
Apelul poporului român — act de înaltă 

conștiință și umanism

TINERETUL SPORTIV ĂL PATRIEI 
VREA PACE, VREA VIAȚĂ 
PE ÎNTREGUL PĂMÎNT!

Trăim momente de profundă anqaiare a întreqii noas
tre națiuni în ample și emoționante manifestări ale 
voinței de pace, ale deosebitei răspunderi izvorîtă 
din înalta conștiință față de prezentul și viitorul patriei, față 

de destinele civilizației umane. La vibranta chemare a 
secretarului general al partidului, președintele României, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, întregul popor își exprimă 
intr-un singur glas totala adeziune la nobilele eforturi de 
statornicire a unui climat de liniște și înțelegere pe în
treaga planetă, de eliminare a politicii de forță și dictat 
din relațiile internaționale, a tuturor focarelor care pun in 
pericol securitatea, dezvoltarea liberă a popoarelor, pacea 
lumii. APELUL POPORULUI ROMAN adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U. consacrată dezarmării sintetizează atitudinea 
profund umanistă a României socialiste in abordarea aspec
telor vitale ale existenței comunității internaționale, repre
zintă un fierbinte apel la rațiune, la luciditate, la înțele
gerea deplină a necesității stringente de a nu se precupeți 
nici un efort menit să asigure triumful păcii și vieții pe pă- 
mînt. Printre atîtea alte mărturii ale arzătoarei dorințe de 
pace a tuturor celor ce trăiesc pe strămoșeștile noastre me
leaguri - români, maghiari, germani șî alte naționalități - 
întîlnim, iată, în aceste zile, ample manifestări, mitinguri 
și adunări ale oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul pa
triei cu prilejul cărora cetățeni de toate vîrstele șî preocu
pările își exprimă hotărirea fermă de a face totul pentru 
salvgardarea păcii, semnînd Apelul cu însuflețire, cu încre
dere și sperpnță in izbînda uriașelor forțe ale păcii asupra 
cercurilor care alimentează tendințele agresive. tensiunea, 
recurgerea la folosirea armelor.

Pacea, viitorul omenirii preocupă astăzi mai mult ca ori- 
cînd poporul nostru, ale cărui aspirații de progres, bună
stare și fericire sînt strîns legate de existența unui cer senin 
sub care să-și poată făuri in deplină siguranță mărețele 
idealuri socialiste Pacea, viitorul omenirii - periclitate de 
existența unor arsenale militare cu o forță uriașă de distru
gere — preocupă puternic tinâra generație care n-a cunos
cut și nu trebuie nicicind sâ cunoască ororile războiului, 
care trebuie să-și realizeze cele mai îndrăznețe visuri, să se 
împlinească sub soarele luminos al socialismului. Detașa
ment numeros, animat de un robust optimism, de încredere 
in viitorul de aur al societății la a cărei edificare este par
ticipant activ, tineretul sportiv al României dorește din toată 
ființa sa pacea, ii este slujitor devotat și, in același timp, 
mesager consecvent pe toate meridianele globului. La 
locurile de muncă și învățătură, pe arenele sportive, toți 
acești tineri dovedesc, prin faptele și atitudinea lor, câ sînt 
la înălțimea acestor comandamente de importanță istorică, 
că înțeleg imperativele fundamentale ale epocii actuale- 
Prin participarea lor unanimă la manifestările organizate 
pretutindeni în țară, sute de mii de sportivi își exprimă 
profunda adeziune la generoasele demersuri în favoarea 
păcii, elanul și hotărirea nestrămutată de a contribui cu 
toate forțele la apărarea ei, în numele vieții, al muncii li
bere și demne, al unui viitor luminos pentru toți fiii Terrei.

Astăzi, ultima etapă a Diviziei
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE « FIZICA Șl SPORT 

in proba individuală la C. M. de popice

IOSIF TISMĂNAR - MEDALIAT CU ARGINT, 
ANA PETRESCU A CUCERIT „BRONZUL"

România a ocupat

IOSIF TISMANAR
BRNO, 11 (prin telefon). 

Vineri seară s-a Încheiat in 
localitate cea de-a 14 ediție a 
Campionatelor mondiale de po
pice, cu disputarea probei indi
viduale. bărbați și femei. In 
centrul atenției la ediția ceho-

primul loc in clasamentul pe națiuni

ANA PETRESCU
slovacă a competiției supreme 
s-au aflat sportivii români, ca
re in toate cele trei probe au 
fost printre cei mai buni. 
întrecerile individuale sportivii 
noștri au cîștigat două medalii 
— Iosif Tismănar — argiut și

SUCCESE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE

Ana Petrescu — bronz. O per
formanță desigur remarcabilă, 
care probează talentul și buna 
pregătire a celor doi sportivi. 
Medaliile cucerite în probele pa 
echipe și perechi situează Ro
mânia pe locul I în clasamen
tul pe națiuni, expresie a spi
ritului de luptă de care au dat 
dovadă sportivii noștri, a dă
ruirii cu care ei au concurat 
pentru tricolorul românesc.

Disputa pentru titlu la incH- 
vidual bărbați a fost deosebit de 
echilibrată între cei doi prin
cipali tavorițl, Iosif Tismănar șt 
deținătorul titlului de la ediția 
din 1980, Bela Csănyi (Unga
ria). I. Tismănar pornea cu 
prima șansă el conducînd pe 
Csănyi (după rezultatele acu
mulate in jocurile pe echipe șt 
perechi) cu 21 p. Meciul lor di
rect s-a încheiat cu victoria Iul 
Csănyi care a realizat 962 p d, 
cel mal mare rezultat al „mon
dialelor" de la Brno, față de 
939 p d cit reușise Tismănar. 
Jucătorul nostru a avut un în
ceput bun, apoi după 50 de 
lovituri a greșit la .izolate" și 
la jumătatea probei pierduse a- 
vantajul de 21 de „bețe", cedind 
în final la numai 2 p I Dacă la 
ultimele trei bile Tismănar ar 
fi jucat mai precis (a doborît.

• La Mestre — Veneția are 
loc un turneu internațional de 
tenis in cadrul căruia Florin 
Segărceanu, după ce a dispus 
de Uie Năstase cu 6—-4, 7—5, 
l-a întrecut, în turul doi, pe 
iugoslavul Marko Ostoia.

• în cadrul „Memorialului 
Hanzekovici", desfășurat la 
Zagreb, atletele românce Mi
tica Jungbiatu și Stela Manea 
au evoluat cu un frumos suc-

ces. Prima a cîștigat probele 
de 800 m (2:06,52) și 1500 m 
(4:14,61) iar a doua a obținut 
victoria la 400 m (53,65).

