșa mal nimic).

S.C. Bacău n-a realizat la 
Cluj-Napoca o autodepășlre, ci 
mal degrabă o stringere a rln- 
durilor sale, o mobilizare exem
plară, care i-au dat posibilitate 
să nu depună armele pînă cînd 
nu va obține ceea ce simțea că 
poate obține ; și asta pe fondul 
marilor slăbiciuni ale echipei lo
cale. Nimeni n-a înțeles de ce. 
după ce Andrieș a egalat, „U“ 
n-a știut să păstreze șansa unul 
singur punct, care, (corobo
rat cu o eventuală „re
miză în deplasare, în ulti
ma etapă șl cu jocul ce
lorlalte rezultate) ar fi putut va-

PARTIDA F. C. BAIA MARE - 
F.C. ARGEȘ, LA CLUJ-NAPOCA

Meciul de miercuri, din semi
finalele Cupei României, dintre 
F. c. Bala Mare șl F. C. Argeș 
se va disputa la Cluj-Napoca și 
nu la Mediaș, în urma Înțelege
rii de ultim moment a celor do
uă echipe. Reamintim că cealal
tă partidă, Gloria Bistrița — Di
namo București, se va disputa la 
Brașov.

RAPID BUCUREȘTI 
CONDUCE IN TURNEUL

DE PROMOVARE LA RUGBY
S-au disputat noi partide în ca

drul turneului de promovare In 
Divizia „A* la rugby. în prima 
etapă a returului, derbyul Ra
pid București — Rapid Buzău a 
fost dominat categoric de bucu- 
reștenl, învingători cu scorul de 
34—3, ei înscriind șase eseuri I 
(I. LECA, coresp.). în celelalte 
partide ale etapei : Politehnica 
„16 Februarie" Cluj-Napoca — 
Olimpia Buc. 22—3, T. C. Ind. 
Midia Năvodari — Gloria Buc. 
14—3.

Miercuri, Rapid București a 
terminat din nou învingătoare, 
într-un alt meci important : 17—3 
cu T. C. Ind. Da Buzău, formația 
locală Rapid a întrecut cu 13—3 
pe Politehnica, iar în întîlnirea 
echipelor bucureștene Olimpia și 
Gloria a cîștigat prima cu 6—3.

în urma acestor rezultate, Ra
pid București a făcut un pas 
mare spre promovare, acumulînd 
acum 19 puncte. Foarte intere
santă se anunță lupta pentru lo
cul secund în clasament, care dă 
și el dreptul la promovare. Ast
fel, Politehnica, T. C. Ind. și 
Rapid Buzău se află la egalitate, 
cu cîte 15 puncte. Pe ultimele po
ziții : Olimpia și Gloria, cu 11 șl, 
respectiv, 9 puncte.

Duminică au loc partidele : 
T. C. Ind. — Olimpia, Gloria — 
Rapid Buzău (teren Acumulato
rul, ora 10), Politehnica — Rapid 
București.

■■MHirHIW -------------------

gătoare vor fi transmise în 
cursul serii la televiziune și ra
dio.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 4 IUNIE 1982. Cat. 2 :
I variantă 100% a 50.000 lei și
II variante 25% a 12.500 lei : cat. 
3 : 10,25 a 8.772 lei ; cat. 4 : 31,50 
a 2.855 lei ; cat. 5 : 120 a 749 lei ; 
cat. 6 : 277,75 a 324 lei ; cat. X : 
1.606,50 a 100 100 Ici. Report la cat. 
1 : 500.000 lei. Report la cat. 2 : 
52.280 lei. Cîștigul în valoare de 
50.000 lei de la cat. 2, obținut pe 
un bilet jucat 100%. a revenit 
participantului Io» Marinici din 
București. 

lora mult în această dramatică 
luptă pentru evitarea retrogra
dării. Nici o minte limpede în 
teren nici o încercare de a lua 
toate măsurile de rigoare pen
tru a se pune la adăpost de a- 
menințar’ea lui Antohi și compa
nia mereu puși pe fapte mari.

Stelian TRANDAFIRESCU

ULTIMUL MECI
PE VECHIUL STADION !

Jiul a susținut miercuri cel din 
urmă meci oficial al său pe ve
chiul stadion, întrucît, după cum 
ne-au anunțat atît conducătorii 
clubului minerilor, cît și cei din 
mișcarea sportivă din municipiu, 
începînd cu ediția 1982—83 a cam
pionatului Diviziei „A" va fi 1- 
naugurat noul și elegantul sta
dion al orașului, cu o capacitate 
de 20 000 locuri. O realizare fru
moasă a constructorilor din Va
lea Jiului, cărora echipa le-a 
răspuns cu o victorie aplaudată 
șl cucerirea a două puncte ex
trem de prețioase în clasament.

Jocul nu a satisfăcut însă pe 
de-a-întregul. în special în prima 
repriză, cînd acțiunile de atac 
repetate, dar nepericuloase, ale 
alb-negrilor nu au fost susținute 
și de evoluția Jocului, lipsit de 
nerv. Craiovenii, cu o serie de 
absențe de marcă în echipă 
(G-eolgău, Ungureanu, Beldeanu 
— accidentați, Tilihoi — lăsat a- 
casă în mod disciplinar, Negrilă, 
devenit rezerva Iul Trim eseu) nu 
făceau altceva decît să se ape
re. La toate acestea, să adăugăm 
șl evoluția sub orice critică a lui 
Bălăci, pentru a înțelege lipsa de 
replică a campioanei. De abia 
după primirea golului, după in
trarea în joc a tînărulul Ad. Po
pescu, craiovenii au început să 
se vadă mai mult în atac. Dar 
Vizitiu l-a marcat foarte bine pe 
Cămătaru, Cavai a fost ca întot
deauna de netrecut, ratările s-au 
ținut lanț și scorul a rămas cel 
înscris pe Tabelă în min. 50.

Mircea TUDORAN

RECULUL CORVINULUI
Nu este în intenția noastră de 

a face, în rîndurile ce urmează, 
o analiză a echipei Corvinul, o- 
cupanta locului cu „bronz" ai 
campionatului. Există destul timp 
pentru «șa ceva în perioada din
tre campionatul care se încheie 
sîmbătă și cel care începe la 
8 august. Am vrea, totuși, ple- 
cînd de la ultima evoluție a e-

Corvinul Hunedoara — campioana republicană de juniori I. tn 
rindul de sus : M. Pascu (președintele clubului), C. Gal (an
trenor), Păsat, Ardelean Bardac. Dumitru Sabău, Ad. Nicu, 
Tușan, Ioniceanu, D. Pătrașcu (antrenor). In rindul de jos : Du
mitreasa, Ursan, Teodor Sabău, Tirchinici, Mateuț, Popescu, Se- 
liuc, Florescu. Foto : Dragoș NEAGU

PRIMUL TITLU DE CAMPIONI LA HUNEDOARA -
RODUL PASIUNII Șl PREGĂTIRII TEMEINICE

Ceea ce nu reușiseră în urmă 
cu doi ani Gabor, Rednic, Coles- 
niuc și colegii lor (au pierdut in 
finală în fața lui Dinamo Bucu
rești cu 3—2, după ce conduse
seră cu 2—0 la pauză), lată că 
miercuri după-amiază, pe stadio
nul Dinamo din Capitală, promo
ția lui Mateuț și Dumitreasa a 
cîștigat pentru prima oară titlul 
de campioană republicană de ju
niori I. Este o performanță deo
sebită, pentru care merită feli
citări atît jucătorii, cît și antre
norii D. Pătrașcu și C. Gal, de
oarece a fost realizată în fața u- 
nui adversar, F. C. Constanța, 
care se calificase cu ușurință în 
finală, întrecînd la Focșani pe 
F. C. Baia Mare și Universitatea 
Craiova — la scoruri de 7—0 și 
8—0 ! Dar de data aceasta, „co
piii litoralului" au fost de nere
cunoscut.

Deci, Corvinul Hunedoara a în
vins pe merit, la un scor conclu
dent (4—2). Primul titlu de cam
pioni cucerit de fiii oțelarilor

ȘTIRI...
• F.C.M. PROGRESUL BRAlLA 

— GLORIA BISTRIȚA 2—0 (2—0). 
Ieri, la Brăila, s-a disputat me
ciul dintre formația locală F.C.M. 
Progresul și Gloria Bistrița, con
țin d pentru etapa a 33-a a Divi
ziei „B" — seria I. Partida s-a 
încheiat cu victoria gazdelor, prin 

chipei hunedorene în derby-ul 
din etapa trecută, cu Dinamo, sa 
facem o remarcă, exprimată ci
fric. care îndeamnă, Indiscuta
bil, la reflecții și poate chiar la 
unele măsuri în perspectiva a- 
nului competițional care urmea
ză : în cele 5 partide susținute 
după înapoierea echipei repre
zentative din turneul susținut în 
America de Sud, Corvinul a în
registrat o victorie (chinuită, 
pe teren propriu), un egal (tot 
la Hunedoara) și 3 infringe™, în 
deplasare — două dintre ele in 
fața unor echipe din zona retro
gradării — acestora adăugîndu- 
li-se și eliminarea din „sfertu
rile" Cupei României. Golavera
jul general (8—13) scoate și el 
în evidentă un bilanț în ansam
blu negativ, efect al unei scă
deri pronunțate a capacității de 
joc a echipei hunedorene în fi
nalul acestei întreceri, în care 
Corvinul doar episodic ne-a re
amintit de „U'"-le care știa să 
joace și frumos și eficace. Să 
fie oare vorba de un fenomen 
de suprasolicitare a jucătorilor, 
mulți dintre ei încă neobișnuiți 
cu efortul maxim prelungit ? Sau 
siguranța, la un moment dat, 
a locului trei în clasament a fă
cut să se instaleze în echipă o 
stare de suficiență șl automul- 
țumire ? Oricare ar fi explica
țiile acestui recul din finalul în
trecerii. Corvinul are obligația 
să ne convingă că n-a fost, în 
fond, vorba decît de un moment 
de criză trecător. Pauza comru)- 
tițională care începe săptămîna 
viitoare ar putea să-i fie, in a- 
ceastă privință, un sfetnic bun.

Mihai IONESCU
LANȚUL SLĂBICIUNILOR, 

DE LA SPERANJE 
LA SENIORI...

Pe stadionul Progresul, 
miercuri, a fost, mai întâi, me
ciul de speranțe. Speranțele fot
balului de mîine, care — pe te
ren — ar trebui să se preocu
pe de fotbal șl nimic mai mult. 
Dar după o repriză mai calmă 
(vorba vine, pentru că nu a fost 
lipsită de durități), a urmat alta 
plină de tensiune. Arbitrul T. 
Lungu (Giurgiu) a fost indulgent, 
deși 3—4 jucători trebuiau trimiși 
la cabine, mal ales portarul 
bucureștean Apostolescu, care l-a 
atacat violent pe Văcariu (fără 
Intenția de a juca balonul) și 
căruia 11 putea fractura piciorul 
(și care a părăsit terenul).