Traian lOANIfESCU

(Continuare In pap 2-3)

„A" de fotbal

Campionatele internaționale de tir ale țârii noastre: 

0 PRIMĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ: 
DANIELA POPA, LA PUȘCĂ 10 m - 381 p!

PROBA DE PUȘCA LIBERĂ 60 F.C. A REVENIT LUI L RECHTENBOCK 
(R.D. GERMANA)

OPT PARTIDE PENTRU A STABILI CELE DOUĂ ECHIPE 
CARE VOR ÎNSOȚI PROGRESUL-VULCAN ÎN DIVIZIA SECUNDĂ

D Pe stadionul Steaua, gazdele vor să urce cel puțin o treaptă, oaspeții 
visează un... egal de salvare @ La Hunedoara, unii cu gîndul la Cupa 
U.E.F.A., alții cu teama golaverajului și a... celorlalte rezultate ® Brașovenii, 
față în față cu noua campioană și cu... clasamentul adevărului ® La Bacău, după 
„lovitura de grație” dată „șepcilor roșii”, un singur cuvînt de ordine : victorie 1 @ 
Va reuși A.S.A. Tg. Mureș marea surpriză in curtea Sportului studențesc ? ® U.T.A. 
speră pină in ultimul minut Ce altceva poate face ?l In orașul de pe Bega, 
Dembrovschi (plin de griji) contra Dobrin (cu gîndul la cupă) $ La Craiova, meci 
de adio: fosta 
contra... fostei
„A” • La
F. C. Olt se 
Cupa Balcanică, iar 

minune.

De ieri, la două din poli
goanele bucureștene, Tunari 
(pentru probele de glonț și 
pentru cele de talere din ca
drul „Marelui premiu Car- 
pați") și Dinamo (pentru pro
bele cu arme cu aer compri
mat), au început întrecerile 
Campionatelor internaționale

satisfacția unei excelente vic
torii a culorilor țării noastre, 
succes repurtat de o tinără 
sportivă care se afirmă din 
ce în ce mai viguros în tirul 
românesc : Daniela Popa,
sportivă legitimată la C.S.Ș. 1 
București, unde este pregătită 
de antrenorul Dan Staicu, un

la

campioana 
divizionare 

Scornicești, 
gîndește la 

„u-
o...

CLASAMENTUL 1
PROGRAMUL Șl ARBITRII

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
18.
13.
14.
15.
16
17. 
ta.

33 20
33
33
33
33
33

10 
ÎS 
10
11
13

v.

DINAMO
Univ. Craiova 
Continui 
F. G Olt 
Sportul stad. 
Steaua 
F. G Arg«f 
Jiul 
Chimia Rm.
G S. Tîrgovișta 
F. G C-W 
S. G BacAa 
A S. A. T^. M. 
„WT Thalf.
F.GM. Brayov 
s.U- CM-Nap. 
U. T. Amd 
ftog.-VataM

11
11

33
33
33
33
33
33
33 12
33 11 
» 10
33 7

6 61-29 47
9 63-23 43

10 63-41 34
12 45-41 37

8 35-36 36
11 39-32 35
12 35-31 32
12 39-40 32
13 35-46 32
13 29-42 32
18 37-44 31
12 37-44 31
16 45-44 30

I
I

STEAUA - F.C.
(M. Abr&miuc : Gh. Ar hire — ambii din
— Roman) — stadionul Steaua
CORVINUL HUNEDOARA
(P. Seceleanu ; C. Voicu șt C.
F.C.M. BRAȘOV
(O. Ștreng ; C. Pădurăriței și I.
S C. BACĂU
(C. Teodorescu — Buzău ; V. 1
din Iași)
SPORTUL STUDENȚESC - A S A. TG. MUREȘ
(V. Ciocan — Bistrița ; A. Gbeorgbe — P. Neamț și St. Moldo
van — Slgbet) — stadionul Sportul studențesc.
U. T. ARAD - CHIMIA RM. ViLCEA
(FI. Popescu ; Al. Bădulescu — ambii din Ploiești și P. Balaș
— București)
„POLI" TIMIȘOARA - F.C. ARGEȘ
(D. Petrescu ; N. Voinea și D. Râdulescu — toți din București) 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(S. lirăxulicl ; v. Tltorov — 
M. Gheorghiu — Giurgiu)
F. Q OLT
(M. Ludofan ; L. Frunză — 
uita)

CONSTANȚA
Suceava și M. Dumea

TIRGOVIȘTE
— toți din București)

- c.s.
Maghiar
- DINAMO

[. Medveș — toți din Oradea)
- JIUL PETROȘANI

Antohi M. Stănescu — ambii

- PROGRESUL VULCAN 
ambii din Drobeta Tr. Severin >1

- „U* CLUJ-NAPOCA 
ambii «in Sihle șl I. Birt — Aș

Toate partidele vor Începe la ora 18.

5
g

Tinăra Daniela Popa obține, la 20 de ani, un frumos succes 
internațional, ciștigînd proba de pușcă 10 metri.

Foto : Vasile BAGEAC
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de tir ale României. Participă, 
alături de cei mai buni țintași 
din țara noastră, trăgători de 
elită din alte 8 țări : Bulgaria. 
Cehoslovacia, R .D. Germană, 
Grecia, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S.

Dintre probele începute Ieri, 
două s-au încheiat spre aia 
prinzulul : pușca liberă 60 te. 
masculin șl pușca cu aer com
primat pentru femei. în a- 
ceastă ultimă probă am avut

perpetuu descoperitor și șlefui
tor de talente ale poligoane
lor. Cum. mîine. Daniela îm
plinește doar 20 de ani. vic
toria ei. adjudecată cu 381 p, 
rezultat bun. promițător, este 
cu atit mai semnificativă. 
Printre învinsele sale se nu
mără irț primul rlnd o repre-

Radu TIMOFTF

(Continuare In pag 2-3)



Concursul international de lupte al României In Divizia „A" de sabie STEAUA CONDUCE
ÎNTRECERI DE NIVEL VALORIC RIDICAT

Vineri dimineața au început, 
în sala de atletism de la com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală întrecerile Concursu
lui internațional de lupte gic- 
co-romane și libere al Româ
niei, la startul căruia s-au a- 
liniat 288 de luptători (149 — 
la greco-romane și 139 — la 
libere) din 15 țări. Turneul 
(în special cel de la libere) se 
anunță destul de dificil pen
tru sportivii noștri aspiranți 
la titularizarea in cele două 
reprezentative. în rîndul concu- 
renților aflindu-se numeroși 
sportivi de valoare internațio
nală. medaliați ai mai multor 
mari întreceri. Dar iată cite- 
va însemnări din prima zi de 
concurs.

In turneul de greco-roma
ne. Ion Asaftei (48 kg) a ob
ținut o prețioasă (dar dificilă) 
victorie în fața bulgarului 
Mitko Șopov. După o primă 
repriză extrem de disputată, 
Încheiată in avantajul lui Șo
pov (7—5). Asaftei a reușit un 
..tur de cap", adversarul a scă
pat din „pod", dar românul a 
repetat procedeul, fixîndu-1 pe 
Șopov în tuș. La aceeași ca
tegorie. craioveanul Munică 
Papa l-a învins tot prin 
pe cubanezul C. Saldivar, 
N. Iordache l-a depășit 
puncte pe D. Buncan. La 
52 kg. principalul nostru

Ion Draica îl domină pe lovieticul A. Batalov, ducîndu-l_ incă 
o dată la parter.

Respectînd tradiția, Steaua 
încheie și asalturile etapei a 
Il-a a Diviziei „A" de sabie 
fără nici o emoție : 15—1 cu 
Victoria Cărei, 13—3 cu Trac
torul Brașov, 12—4 cu Progre
sul București și C.S.Șc. Slobo
zia și 10—6 cu Dinamo Bucu
rești. Acest ultim meci a avut, 
insă, o desfășurare mai pu
țin obișnuită. Pe fondul unei 
dominări a echipei campioane. 
M. Mustață a fost eliminat din 
competiție pentru atitudine ire
verențioasă față de arbitru 
(prof. Hariton Bădescu). Și ast
fel Steaua nu numai că a fost 
nevoită să continue disputa in 
trei sabreri, dar a pierdut și 
cele două victorii ale lui M. 
Mustață, obținute pînă atunci ! 
Șansa campionilor a constitui
t-o forma bună a lui Pop (4 
v), ambiția lui C. Marin și 
tenacitatea lui AI. Chiculiță, 
revelația etapei, ambii cu cite 
3 v. Dinamo a contat mai

mult pe Pantclimoncscu și D. 
Marin (fiecare cu cîte 2 v), 
in timp ce Frunză și Alexan
dru au obținut cîte o victorie.

Dinamo, care ocupă locul 
secund, a înregistrat 3 victorii 
in această etapă : 10—6 cu 
C.S.Șc. Slobozia și Tractorul 
și 9—7 cu Progresul, la fel 
ca și Tractorul Brașov : 11—5 
cu Progresul, 10—6 cu C.S. Șc. 
Slobozia (intr-un meci mai dis
putat decît îl arată scorul) și 
9—7 cu Victoria.

La fel de tenace, cum îi cu
noaștem. sabrerii de la C.S.Șc 
Slobozia au obținut două 
torii : 12—4 cu Victoria și 
cu Progresul.

în fine, cîte o victorie 
realizat Victoria Cărei (la 
namo, cu 9—7, marea Surpriză 
a etapei !) și Progresul Bucu
rești (la Victoria tot cu ace
lași scor).

în clasament, după două eta
pe : 1. Steaua 10—123=- 20 P.‘

vic-
9—7

au 
Dl-

Foto : Vasile BAGEAC E3S

tuș 
iar 
la 

cat. 
__ ,___ _____ __ fa
vorit, .Marian Ștefan, a ciștigaț 
la puncte în fața polonezului 
6. Wroblcnski. Florin Diaco- 
nescu (57 kg) l-a depășit greu 
la puncte pe sovieticul T. Ka- 
limulin. O surpriză plăcută a 
constituit pentru noi evoluția 
lui Mihai Boțilă, Învingător 
prin superioritate în fața lui 
C. Ivan, un tînăr apreciat ca 
un real talent.

Ștefan Rusu (74 kg), Gheor
ghe Ciobotaru și Attila Szabo 
au fost obligați de „sorți" să 
lupte în aceeași grupă. Rusu 
l-a dominat cu autoritate pe 
Szabo. învingîndu-1 la puncte, 
Iar Ciobotaru l-a învins deta
șat (12—0) pe egipteanul M. 
EI feri. Tot la 74 kg. A. Su-

pron (Polonia) b.p. Fr. Barbur 
(Cuba). într-o bună dispoziție 
de luptă s-a prezentat Ion 
Draica (82 kg). El a depus 
multă energie în disputa cu 
sovieticul A. Batalov și me
ciul a fost extrem de dispu
tat, fără ca unul dintre cei 
doi concurenți să realizeze 
puncte tehnice pînă in min. 
3,55. cînd Batalov a încercat 
o „trecere la spate", a fost 
„contrat" de Draica. trecut prin 
„pod" și astfel românul a luat 
conducerea la puncte (2—0). 
în continuare. Draica l-a do
minat în permanență pe Ba
talov. descalificat pentru lup
tă pasivă. O victorie prețioasă 
a obținut și noul pretendent la 
titularizarea în echipă la a- 
ceastă categorie, Gheorghe 
Glonț. El l-a depășit la puncte 
(4—3) pe cunoscutul luptător 
polonez J. Dolgowicz.

în întrecerile de libere, la 
cat. 48 kg. singurul sportiv ro
mân care a obținut victorie 
este Virgil Vișan. El l-a în-

vins la puncte pe colegul său 
L Danck.
minat de 
Coreeană, 
Bîrcu (52 
la puncte 
rezultate :
b. tuș J. Vagac (Cehoslovacia), 
B. Uvegheș b. tuș Gh. Rașo- 
van, A. Tehran! (Iran) b.p. 
R. Takahașhi (Canada). La cat. 
57 kg, Nicu Hincu l-a Învins 
prin tuș In urma unui reușit 
..salt cu cirlig" pe ungurul B. 
Nagy, iar P. Gheorghe a pier
dut la puncte intîlnirea cu G. 
Mills (S.U.A.) ; A. Neagu b. 
superiorit. M. Risipitu. Clau- 
dlu Tămăduianu (74 kg) a ob
ținut o victorie dificilă (3—1), 
dar prețioasă. în fața Irania
nului M. Kadkhodaî, iar Ion 
Ivanov (90 kg) l-a învins 
puncte (6—6) pe canadianul 
Davis.

întrecerile continuă azi și 
încheie duminică.

Concursul este do- 
sportivii din R.P.D.
Iran și S.U.A. Gh. 

kg) l-a învins greu 
pe V. Buclea. Alte 
J. Spinazola (S.U.A.)

la 
C.

se

Mihai TRANCA

„INTERNAȚIONALELE“ DE TIR
ÎN DIVIZIA ,,A“ {Urmare din paQ l)

DE TENIS DE MASA
• Astăzi și mîine sînt progra

mate 7 din cele 12 ș’z
ultimei etape a 
,A“ de tenis de
— Faimar Baia 
C.S.Ș. Petroșani 
Rm. Vllcea ~ 
Mureș, C.S.Ș. 1 București — Spar
tac București (gr. II) j masculin
— Mecanică fină București — 
Tractorul Brașov, Voința Satu 
Mare — Muntenia Buzău, C.S.Ș. 
Od. Secuiesc — Trlcodava Bucu
rești, Constructorul Tg. Mureș — 
Stirom București (gr. II).

Au fost aminate partidele : 
Progresul București — Universi
tatea I Craiova (m), Universita
tea n Craiova — C.S.M. Cluj- 
Napoca (m) șl C.S.M. Iași — C.S. 
Arad I (f) pentru 19 și 20 iunie. 
Metalurgistul Cugir — C.S.M. Bu
zău (f) pentru 15 șl 16 iunie.
• La Arad s-a disputat in de- 

vans partida feminină dintre C.S. 
Arad II șl Progresul București, 
in ambele IntHnirl victoriile reve
nind gazdelor cu 5—0, prin 
punctele realizate de Olga Nemeș 
2+2, Eva Ferenczi 2+2 șl Magda
lena Leszay 1+1. (N. STREJAN — 
coresp.).
• In aceste zile participă 

Campionatele Internaționale 
Juniori ale Cehoslovaciei șl 
cătorii noștri Mihai Lorena, 
dith Borbely, P. Haitian, C. 
doi și F. Ferenczi.

12 partide ale 
turului Diviziei 
masă : feminin 
Mare — C.F.R. 
(gr. I), CA.Ș. 