Se aștepta ca, odată eu pleca
rea la cabine a echipelor de spe- 

este rodul unei activități mai În
delungate care se desfășoară cu 
pasiune la centrul de copii și 
juniori din Hunedoara. Tehnici
enii de aici, In frunte cu veș
nic tînărul Dumitru Pătrașcu, a- 
vlnd condiții foarte bune de a 
depista, selecta șl pregăti pe cel 
mai talentațl copil, reușesc să 
dea fotbalului jucători valoroși. 
După ce Mateuț șl Dumitreasa au 
debutat pe prima scenă a fotba
lului, iată că alțl jucători talen
tațl bat la ușa Diviziei „A" : Teo
dor Sabău, Ardelean, Tirchlnici, 
Păsat șl Popescu. „Dacă In sezo
nul v*«or vor mai promova în
că doi, trei jucători tn echipa de 
seniori a Corvinulul, atunci mun
ca noastră va fi pe deplin Încu
nunată de succes, ne spunea an
trenorul Dumitru Pătrașcu. Și 
eu sper că așa se va intimpla !“ 
Și noi li dorim apreciatului teh
nician hunedorean ca dorința sa 
să se Împlinească.

P. VINTILA

ȘTIRI...
golurile marcate de Darie In mi
nutele 4 șl 21. (N. COSTIN, co
resp.).
• F. R. Fotbal organizează un 

curs de perfecționare a masorilor 
echipelor din diviziile „A" și 
„B“. Cursul va începe In ziua de 
14 Iunie (ora 9), la I.E.F.S. 

ranțe, fotbalul să-și reintre în 
drepturi. Dar de unde ! Atmo
sfera a început să se încingă și 
mal mult, cu cît minutele se 
scurgeau. Golul marcat de Apos
tol în minutul 3 a creat o nejus- 
tlficată stare de nervozitate în 
tabăra Iul F. C. Olt. La fiecare 
pasă, la fiecare acțiune, antreno
rul FI. Halagian își certa jucăto
rii care evoluau pe partea băncii 
sale. Numele lui Prepeliță șl Că- 
țol s-au auzit toată repriza întîi, 
iar după pauză le-a venit rîndul 
la muștruluială Iul Matei, Pițur- 
că, lamandi. A început apoi dia
logul, deloc sportiv, Marlea — 
Halagian, au Început să fie sî- 
cîlți șl arbitrii șl aceștia n-au 
mal putut arbitra cum trebuie, 
dar nici el n-au vrut să curme 
„circul" de pe teren șl de pe 
margine. Șl-au mai adus contri
buția la această stare de spirit și 
o parte din spectatori, care i-au 
apostrofat pe oaspeți, astfel că 
de fotbal, lungi perioade, nici nu 
putea fi vorba. Mereu cicăllt, ar
bitrul Cr. Teodorescu n-a mal a- 
cordat un 11 metri Ia faultul a- 
supra lui Pițurcă, a trecut cu ve
derea atacul violent a lui Simio- 
nov, acesta a rămas In teren, 
dar avea să-1 părăsească cu ca
pul spart după o ciocnire eu 
Matei. Faulturi (13 — Progresul, 
24 — F. C. Olt, cum și-a notat 
observatorul federal I. Marines
cu), obstrucții, văicăreli, protes
te, întârzieri de joc : toate au fă
cut ca, de la speranțe la seniori, 
dubla lntîlnlre Progresul-Vulcan 
— F. C. Olt să se constituie in
tr-un spectacol ratat.

Constantin ALEXE 

„AMABILITĂȚILE" 
DIN TRIVALE

Sigur că F.C. Argeș avea mare 
nevoie de ambele puncte ale 
partidei eu Steaua, pentru a se 
duce, mîine, fără griji la Timi
șoara și pentru a pregăti in li
niște semifinala Cupei cu F.C. 
Baia Mare. Pierderea lor, sau 
a unuia singur, ar fi plasat-o 
din nou în „hățișul" calculelor 
retrogradării pină în ultimul mi
nut al campionatului. Sigur că. 
la rîndul ei, șl Steaua viza a- 
celeași puncte pentru a nu pier
de locul 4.

Acestea au fost premisele. A 
urmat... lupta. în prima repri
ză s-a jucat și puțin fotbal, dar 
cu cît timpul se scurgea — și 
se scurgea în favoarea echipei 
arge.șene — duritățile s-au În
mulțit, spiritele s-au aprins, 
toate culminînd cu un final de-a 
dreptul penibil. Indiscutabil 
capul răutăților a fost portarul 
Nițu, cel care pînă nu de mult 
a jucat la F.C. Argeș. El s-a 
supărat rău de tot după golul 
primit și supărarea lui a mers 
plnă la a incinta spectatorii 
prin gesturi de ultimă speță, 
pină la a-și lovi adversarii In 
două-trei rîndurl. L-a secondat 
coechipierul său Fodor, foarte 
dur și cu Turcu șl cu Băluță.' 
Abia in final el a primit carto
naș galben, deși trebuia tempe
rat mai din vreme. De partea 
cealaltă, cei mal trascibili: 
Radu II, căpitanul echipei, șt 
Dobrln, antrenorul el. Iar cînd 
arbitrul S. Drăgulici a văzut că 
nu mai poate face față durită
ților — el ar fi putut să eli
mine ușor cel puțin vreo trei 
jucători — a fluierat sfîrșitul 
partidei, după care a urmat o 
„spectaculoasă grămadă" Ia mij
locul terenului cu schimburi dc.,1 
amabilități care au lăsat un gust 
amar celor peste 20 000 de spec
tatori.

Laurențiu DUMITRESCU 1
P.S. Aflăm de la clubul mili

tar că, după meci, unii specta
tori certați cu... civilizația ele
mentară au asediat autobuzul e- 
chipel Steaua, manifestîndu-se ca 
pe ultimul maidan. Au cuvintul 
cei in drept.