Constructorul Tg.

zla 
de 

ju- 
Ju- 
Bă-

Trofeul „Henri Coandâ"

DOUĂ ZILE AVIAȚIE LA... PUCIOASA
In cronica activităților desfășu

rate la Casa pionierilor șl Șoi
milor patriei din Pucioasa, con
cursul de aerom odele organizat 
sub genericul „Daciadei" și dotat 
cu Trofeul „Henri Coandă" — 
nume pe care D poartă cercul 
de modelism de aici — ocupă un 
loc aparte. Copiii din Pucioasa 
au Îndrăgit cu precădere mode- 
lismul grație unul entuziast In
structor, Dumitru ' Dlaconescu, 
maestru al sportului, Iar Trofeul 
„Henri Coandă" a atras pionieri 
din înreaga țară — șl nu numai 
pionieri — la o Întrecere de... 
machete de avioane statice (de 
vitrină) șl zburătoare. Șl la edi
ția din acest an a competiției au 
răspuns peste 90 de constructori, 
cu peste 100 de aeronave.

Numeroșii sportivi prezenți la 
start au oferit, timp de două zile, 
un spectacol de toată frumusețea. 
O paradă a avioanelor românești 
care s-au bucurat de mare faimă 
prin performanțele lor. Drept 
„scenă" pentru evoluții a servit 
pista special amenajată la Casa 
pionierilor șl șoimilor patriei, 
Intr-un cadru pitoresc, de livadă.

lu
cea
De

zentantă a tirului bulgar, recu
noscut prin valoarea lui ge
nerală foarte ridicată, Krasi- 
mira Docikova, dar și toate 
componentele lotului național 
al României, creditate cu o mai 
vastă experiență competiționa- 
lă. cu mai mari posibilități și 
pretenții. Rămine ca tinăra 
trăgătoare să confirme in con
tinuare și așteptăm, mai cu 
seamă, comportarea ei în pro
ba olimpică de pușcă standard, 
care se va desfășura dumi
nică

Cea de a doua probă 
cheiată ieri a fost 
de pușcă liberă 60 f.c.
astă dată, succesul a aparți
nut unui trăgător oaspete, 
Lutz Rechtenbock din R. 
Germană. Rezultatul său. 
p, nu este atît de valoros 
sine (probabil și din cauza 
minozității destul de puțin 
vorabile ieri), cit mai ales 
confortabil, dacă-1 raportăm la 
performanțele celor clasați 
după eL Aceștia — 4 la nu
măr —, au adunat cu 3 puncte 
mai puțin. 594 p, rămînind ca 
numărul total al ..muștelor" 

să desemneze ordinea de pe po
dium. Bie Codreanu a fost a- 
lesul acestui criteriu, iar după 
el s-au clasat, în ordine, tînă-

D.
597 
în 

lu- 
fa-

MIINE, CLARIFICĂRI PENTRU DERBY

programul reuniunii 
mtine se detașează „Premiul cai
lor de 4 anl“, alergare la startul 
căreia se vor prezenta cel mal 
buni trăpași al generației, aceas
tă Întrecere constituind una din
tre ultimele repetiții „cu public" 
Înaintea Derby-ului de la II iu
lie. tn același timp, alți cițlva 
cai buni, tot de patru ani, vor 
concura In „Premiul Floreasca", 
conducătorii lor incercînd să le 
stabilească noi recorduri, care să 
le dea dreptul de a se număra 
printre concurențil Derby-ulul. 
Un stimulent In plus H constituie 
faptul că ei au ca partener de 
întrecere pe Perjar, cei mal bun 
cal de pe hipodrom, care le va 
acorda avantaje de pînă la 140 
metri. Se poate spune că zilele 
șl probele ce urmează vor fl ho- 
tăritoare In stabilirea partlcipan- 
ților ce-și vor disputa titlul de 
șef al generației.

In cadrul alergărilor desfășura
te joi, formația Gh. Tănase «-a 
Impus din nou, obțlnînd două 
succese care o situează tn frun
tea clasamentului pe victorii, eu 
un total de 22. Pe următoarei*

locuri ale acestui clasament se 
află S. Ionescu și M. Șt-efănescu, 
cu cite 20 de succese, N. Gheor
ghe și FI. Pașcă, cu cîte 16 etc.

Ar fi de dorit ca abaterile an
trenorilor șl conducătorilor să fie 
sancționate la fel pentru aceeași 
culpă. Dar, asupra acestei pro
bleme vom mal reveni...

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Verdict (G. Solcan) 1:31,9, 
2. Stația. Simijlu 1,20, ordinea 15. 
Cursa a n-a : 1. Crater (M. Ște- 
fănescu) 1:47,9, 2. Osvald, 3. Pe- 
rioola. Simplu 5, ordinea 17, e- 
vent 16, ordinea triplă 66. Cursa 
a Hl-a : 1. Herogllt (Gh. Tănase) 
1:41,2, 2. Răstimp. Simplu 3, event 
4, ordinea 23, triplu ctștlgător 42. 
Cursa a iv-a : L Efect (C. Iorga) 
1:27,9, 2. Gong, 3. Onix. Simplu 
2,50, ordinea 23, event 4, ordinea 
triplă 1.113. Cursa a V-a : 1. Ie
nupăr (M. Mltroiu) 1:29,5, 2. Se- 
menic. Simplu 6, ordinea 53, e- 
vent 50, triplu câștigător 127. 
Cursa a Vl-a ; 1. semeț (I. Oană) 
1:36,2, 2. Istria, 1. Bela. Simplu 8, 
ordinea 32, event 80, ordinea tri
plă 293. Cursa a VH-a : 1. Soma
ta (Al. Nacu) 1:30,9, 1. Sadău, 3. 
Răsura. Simplu 3. ordinea e- 
vent 100, ordinea triplă 2.634, tri
plu dștigător 5.006.

Constantin DUMITRIU

rul Florin Cristofor, iugoslavul 
Bradici și Hartstein (R.D.G.), 
acesta din urmă un trăgător 
cunoscut și foarte bine credi
tat pe plan internațional.

Dintre probele așteptate cu 
deosebit interes, ieri a început 
și cea de pistol viteză. După 
cum era 
zentanții 
specialiștii 
nă pe cei 
sari, care __ ,__ , ______
după prima manșă. , Sperăm, 
insă, că țintașii români, și în 
special Corneliu Ion, vor ști să 
recupereze diferențele de un 
punct și 2 puncte față de va
loroșii lor parteneri de 
cere

TURNEUL DE ȘAH
DE LA TIMIȘOARA

de prevăzut, repre- 
noștri au avut în 
din R. D. Germa

nia! valoroși adver- 
și conduc, dealtfel,

între-

pușcă
Popa

2.

REZULTATE TEHNICE, 
1# m, feminin : 1. Daniela 
(C.S.Ș. 1 București) 381 p, 
Krasimira Docikova (Bulgaria) 
380 p, 3. Eva Ionescu (România) 
376 p, 4. Aurelia Toader (Steaua) 
373 p, 5. Dumitra Matei (Dinamo) 
373 p, 6. Daniela Toad-er (Româ
nia) 373 p ; pușcă liberă 60 f.c., 
masculin : 1. l. Rechtenbock 
(R. D. Germană) 597 p, 2. I. Co
dreanu (România) 594 p, 3. F. 
Cristofor (România) 594 p, 4. J. 
Bradici (Iugoslavia) 594 p, 5. B. 
Hartstein (R. D. Germană) 594 p, 
6. E. Marlnov (Bulgaria) 593 p.

Două noi runde s-au jucat în 
turneul international de șah de 
la Timișoara și — din păcate
— jucătorii noștri nu ne dau,
pînă acum, prilej de prea mul
te satisfacții. Obțlnînd alte 
două victorii, maestrul bulgar 
Venceslav Inkiov s-a dsitanțat 
în clasament. totalizînd 6*/2 
puncte din 7 posibile. Situație 
neschimbată pe următoarele 
locuri, unde iugoslavul Z. Kla- 
rici a acumulat 5 p, iar com
patriotul său I. Jclen — i'/i p. 
Cel mai bine clasat dintre ro
mâni este Ovidiu Foișor, care 
împarte în continuare locurile 
4—5 ' '
rul 
din 
nut 
nali 
ridonov (Bulgaria), 
p. Urmează, in 
după 7 runde : I.
S. Griinberg si R- Vera (Cuba)
— 3 p, V. Ciocâltea, Tr. Stan- 
ciu și N. Iii jin — 2’/j p, E. Mo- 
zeș l'/j p.

întrecerile au fost deosebit de 
disputate, concurențil bucurîndu- 
se de prezența unei asistențe de 
excepție : primul cosmonaut
român, căpitanul Dumitru Pruna- 
riu, maestru Internațional al 
sportului, generali șl ofițeri, per
sonalități ale tehnicii, dintre ca
re unii și-au făcut ucenicia chiar 
acolo, in cercul de modelism 
„Henri Coandă". Cu acest prilej 
a fost organizat și un simpozion 
pe tema aeronauticii șl cosmo
nauticii, tn sala „Dacia" din lo
calitate. De asemenea, au fost fă
cute demonstrații de zbor cu dd- 
taplanul șl altele.

Cîștlgătorilor acestor Întreceri 
le-au fost oferite diplome, cupe 
șl insigna cercului de modelism 
„Henri Coandă". Aceștia sint, tn 
ordinea categoriilor : pionieri 7— 
10 ani, machete de vitrină — Cos- 
mln Papuc ; machete zburătoare, 
Ionuț Șerban (ambii de ia Caso 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Pucioasa) ; pionieri 10—14 ani, 
machete statice — Dan Haiduc 
(Șc. gen. 6 Arad) ; semimachete
— Cosmin Papuc ; machete zbu
rătoare — Gheorghe Găinaru 
(Bistrița) ; juniori, machete sta
tice — Maria Tănase (Știința Pu
cioasa) ; machete zburătoare — 
Cristian Nicolae (Știința (Pucioa
sa) ; seniori, machete statice — 
0—50 mm — Mircea Citiră (Știința 
Pucioasa) ; machete zburătoare
— 1. Săvulescu (Buzău) șl Sandu 
Zaharia (Știința Pucioasa) ; ma
chete avioane străine — Ion Șer
ban (Știința Pucioasa) ; modele 
captive de viteză — Cristian 
Oancea (Tirgovlște). Trofeul 
„Henri Coandă" a revenit mode- 
llștllor din Pucioasa, urmați In 
clasament de sportivii din Bistri
ța șl Moren 1. (V.T.M.).

2. Dinar 
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(9—1, 3—1, 
— Rapid 9 
3); CSȘ T 
(1—3, 2—
ASE — C 
2-3, 3—3,

i

I

ne. i
Iată-ne : 

naiului cei 
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bal, Divizii 
va incti-ca,

PROBA INDIVIDUALA LA C. M
(Urmare din pag- 1)

avind 4 p. ca și ungu- 
L. Karsa. Abia jumătate 
punctajul maxim au obți- 
marii maeștri
Mihai Șubă și

internațio- 
Nikola Spi- 
cu cîte 3*/2 

clasament 
Mărășescu.

SIMBÂTA
FOTBAL. Stadion Steaua, 

de la ora 18 : Steaua — F. C. 
Constanța (Div. „A") ; de la 
ora 16 meciul speranțelor. 
Stadion Sportul studențesc, de 
la ora 18 : Sportul studențesc 
— A.S.A. Tg. Mureș (Div. 
,,A“) ; de la ora 16 meciul 
speranțelor.

LUPTE. Sala de atletism de 
Ia Complexul „23 August", de 
la ora 10 și de la 17 : Con
cursul internațional de lupte 
greco-romane ' " * ’ '

TENTS DE 
la Stadionul 
la ora 17 : 
București — 
șov și C.S.Ș. 1 București ■ 
Spartac București („A“, f).

al României 
MASA. Sala de 
Republicii, 
Mecanică
Tractorul

DUMINICA

de 
fină 

Bra-

FOTBAL. Stadion Automati
ca, de la ora 11 : Automatica 
București — ICIM Brașov 
(Div. „B") ; stadion Steaua, 
de la ora 11 : Rapid București 
— Carpați MIrșa (Div. „B") ; 
stadion Mecanică fină, de la 
ora 11 : Mecanică fină Bucu
rești — Dunărea Călărași 
(Div. „B") ; stadion Aversa, 
de la ora 11 : Aversa Bucu-

rești — Abatorul București 
(Div. ,,C“) ; stadion Danubia
na, de la ora 11 : Danubiana 
București — Electronica Bucu
rești (Div. ,,C“).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de Ia ora 10 : Progresul Bucu
rești — Constructorul ~ ’ 
Mare (,,A“ f) ; de la 
11,15 : Dinamo București 
Politehnica Timișoara ___
m) ; teren Rapid (Glulești), 
de la ora 10 : Rapid București
— Voința Galați („B“ f) ; te
ren Facultatea Drept, de la 
ora 10 : Spartac București — 
Relon Săvlnești („B“ f) ; te
ren Voința, dc la ora 10 : 
Calculatorul HRUC București
— Metalul Vaslui („B“ m).

LUPTE. Sala de atletism de 
la Complexul „23 August", de 
la ora 10 : Concursul interna
țional de lupte greoo-romane 
al României.

RUGBY. Teren Acumulato
rul, de la ora 10 : Gloria
București — Rapid Buzău 
(,,A“).

Bala 
ora

(„A'

TENIS DE MASA. Sala de 
la Stadionul Republicii, de 
la ora 9 : Mecanică fină Bucu
rești — Tractorul Brașov („A" 
m) ; C.S.Ș. 1 București — 
Spartac București („A" f).

5, 3 1 popice) ar fi cîștigat me
dalia de aur.

La fete, primele două locuri 
au fost ciștigate de iugoslave
le Biserka Perman și Stefica 
Krisloff, cele mai bune juca- . 
toare ale finalei individuale. 
Reprezentanta noastră, Ana Pe
trescu, cu un rezultat foarte 
bun la acest ultim act al C.M. 
— 451 p d, a obținut medalia de 
bronz.