BĂIEȚI BUNI, 
DAR CU LIPSURI...

Miercuri, la Tlrgoviște, gazdele 
au marcat cele două goluri, m 
urma unor faze fixe. După două 
lovituri libere directe, executate 
cu precizie de Ion Marin, jucă
tor foarte tehnic, cu clarviziune 
Șl totuși exbucureșteanul n-a a- 
părut printre remarcați! noștri 
in meciul cu Sportul studențesc. 
Nu intlmplător. Pentru că talen
tatul jucător tîrgovlștean s-a do
vedit foarte nervos șl... dur. Din 
primele minute, șl-a luat adver
sarii in primire. Discret sau pe 
față, el l-a lovit pe Pană. Șen- 
bănică șl Bucurescu, fapt pen
tru care ar fi meritat cel pu
țin un cartonaș galben, șiret.' 
Insă, Ion Marin aștepta ca ar
bitrul să se uite unde pleca min
gea și după aceea Își „tampona-" 
adversarul. Și cum maniera Iul 
n-a fost sancționată (și tușierit 
puteau sesiza incorectltudinele 
sale, dacă arbitrul de centru nu 
le observase !), au apărut proze
liții. Primul a fost fundașul la
teral Nlculescu, care a încercat 
să-1 oprească pe Bucurescu nu
mai prin durități. Fapt pentru 
care a primit un cartonaș galbeni 
Iar in min. 43, pentru repetarea jo
cului dur, Niculescu a fost 
eliminat pe bună dreptate. 
Peste un minut alt jucător ta
lentat al tirgoviștenilor, Constan
tin, a văzut și el un cartonaș 
galben pentru durități. Ion Ma
rin 11 contaminase într-un meci 
decisiv. Iar dacă Sportul studen
țesc nu s-ar fi mulțumit cu pu
țin. mal exact, cu un punct, 
nervozitatea din prima repriză a 
iui Ion Marin, a Iul Niculescu 
(mai ales) și Constantin putea 
Însemna nn tribut foarte mare,

Mircea M. IONESCU



„ttniWtfiHAJL HUittrtl .Lăb OKÎ ASIGURAI
LA UN INALT NIVEL-SCHIMBUL DEMIINE

Cu cîtva timp în urmă s-a 
desfășurat la Brașov, în orga
nizarea I.H.F. și a federației 
române de specialitate, un curs 
internațional de arbitri, cu par
ticiparea a 23 de cavaleri ai 
fluierului din Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Portugalia, l 
și 21 din țara noastră, 
rugat pe dl. Karl E. 
(Norvegia), președintele 
siei de arbitri din I.H.F. 
acorde un scurt interviu.

— Cum apreciați nivelul ar
bitrajelor la ultima ediție a 
C.M. de handbal masculin, găz- 

• duită de R.F. Germania ?
— Pentru a fi foarte exact, 

doresc să precizez că la ediția 
C.M. la care vă referiți arbi
trajele au fost mai bune decît 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Explicabil, dacă ți
nem seama de faptul că cei 
chemați să vegheze pe teren 
desfășurarea in condiții optime 
a jocurilor au avut timp mai 
mult să se pregătească și să-șl 
însușească noile reguli intro
duse în regulamentul handba
lului. Unii arbitri au fost cx- 
celenți, între, ei aflîndu-se și 

; cuplul Marin Marin — Ștefan 
Șerban din România, alții au 

-dezamăgit. Totuși, pe plan in- 
1 ternațional, există o oarecare 
criză de arbitri buni, dar pe 
care sperăm s-o înlăturăm cit 
mai repede.

— Noile paragrafe introduse 
În regulament contribuie la 
„curățirea" handbalului de bru
talități sau conferă arbitrilor 
o libertate prea mare, puteri 
discreționare ?

Franța, Grecia, 
Spania 

L-am 
Wang 
comi
să ne

— Dacă observăm că arbitrii 
nu folosesc aplicarea noilor re
guli in spiritul înțeles de noi, 
adică acela de a contribui la 
păzirca totală a integrității 
corporale a jucătorilor, de ast
fel de arbitri ne dispensăm. 
Ceea ce pină acum nu a fost 
cazul. Afirm cu certitudine că 
beneficiind de aplicarea noilor 
reguli 
singur 
cătorii 
de cel . . _
nestingheriți calitățile.

— Care sînt principalele con
cluzii pe care le-ați desprins 
din cursul internațional de la 
Brașov pe care l-ați condus. 
Și pentru că vă aflați in țara 
noastră, ce părere aveți despre 
handbalul românesc 7

— Atit eu. cit și colegul meu 
român Vasile Sidea, care este 
lector în I.H.F.» ne declarăm 
mulțumiți de nivelul la care 
s-au prezentat candidați! la 
ecusonul federației internațio
nale. Faptul că viitorii arbitri 
internaționali și-au susținut e- 
xamenul 
partidele 
final de 
fost de 
și mai bine asupra 
cum aceștia au aplicat spiritul 
și litera regulamentului I.H.F. 
in ceea ce privește nivelul 
handbalului românesc, țara dv. 
rămine in plutonul de elită. A- 
sistind acum, zi de zi, la tur
neul juniorilor, am convinge
rea că și schimbul de miine 
este asigurat la un înalt nivel.