CLASAMENTE — masculin : 
1. Bela Csănyi (Ungaria) 2810 
pd (in ultima probă 962), 2. 
Iosif Tismănar (România) 2808 
(939), 3. Miroslav Liovici (Iugo
slavia) 2747 (909)... 6. luliu Bice 
2714 (892)... 9. Gheorghe Silves
tru 2687 (906)... " 
riu 2668 (892)
2642 (870). FEMININ 
Perman 1 327 
Kristoff 1325 (459) — ambele 
din Iugoslavia. 3. Ana Petrescu 
(România) 1298 (451)... 7. Silvia 
Berinde 1 268 (421)... 10. Marga
reta Cătineanu 1260 (440)... 14. 
Maria Zsizsik 1243 (400)... 16.

11. Stelian Boa- 
.. 18. llie Hosu

1. Biscrka
(442), 2. Stefica

Elena Ane 
Elena Pan

Clasamei 
ROM^AiJA 
argint 4 1 
(2—2—2), 3 
4. Cehosloi 
R.F. Germ 
Italia 1 (0-
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r
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La lucră 
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nent Marii 
tele Consil; 
Educație F

W*IIMSTRAT1A Bt SUI 1010 PIÎONOSI
CINE JOACA ASTĂZI, MIINE 

POATE CiȘTIGA I
• Pentru cei ce nu și-au 

curat încă biletele, precum 
pentru cei ce doresc să-și 
rească șansele de a se număra 
printre marii cîștigători, se rea
mintește că astăzi este ultima zi 
de participare la tragerea Loto 2 
de duminică 13 Iunie 1982. (Tra
gerea va avea loc la ora 16 In 
sala Clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Stalcovici 
nr. 42; numerele cîștigătoare vor 
fi transmise la televiziune între 
orele 17—18 și la radio în cursul 
serii). • Astăzi este, de aseme
nea, ultima zi de depunere a 
buletinelor pentru atractivul con
curs Pronosport de mîine, care, 
după toate posibilitățile, va aduce 
noi și mari succese celor mai

pro-
Ș1 

spo-

perse veren ți 
panți.
CÎȘTIGURII 
PRONOSPO1

Categoria 
riante 25% i

Categoria 
variante 1O0' 
riante 25% .

Categoria 
variante 100( 
riante 25% ;

NUMEREL 
GEREA LOT

EXTRAGE! 
73 13 50 38 ;

EXTRAGE! 
63 1 16 59

FOND TO'! 
1.319.233 lei, 
report la ca- 
report la
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nf 9—10 (4—1. 
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IHH, fAVORITELE NU AU AVUT EMOȚII
BRAȘOV, 11 (prin telefon). In 

prima partidă a celei de a tre
ia zi a turneului brașovean al 
campionatului național de bas
chet masculin — grupa valorică 
1—6 —. s-au întîlnit formațiile
Rapid București și IMUAS Baia 
Mare. Pînă în min. 8 scorul s-a 
menținut echilibrat (12—12), apoi 
feroviarii au avut o suită de 
cinci coșuri, s-au desprins și la 
pauză conduceau cu 38—26. In 
partea a doua a întrecerii, băi- 
mărenii au încercat să refacă 
handicapul, au reușit cîteva com
binații spectaculoase și s-au a- 
propiat la șapte puncte : dar 
atît. Astfel, Rapid a cîștigat pe 
merit cu 66—59 (38—26). Au mar
cat : Vintilă 12, Suciu 12, Plă
madă 12, Stratulat 8, Bulancea 6. 
Dăescu 6, Țurcanu 4, Sipoș 4", 
Popovici 2 pentru învingători, 
respectiv Ciocan 13, Murășan 10, 
Florca 10, loan 9, Anghel 6, Du
mitru 6. Muntean 5. Au condus 
bine G.' Dutka (Oradea) și D. 
Oprea (Timișoara).

Am crezut că și în partida a 
doua a zilei, cea dintre Dinamo 
București și I.C.E.D. București, 
vom urmări un joc echlibrat 
(privind prin prisma componenți- 
lor celor două echipe). Dar singu
rii care au abordat întîlnirea 
așa cum se cuvine au fost di- 
namoviștil. Jucătorii de la 
I.C.E.D., după ce în ziua ante
rioară ciștigaseră partida cu Ra
pid (cu care se află în luptă 
directă pentru locul 3 în clasa
ment), au evoluat în fața ele
vilor lui Dan Niculescu ca niște 
copii cuminți care nu vor să-1 
supere pe cei mari. In final, Di
namo — I.C.E.D. 108—61 (58—30). 
Au înscris : Popa 23, Uglal 21, 
Caraion 20. David 15, Brabovea- 
nu 14, Flutura? 10» Marinache 5

ROMÂNIEI" LA POLO

pentru Învingători. respectiv 
Grădișteanu 19, Carpen 12, Bă- 
duleseu 9, Pogonaru 9, Voleu 4, 
Petrof 4, Dumitru 4. Au arbitrat 
FI. Baloșescu (Brașov) șl A. Ni
culescu (Oradea).

Steaua — C.S.U. Brașov 104—73 
(50—39).

Paul IOVAN
/n grupa 7-12

ORADEA, 11 (prin telefon). In 
întrecerea din cadrul grupei 7—12, 
echipa Universitatea Cluj-Napoca 
a repurtat a treia victorie în 
acest turneu, dispunînd de Urbis 
București cu 76—68 (45—34). în
trecerea a fost echilibrată, de
seori spectaculoasă, dar, din pă
cate, a fost umbrită de nervozi
tatea excesivă a bucureștenilor. 
Dealtfel, Sever Osacenco a pă
răsit (în min. 38) terenul, chipu
rile pentru a protesta față de o 
decizie a arbitrilor M. Aldea 
(Ploiești) șl V. Illn (Timișoara) 
care, însă, au condus foarte bine. 
Au înscris: Dftian 30, Herbert 18, 
Mathe 11, Bretz 9, Barna 8, Cră
ciun 6, Rotaru 4 pentru învin
gători, respectiv Costln 26, Posa 
17, A. Constantinescu 6, Osacen
co 6, Neagu 6, Vîlcinschi 4, M. 
Constantinescu 3.

Farul Constanța — Carpați 
București 89—75 (44—33), Dinamo 
Oradea — C.S.U. Sibiu 88—71 
(41-34).

Iile GHIȘA — coresp.

TURNEUL DE BOX
„RING-VOINȚA ’82“
Finalele turneului de box 

„Ring—Voința *82* vor avea loc 
duminică de la ora 10 pe sta
dionul Voința din Capitală (ca
pătul tramvaiului 5 — Pipera).

2 Buc. 13—10 (3—1, 3—3, 4—2,
3— 4) ; Dinamo — Progresul 11—9 
CI—3, 3—2, 2—1, 3—3) ; C.N. ASE
— Liceul 2 Buc. 13—4 (2—0, 3—1,
4— 1, 4—2) ; CSȘ Triumf — Di
namo 19—9 (4—1, 2—2, 3—3, 1—3) I 
Progresul — Rapid 6—5 (1—1» 
1—1, 1—2, 3—1) !

In clasament, Rapid, Dinamo, 
Progresul și CSȘ Triumf au cîte 
4 p. întrecerile se încheie astăzi 
dimineață, la bazinul Gluleștl, 
cînd sînt programate (de la ora 
10) ultimele meciuri (Gh. NISTOR
— coresp.).

CURSURI DE INIȚIERE LA TENIS
La Ștrandul tineretului dla Ca

pitală continui învățarea tenisu
lui de cîmp pentru oopli ți •- 
dulțl. Pentru ciclul care Începe 
in ziua de 11 iunie ee primesc 
Înscrieri in zilele de 14 șl II iu
nie, intre orele » fi 17, la casa 
de la Ștrandul tineretului.
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I 
I 
I 
I
i
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^Computerul" Diviziei 
In acțiune

CINE SE POATE SALVA ÎN CEASUL AL 12 lea ?
înaintea ultimei etape, se cu

noaște ordinea exactă a podiumu
lui. Se cunoaște (de mult !) iși 
o retrogradată. Cine va însoți 
Progresul-Vulcan în divizia «e- 
cundă ? — aceasta este întreba
rea pusă, acum, de mii de iubi
tori ai fotbalului. „Lovitura 
grație* dată de băcăuani in 
ultimul minut, miercuri, 
Cluj-Napoca (acolo, unde, 
trecut, gazdele cîștigau în 
mele secunde sau acolo unde e- 
chipa moldoveană a mai cîștigat, 
în 1975, printr-un gol marcat în... 
min. 90), marea surpriză de pe 
Someș pare să fi simplificat lu
crurile în privința retrogradării. 
Și totuși, există foarte multe va
riante, pe care cei în cauză le cu
nosc, există, ca și in șah, diferi
te soluții. Vom încerca să privim 
din punctul de vedere teoretic 
șansele de salvare ale fiecărei e- 
chlpe.

U.T.A., cu 28 de puncte și un 
golaveraj de —7, pare echipa cu 
cele mai puține șanse de salva
re. Și totuși, U.T.A. are varianta 
ei. Adică : să cîștige la șase go
luri diferență ultimul joc, de a- 
casă, cu Chimia, iar A.S.A. Tg. 
Mureș să piardă la cel puțin un 
gol diferență, la București, cu 
Sportul studențesc, iar „U“ CluJ- 
Napoca să piardă partida de la 
Scornioeștl.

CLUJ-NAPOCA, 30 p (go
laveraj —12). Un punct la Scorni

cești, coroborat cu victoria Spor
tului studențesc (ca să nu luăm 
dedt cea mai plauzibilă 
tă) ar însemna salvarea 
lor.

varian- 
clujeni-

rădcnilor sau de un eșec brașo
vean.

tima etapă in Divizia „A“ de handbal

1 BAIA MARE - SIIAUA, UN DERBY
în pragul fi- 

i 24-a ediții a 
onale de hand- 
Etapa a XXI-e 

ea să lă-

POPICE
1233 (391)... 18.
(410).

i națiuni : 1.
daX (2 aur, 1 
2. Iugoslavia 6 
ria 2 (2—0—0), 

(0—1—0), 5.
(0—1—0), 6.

murească o parte din numeroase
le probleme pe care aceste atît 
de agitate campionate le mal au 
Încă. La lupta acerbă pentru e- 
vltarca retrogradării, ce se des
fășoară atît în întrecerea băieți
lor cit și în cea a fetelor, se ală
tură și aceea — ivită de ctrrînd 
— pentru titlul de campioană la 
fete, în care se află angajate, cu 
șanse aproximativ egale, știința 
Bacău șl Progresul București — 
cea mai plăcută surpriză a retu
rului. Să nutrim speranța — din 
păcate, din ce în ce mal des în 
van — ca aceste meciuri, aureolate 
de superba șansă a egalității po
sibilităților, se vor disputa sub 
semnul echității, că frumusețea 
posibilă a luptei nu va fi pătată 
de aranjamentele obscure dintre 
echipe sau dintre ele și arbitri. 
Ar fi admirabil să putem spune 
la urmă : „cel mai Iran a În
vins !“.

AL MARILOR ORGOLII
Lupta pentru supremație s-a in- 

ebeiat la băieți. Steaua este de 
mai multe etape virtual campioa
nă, Dinamo București arc meda
liile de argint în buzunar, Jar 
H. C. Minaur Bala Mare este In 
posesia celor de bronz. Tocmai 
de aceea ultimele meciuri, der- 
byurlle campionatului devin «i 
mal pasionante. Eliberate de 
grija rezultatelor, a punctelor, 
cele trei echipe ne pot oferi par
tide oare să releve incontesta
bila frumusețe a handbalului, 
măiestria unor jucători socotiți 
astăzi, ca și ieri, printre cei mal 
buni din lume. Meciul H. C. Mi
naur — Steaua, programat mllne 
dimineață în sala de sport „Da
cia" din Baia Mare, derby al 
orgoliilor celor două formații din 
elita handbalului românesc, poa
te să ne Împlinească aceste fi
rești dorințe.

Iată programul complet al *- 
tapei a XXI-a :

OMITfTIII LI

ÎKjBY
plenara Comi- 

îi române de 
i căreia s-a a- 
»a desfășurată 
a trecut de la 

ară a mișcării 
Irul plenarei a 
șdinte al F.R.R. 
mii Drăgănescu. 
plenarei a luat 
general-locote- 

gnea, președin- 
Național pentru 
și Sport.

INfOIlHEAZA
inspirați partici-

CONCURSULUI 
IN 9 IUNIE 1982 
rezultate) : 8 va- 

>3 lei ;
2 rezultate) : 54 
396 lei și 394 va- 
lei ;

1 rezultate) : 536 
66 lei și 3.927 va
let

CTRASE LA TRA
IN 11 IUNIE 1982
I : 46 60 39 68 17

a n-a ; 76 3 83

DE CÎȘTIGURI : 
care 500.000 lei, 

ria 1 și 52.280 lei, 
2.

ARBITRI . •••

de 
pen- 

la 
anul 
ulti-

p (-1)

SUFLETUL LA GURA

A.S.A. TG. MUREȘ, 30 
Tîrgmureșenii au mai multe va
riante. Prima ar fi ca ei să piar
dă la limită, dar, in același timp, 
să piardă și clujenii, iar arăde
nii să cîștige la maxim cinci go
luri diferență, situație în care ar 
interveni (la egalitate de golave
raj dintre A.S.A. și U.T.A.) crite
riul numărului de victorii, favo
rabil tîrgmureșenilor. Un egal 
sau o victorie a echipei lui B6- 
ldni, la București, ar mări auto
mat șansa de salvare a echipei 
de pe Mureș.

F.C. CON ST AȚA, 31 p (—7). Un 
eșec în fața Stelei, la București, 
poate însemna retrogradarea nu
mai dacă tîrgmureșenii obțin un 
punct, iar clujenii două. Un 
ar mări cota de speranță a 
stănțenilor.

egal 
con-

S. C. BACAU, 31 p (—9).. . . Ma
rea performeră a ultimei etape 
trebuie să cîștige meciul cu Jiul. 
Pentru că o înfrîngere, corobora
tă cu un egal al tîrgmureșenilor 
și o victorie la trei goluri a clu
jenilor, ar aduce în discuție gola
verajul.