— pentru a oferi un 
exemplu — chiar și ju- 
fără talie, ncmaivorbind 
tehnici, își pot arăta

practie conducind 
din cadrul turneului 

juniori al țării dv. a 
natură să ne edifice 

modului

Ion GAVRILESCU

C.M. DE POPICE
(Utmare din png. 1)

La fete, în frunte se află 
Iugoslavele Biserka Perman — 
883 și Ștefica Kristoff — 836 
Și cehoslovaca Vlastimira Ka- 
hova — 868 (locul 2). ~ ’
rile 5—6 se situează , 
țrescu — cîștigătoarea 
liei de aur Ia perechi 
nă cu Elena Pană — 
Urmează in clasament 
Berinde. tot cu 847. Celelalte 
jucătoare românce pornesc în 
tinală cu următoarele punc
taje : Maria Zsizsik — 843,
Elena Andreescu — 812, Mar
gareta Cătineanu — campioana 
mondială în 1980 — 820 și 
Elena Pană 820. Se intră în 
concurs, atit la băieți, cit și la 
tete, în ordinea inversă a re
zultatelor.

După două probe (echipe și 
perechi) în fruntea clasamen
tului pe națiuni se află Româ
nia cu 5 medalii (2 de aur și 
3 de bronz). în urma echipelor 
noastre se situează : Iugoslavia 
(1 aur — 1 argint — 1 bronz). 
Ungaria (1 aur). R.F. Germa
nia (1 argint) Cehoslovacia 
ll argint) și Italia (1 argint).

Iată și citeva aspecte de 
altă natură : e Cel mai tînăr 
concurent este Stelian Boariu 
— 24 de ani (student la Insti
tutul de mine din Baia Mare). 
• Ce! mai în vîrstă popicar 
este iugoslavul Nikola Dragas

Pe locu- 
Ana Pe- 

meda- 
împreu- 

cu 817. 
Silvia

fost multiplu campion mondial 
— 40 de ani. • C.M. de la 
Brno este ediția cu media de 
vîrstă cea mai redusă — sub 
27 de ani Ga restul edițiilor 
media de vîrstă era de peste 
32 de ani). • Arbitrul român 
Ferdinand Popescu, care 
ciază pentru a 12-a oară 
„mondiale", a fost distins 
Diploma de onoare a Federa
ției internaționale de popica.
• Dintre spectatorii români
prezenți la Brno, Ion Sapanloș 
(matrițer la Fabrica de pielă
rie și încălțăminte din Mediaș) 
a oferit perechii Ana Petres
cu și Elena Pană, în timpul 
premierii, un buchet cu 50 de 
garoafe, un frumos gest, a- 
plaudat de publicul prezent 
în sală. • Vestgermanul Rein
hold Riihle, din Eppelheim, 
este pentru a șaptea oară pre
zent, ca spectator, la C.M. La 
Mangalia Nord, în 1980, avea 
la el o Imensă umbrelă pe 
care și-au pus semnăturile toți 
conqurenții. iar acum are pe 
cap o pălărie uriașă, model 
1900. pe care colecționează in
signe.

Ofl- 
la 
cu

VĂ PREZENTĂM: SERIA A Vl-a
(Brazilia, U.R.S.S., Scoția, Noua Zeelandâ)

Gazdele seriei a Vl-a
Primul oraș al An- 
540 km sud de Ma- 
istoris milenară, re-

SEVILLA, 
daluziel, la 
drid, cu o 
cunoscut pentru arta și folclorul 
său, pentru valoarea inestimabilă 
a monumentelor sale. 688 236 lo
cuitori. Are 2 mari stadioane : 
„Benito Villamarin" (52 000 locuri) 
al clubului Real Belts și „Sanchez 
Plzjuan* (70 000 locuri) al clubu
lui Sevilla C.F.

MALAGA. Cel mai de sud din
tre orașele gazdă ale partidelor 
Cupei Mondiale (568 km de Ma
drid), centru turistic tradițional 
al Andaluziei cu o climă dulce 
și o bogată vegetație specifică 
(473 226 locuitori). Stadionul „La 
Rosaleda" (35 000 locuri) este pro
prietatea lui C. D. Malaga.

Echipe participante
BRAZILIA

119 051 500 locuitori; 551 358 jucă
tori ; 30 631 echipe dintre care 213 
în primul ețalon ; 5 125 arbitri •
• Cîștigătoare a grupei I, sud- 

americanâ, ta preliminarii (4 4
0 0 11—2 8 p), 2. Bolivia 2 p, 3. 
Venezuela 2 p) 9 Singura repre
zentativă din cele 48 de țâri care 
au participat pînă acum la tur
neele finale ale campionatului 
mondial care a fost prezentă la 
toate cele 11 ediții ale competi
ției ! • A susținut 52 de parti
de, a cîștlgat 33, meciuri egale 
19 șl a pierdut 9, golaveraj 
119—56 • De 3 ori campioană a 
lumii (a cîștlgat definitiv „zeița 
de aur", cupa Jutes Rimet, : 1958, 
la Stockholm, 5—2 cu Suedia, în 
1962, la Santiago de Chile, 3—1 cu 
Cehoslovacia șl ta 1970, la Ciudad 
de Mexico, 4—1 cu Italia. A mal 
fost în finală șl în 1950, la Rio 
de Janeiro (1—2 cu Uruguay), de 
alte 8 ori a fost pe locul 3, ta 
1931 (4—2 cu Suedia) șl ta 1976 
(2—1 cu Italia), iar în 1974 a fost 
a IV-a (0—1 cu Polonia) • An
trenor ; Tele Santana (din 1960) 
• Echipa probabilă : Valdlr Pe
rez (Paulo) — Oscar (Leandro), 
Junior, Junlnho, Edlnho — zico, 
Socrates, Cerezo (Falcao) — Dtr- 
ceu, Șergtnho, Careza (Batista).

U.R.S.S.
266 560 000 locuitori; 4 372 000 jucători; 

51 299 cluburi, dintre caro 14 în pri
ma divizie ; 153 550 arbitri *

• Câștigătoare a seriei a HI-a 
a preliminariilor (8 6 2 0 20-2 14 
p), 2. Cehoslovacia 10 p, 3. Țara 
Galilor 10 p, 
Turcia 0 p) 
participări la 
1958, 1962, 1966 
rezultat fiind
(1—2 cu Portugalia) • A susținut 
la C.M. 19 partide (10 3 6 30-21 
23 p) locul 10 • Antrenor : Kon
stantin Beșkov (din 1979) • Echi
pa probabilă : Dasalev — Sulak- 
velidze, Sidlatulln, Clvadze, Balta- 
cea — Ohaneslan, Bal, Gavrilov, 
Daraselia — Șenghella, Blohln.

4. Islanda 6 p, 5.
• Are la activ 4 
turnee finale ta 

șl 1970, cel mal bun 
locul IV ta 1966

SCOTIA
5 200 000 locuitori ; 130 000 jucători; 

10 000 echipa dintre care 10 In cam
pionatul primei divizii ; 1 703 arbitri •

9 Clștlgătaare a grupei a Vl-a 
europeană a preliminariilor ta 
care a totalizat 11 p (8 4 3 1 
9-4, o singură tafrtagere cu 1—2 
(d) la Portugalia) • 4 partici
pări la C.M. ta 1954. 1958, 1974, 
197». In Argentina 18 n-a trecut 
de prima fază (ta seria a IV-a : 
1. Peru S p, 2. Olanda 3 p. 3. 
Scoția 3 p, 4. Iran 1 p) • A ju
cat 11 meciuri la C.M. totaUztad 
8 P (2 
tren or: 
Echipa 
Grain, 
Evan», 
Hartford, Robertson.

4 S 12-21) locul 22 • An- 
Jock steln (din 1878) • 
probabilă : Wood — Mc- 
Alblston, Work, McLelsh, 
Pro van, Brazil, Dalglish,

♦

Programul meciurilor
14 iunie : Sevilla (..Sanchez 

Pizjuan")
Brazilia - U.R.S.S. (22,00) ;
15 iunie : Malaga :
Scoția - Noua Zeelandâ (22,00);
18 iunie : Sevilla (..Benito

Villamarin") •
Brazilia — Scoția (22.00) ;
19 iunie : Malaga :
U.R.S.S. — Noua Zeelandâ 

(22.00) ;
22 iunie : Malaga :
U.R.S.S. - Scoția (22,00) ;
23 iunie : Sevilla

Villamarin") :
Brazilia - Noua

(22,00)
Primele doua clasate 

câ în turul doi a-i competiției 
astfel :

GRUPA „C*, la Barcelona 
(„Sarria") cîștigătoarea seriei 
a Vl-a împreuna cu a doua da- 
sată In seriile I ți III ;

GRUPA „A", la Barcelona 
(,,Nou Camp) a doua clasata 
în seria a VI a alături de cîțti- 
gâtoarele seriilor I ți a lll-a.

(,,Benito
Zeelandâ

se califi-

NOUA ZEELANDA
2 786 123 locuitori, 52 969 jucători ; 

3 098 echipe dintre care 12 in pri
ma divizie ; 514 arbitri *

9 Clasată pe locul secund la 
turneul final al seriei Asia — O- 
ceanla (1. Kuwait 9 p, 2. Noua 
Zeelandâ 6 3 2 1 11-6 7 p, 3. R.F. 
Chineză 7 p (9-4), 4. Arabia Sau- 
dltă 1 p). Pentru calificare a fost 
nevoie de un meci suplimentar, 
la Singapore, ta oare a întrecut 
cu 2—1 R. P. Chineză • Se află 
la prima sa participare la un 
turneu final al Cupei Mondiale 
• Antrenor : englezul John Ad- 
stiead (din 1979) • Echipa proba
bilă : Wllsan — Herbert, El rick, 
Almond, Dod» — Cole. Sumner. 
B. Turner — Rufer, G. Turner, 
Woodta.

• Datele tint preluate din bule
tinul „F1FA News” nr. 225 din 
februarie 1982.

înainte de start
Chiar daca despre reprezentativa Nail Zealand» nu se cunosc prea multe 

lucruri ți nu se pot face» de aceea, decît vagi referiri la forța ei în raport 
de a celorlalte echipe din aceastâ grupă, râmîn totuși trei echipe al câror 
potențial valoric este prea bine cunoscut ți a fost pus deseori In evidența 
în partidele de verificare. Ar fi mai întîi Brazilia, despre care comentatorii 
afîrmâ câ se gâsește la același nivel ca in urmâ cu cîțiva ani, cind, In 
Mexic, a cițtigat definitiv „Zeița de aur* — Cupa Jules Rimet. Elevii Iul 
Tele Santana sînt, la aceastâ oirâ, principalii favoriți ai Mundialului spa
niol, alcâtuind o echipa foarte puternicâ, echilibrată» omogena, cu un bun 
joc în apârare ți cu o incisivitate puternicâ ofensivă.

Principala adversară a Braziliei» in cadrul seriei, este apreciată a fl re
prezentativa Uniunii Sovietice, o echipa foarte bine pregâtitâ fizic ți, na 
numai atit, un 11 capabil de o evoluție superioarâ, la un randament maxim, 
ața cum a demonstrat in aceastâ primăvară In diferite partide internaționale, 
cu echipe puternice, inclusiv cu cea a Argentinei.

Echipa Scoției este insâ marele semn de întrebare, pentru câ deși în cam
pionatul inter-britanic a pierdut, recent (0—1) meciul cu Anglia, se aprecia- 
zâ câ posibilitâțile ei sint» in realitate, altele, mult mai mari. Râmine de 
vâzut cit sint totuși de mari...

Documentarele au fost realizate de 
Romeo VILARA ;i Ion OCHSENFELD ,

CONCURSURI INTERNATIONALE DE GIMNASTICA
Lotul nostru reprezentativ fe

minin de gimnastică se află in 
Cipru, unde urmează să susțină 
în zilele următoare trei concur
suri demonstrative. Au făcut de
plasarea Cristina Grigoraș, Ml- 
haela Slănuleț, Ecaterina Szabo, 
Rodica Dunca, Emilia Eberle, Do
rina Ungureanu, Ștefania Marin,

Camelia Benclii șl Magdalena 
Kan ca.

• Campionii absoluți de gim
nastică ai țării noastre, Lavinia 
Agache șl Kurt Szilier au plecat 
în Franța, pentru a participa la 
turneele internaționale programa
te la Rouen, Antibes șl Orleans.

HOTARIRI ALE FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE ATLETISM
Consiliul Federației Interna

tionale de atletism s-a reunit, 
nu de mult, la Kingston cu pri-

>'cl$iFR » cișirR » FIȘIER » FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER • FIȘIER

£ AL 46-lea RECORD MONDIAL LA ARUNCAREA CIOCANULUI
| Ori de cîte ari este întrecut un record mondial, uimirea 

— (care-și face cea dinții simțită prezența) cedează locul, în cele
, din urmă, unei mari admirații, deopotrivă pentru autorul lui 

a. și pentru... cifra în sine. Cind se întîmplă insă ca acum, 
SI cu acest nou record al lumii la aruncarea ciocanului, uimirea 
•G-, nici că se mal duce !... Șl într-adevăr, ce poți să mal zici cînd, 
“•liată Serghei Litvinov aruncă 83,98 m (11) șl îmbunătățește re-

I cordul lumii nu cu cîțiva centimetri, el cu... 2,18 m, ceea ce, 
• să recunoaștem, este, într-adevăr, ceva extraordinar. 
ș| ’ 
</>

•
oc 
lu
<z>

I Noul recordman mondial, este, de fapt... fost recordman căd el 
a mal fost primul aruncător al lumii ta 1980 (81,66 m la 24

• mai), s-a născut la 23 ianuarie 1958. Are 180 cm înălțime șl
89 kg greutate. Evoluția rezultatelor sale a fost : 1974 — 60,66

I m, 1975 — 65,42 m. 1976 — 72,38 m, 1977 — 74,32 m. 1978 — 76,22
• m 1979 — 79,82 m, 1980 — 81,66 m. 1981 — 79,60 m. Litvinov

( a preluat de două ori recordul de la lurl Sedta : 61,66 m de 
g-i la 80,46 m în I960 șl 83,98 m de la 81,80 m ta 1982. In sflr- 
gțj șit, să mal amintim că Litvinov a cîștlgat Cupa Mondială ta 
iZ 1979, la Montreal (78,70 m), a fost al doilea la Cupa Europei

I in 1979. la Torino (76.90 m) Iar la J.O. din 1980, de Ia Moscova,
• a fost al doilea (80,64 m. după Iuri Sedîh 81,80 m).

j Serghei Litvinov este al 21-lea recordman mondial la arun- 
a i carea ciocanului, probă în care recordurile au fost îmbunătățite 

de 46 de ori. Primul recordman — oficial — a fost americanul 
= Pat Ryan cu 57.77 m (New York 17.8.1913). Față de performanța 

j acestuia recordul a crescut cu 25,21 m, într-un interval de 69
de ani. Iată cîtewa date însemnate din Istoria recordului la cio
can, depășiri ale unor granițe : 
60,34 m Joisaf Csermok (Ungaria) 
65,85 m Mihail Krivonosov (U.R.S S.) 
70.33. m Hal Connolly (S.U.A.) 
75,48 m Anatoli Bondarciuk (U.R.S.S) 
80.14 m Boris Zaiciuk (U.R.S.S.)

Helsinki 24. 7.1952 
Nalcik 25. 4.1956 

Walnut 12. 8.1960 
Rovno 12.10.1969 

_ — ----------- ,------------ , Moscova 9. 7.1978
Recordmani al recordurilor stat Mihail Krivonosov șl Hal 

I Connolly cu cîte 7 recorduri, Karl-Hans Rlehm (R.F. Germania 
iu cu t recorduri.
vs R. Vil.

ce. ui 
u> 
u.

o

• FIȘIER e FÎȘiER >' FIȘIER • FIȘIER » FLȘ.ER » FIȘIER > FIȘIER >

meciuri 
Malaga, 

jucat cu 
divizia a

verifi- 
Noua Ze- 
echlpa io- 
3-a, șl a 

La Ascoli

ieiul celei de a 50-a aniversări 
de la constituirea Federației de 
atletism din Jamaica (președin
tele acesteia este Herbert Mc 
Kenley, campion olimpic in 
1952 Ia 4X400 m). Cu acest pri
lej au țpst stabilite între. al
tele : • A 4-a ediție a „Cupei 
Mondiale" va avea loc în oc
tombrie 1985, în Australia, la 
Canberra (care a fost preferată 
ca gazdă orașului Tokio) • 
Federația japoneză va organiza 
în anul 1985 o nouă competiție 
de anvergură — Cupa mondia
lă la maraton • Comitetul de 
cros și alergări pe șosea din 
cadrul I.A.A.F, a fost însărcinat 
să examineze posibilitatea or
ganizării In viitor de campio
nate mondiale de alergări pe

ATLETISM. • La Berlin, la 
.Ziua Olimpică", Iosif Nagy s-a 
clasat al doilea Ia aruncarea dis
cului cu 64,16 m după Armin 
Lemme (RDG) 65,36 m. Alte re
zultate : 100 m : Lara (Cuba)
10,45, ■" - - ■ --------

m :
800 m : Juantorena 1:45,87;

5 000 m: Schlldauer (RDG) 13: 
■' ' ‘ (RDG)

Goehr 
Steuk (RDG) 
Irst (RDG)

110 mg : 
feminin : 100

(RDG) 11,17, 800 m: 
2:00,14, înălțime : Kirst (RDG) 
1,96 m. greutate ; Sluplanek 
(RDG) 21,58 m. • La Atena. So
fia Sakorafa (Grecia) — 68,86 m 
Ia suliță • La Londra, în prima 
zl a meciului masculin Anglia — 
SUA — Australia — Suedia : 100 
m : Smith (SUA) 10.19 ; 110 mg : 
Campbell (SUA) 13,57, 400 mg : 
King (SUA) 49,80 : 5 ooo m :
Cummtags (SUA) 13:28.6. trlplu-

Munkelt 
m :

distanțe de 15. 20. 25, 
• A fost omologat 
mondial pe 5000 m 

al lui Henry Rono

șosea pe 
și 30 km 
recordul
(13:06,20) ... . _ 
(Kenya) la 13.9.1981 O în urma 
unor cazuri de dopaj au fost 
recalificați pentru concursuri : 
Alexis Paul McDonald (Cana
da) de la 1.8.1982, Karoline Kă- 
fer (Austria) de la 22.8.1982 și 
Linda Haglung (Suedia) de la 
9.2 1983 • La 2 septembrie 
1982. cu prilejul „europenelor" 
de la Atena va avea loc o fes
tivitate specială închinată ani
versării a 70 de ani de exis
tentă a Federației internaționa
le. Printr-o plăcută coinciden
tă. în acest an va fi sărbători
tă aceeași vîrstă si de către 
Federația română de atletism 1

TELEX • TELEX
salt : Connors (Anglia) 17.30 m, 
o milă : Hillardt (Australia) 
3:55,33 ; 800 m : Bourke (Austra
lia) 1:46,61, 3 000 m obstacole :
Reitz (Anglia) 8:21,06.

AUTO. • In apropiere 
tanbul s-a desfășurat 
Gunaldin. contind pentru 
pionatul european și cel 
nlc. Plloții români pe __ ,__
Dacia 1300 au obținut locul Intli 
la clasa 1300 (grupa a 3-a) Prin 
echipajele FI. Mateescu — Fi 
Nulă și M. Costlneanu — Gh. 
Barbu. Raliul a revenit bulga
rului I. Petrov („Porsche").

FOTBAL. • Grasshopers Zu
rich a cîștlgat titlul de cam
pioană a Elveției cu 49 p, ur-

de Is- 
raliul 
cani

bal ca- 
mașina

• Alte 
care : la 
elandă a 
cală, din 
ciștigat cu 2—0 • 
Piceno, selecționata Cehoslo
vaciei a învins cu 5—1 în 
Partida cu formația Ascoli, 
din prima divizie italiană ($ 
La Novi Sad, divizionara A 
— Vojvodina a pierdut cu 
5—1 întîlnirea cu naționala 
Iugoslaviei, pentru care au 
înscris Petrovici si Vujovici 
eîte 2 și Gudelj.
• Argentinienii fac excep

ție de la practica stabilirii 
numerelor pe tricouri în or
dinea posturilor dintr-o e- 
chipă, jucătorii săi fiind nu
merotați, pur și simplu, in 
ordine alfabetică. Doar Die^o 
Mar&dona conducătorul do 
joc al echipei campioane 
mondiale, va purta numărul 
10. al postului său !
• Malaga, oraș care va

găzdui unele dintre meciurile 
seriei a Vl-a s-a făcut cu
noscut. între altele, prin vi
nul “ ‘ ..........................
s-a 
tor
• 

de antrenori principali 
de 49 de ani și 146 de zile
• Mai înainte de a fi ajuns 

în Spania, în mica localitate 
Tordesillas (30 km depărtare 
de Valladolid) fotbaliștii d r 
Kuwait s-au pregătit 19 zile 
în Maroc unde au susținut 6 
meciuri : 1—1 cu Aston Villa, 
1—1 cu Standard Llege, 1—2 
cu Eintracht Frankfurt. 1—1 
cu Nottingham Forest. 2—1 
cu Manchester City și 3—3 cu 
reprezentativa Marocului. A- 
tentie deci 1» fotbaliștii din 
Kuwait !...

său și prin faptul că aici 
născut (1881) marele pic- 
spaniol Pablo Picasso 
Vîrstă medie a celor 24 

este

mată de Servette Geneva 46 p 
Ui FC Zdrlch 46 p.

handbal. • In prima zl a 
turneului feminin de la Szeged 1 
Ungaria (B) — Cehoslovacia 25—
19. Iugoslavia — Polonia 28—24, 
R.F. Germania — Norvegia 20— 
18, Ungaria (A) — Bulgaria 33—
20.

POLO. • Turneu la Utrecht, ta 
Olanda : Cehoslovacia — Cuba 
10—6, Ungaria — Grecia 13—8, O- 
landa — Canada 16—7.

ȘAH. • La Osijek după 11 
runde conduce Skembrls (Gre
cia) cu 6,6 p urmat de Popov 
(Bulgaria). Prybil (Cehoslovacia) 
șl Huiak (Iugoslavia) cu cite 6 p 
O La Torino după 4 runde con
duce Andersson cu t p (1), ur
mat de Hubner șl Llubojeviri 
2 p.
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