MASCULIN
Arad : CONSTRUCTORUL — ȘTIINȚA BACAU
Ctuj-Napoca: UNIVERSITATEA — CONSTRUCTORUL CSU ORADEA 
Piatra Neamț : RELON SAVINEȘTI — PETROLUL TELEAJEN 
Bala Mare : H. C. MINAUR — STEAUA
Craiova : UNIVERSITATEA — DINAMO BRAȘOV
București : DINAMO — POLITEHNICA TIMIȘOARA

FEMININ
Bacău : TEXTILA BUHUȘI — TEROM IAȘI
Brașov : RULMENTUL — ȘTIINȚA BACAU
Timișoara : UNIVERSITATEA — C.S.M. SIBIU
Tg. Mureș : MUREȘUL — CONFECȚIA BUCUREȘTI
Constanța : HIDROTEHNICA — UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
București : PROGRESUL — CONSTRUCTORUL BAIA MARE

CONCURS PRONOSPORT CU PRILEJUL CM. DE FOTBAL I
Vreți să vă numărați 

și dv. printre marii cîș- 
tigători ?

AGENȚIILE LOTO- 
PRONOSPORT VA STAU 
LA DISPOZIȚIE PINA 
MARȚI 15 IUNIE IN
CLUSIV.

Depuneți din timp 
buletinele de partici
pare I

fiecare varianta jucată - o posibilitate 
DE A OBȚINE MARI CIȘTIGUP! ÎN AUTOTURISME 
Șl BANI !
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O Intlmplare petrecută Îna
intea meciului de la Rm. vo
cea, dintre Chimia șl „Poli” 
Timișoara. Mal erau foarte 
puține minute pină la ora de 
Începere a partidei șl arbitrul 
de linie Leon Vescan, din 
Alud, nu-și făcea Încă apari
ția. Observatorul federal 
Gheorghe Bălașa i-a chemat la 
cabina arbitrilor pe conducă
torii celor două echipe pen
tru a hotărî, de comun acord, 
cane dintre cel doi arbitri din 
Rm. Vlleea. prezenți la sta
dion, A. Mițaru șl Gh. Con
stantin, să-1 Înlocuiască pe L. 
Vescan. Delegații «Hor două 
tabere, Împreună eu centra
lul M. Salomlr, l-au preferat, 
tai cele din urmă, pe A. Mița
ru. Clnd insă Mircea Salomlr

NOTĂ

se pregătea ai fluiere Înce
putul jocului — iată eă-șl fa
ce apariția, cu... sufletul la 
gură, L. Vescan. Alte minute 
de intlTziere ptaă clnd acesta 
se echipează ți. In sfințit, ae 
efectuează rocadă cu localni
cul A. Mițaru.

Cazul de la Rm. VSoea nu 
singular. Arbitrul I. Or- 
(Brașov) n-a ajuns 
la meciul '

— A.S.A.,

este 
zață 
timp 
Jiul 
care 
A. Stocker, din ___ _____ __
la jocul Corvinul — Dinamo din 
sferturile Cupei României, 
disputat la Brașov, slghișo- 
reanul I. Dima a ajuns la 
stadion în ultimele 5 minute. 
Toți aceștia au găsit, bineîn
țeles, pînă la urmă, cîte o 
scuză (pană de mașină, ba
rieră, drum în lucru etc.), în- 
cercînd să motiveze întârzie
rea pricinuită. De ce oare cei 
în cauză nu și-au luat un 
timp de siguranță care le-ar 
fi dat certitudinea că vor a- 
junge în localitatea respectivă 
cu 3—-4 ore înaintea începerii 
partidei, timp atît de necesar 
pentru o binevenită odihnă 7 
Pentru că oricât de talentat și 
apreciat ar fi un arbitru, •- 
jungînd în ultima clipă 
meci starea de oboseală in
stalată, stressul drumului nu 
pot asigura o perfectă con
centrare asupra asigurării u- 
nei cît mai bune aplicări « 
regulamentului de Joc.

-Gheorghe NERTEA

la 
de campionat 

, fapt pentru 
la una din tușe a oficiat 

Petroșani, iar

la

• AFLĂM CU TRISTEȚE că a 
încetat din viață Gheorghe Fusu- 
lan, fost component al echipelor 
Steagul roșu Brașov și Progresul 
București.

F.CJW. BRAȘOV, 30 p (—10). 
Meciul cu Dinamo poate fi privit 
prin prisma celor trei rezultate 
posibile. Da o victorie la limită, 
brașovenii ar mai avea emoții nu
mai dacă A.S.A. ar cîștiga 
București, dacă F. C. Constanța 
ar obține 77 7'"”*
nul Steaua, iar clujenii ar în
vinge la patru goluri diferență. 
Un egal al brașovenilor poate în
semna salvarea, dacă tîrgmure
șenii pierd, iar clujenii obțin 
doar o „remiză*. Infrîngerea ar 
fi fatală, numai eșecul clujenilor 
și un egal al arădenilor putînd 
salva echipa brașoveană și în ca
lul pierderii ultimului joc.

la

un punct pe stadio-

„POII* TIMIȘOARA, 30 p (—3). 
Victoria cu F. C. Argeș ar re
zolva totul, excluzînd calculele 
de domeniul fanteziei (victorie 
ehijeaină la un scor fluviu, victo
rie constănțeană ș.a.m.d.). Un e- 
gal ar putea fi ’ 
tîrgmureșenii 
obțin un punct, 
g*. Infrîngerea 
putea fi salvată 
gerea clujenilor

insuficient, dacă 
și constănțenii 
iar clujenii eîști- 
timiș o renilor ar 
doar de... înfrIn
și un egal al a-

C. S. TIRGOVIȘTE, 32 p (—13). 
Echipa dlmbovițeană poate retro
grada, dacă A.S.A. cîștigă șl F.C. 
Constanța remizează la București, 
iar „U“ CluJ-Napoca Învinge la 
Scorniceștl, in timp ce echipele 
gazdă din zona retrogradării 
(F.C.M. Brașov și „Poli“ Timișoa
ra) cîștigă acasă.

CHIMIA RM. VILCEA, 32 p 
(—11). Nici vîlcenll n-au scăpat 
de emoții. O înfrîngere severă, la 
Arad, cuplată cu o victorie a clu
jenilor șl a tîrgmureșenilor șl 
cu o remiză a constănțenilor, 
plus o înfrîngere la limită sau 
un egal al tîrgoviștenilor, ar în
semna... neșansa Chimiei.

Cu 32 de puncte șl un golave
raj de —1, Jiul nu intră decît în 
sfera „calculelor astronomice” 
(înfrîngere Ia nouă goluri dife
rență). Așa îneît...

Am reprezentat variantele teo
retice care fac din lupta pentru 
evitarea retrogradării o proble
mă complicată pînă șl pentru un 
computer. Să așteptăm verdictul 
ultimei etape, cu speranța că vor 
triumfa corectitudinea șl valoarea 
echipelor In cauză.

Mircea M. IONESCU

întrecerea speranțelor

s. c BACAU VIRTUALA CAMPIOANA
Lată că și 

chipelor de
în campionatul e- 

speranțe, etapa a 
33-a a dat răspuns privind for
mația campioană. Ea este S. C. 
Bacău, tinerii jucători antrenați 
de Sorin Avram a b or din d ultima 
aecvcnță a actualei ediții cu un 
avans de 4 puncte față de rivalii 
lor, craiovenii. Acest succes vine 
H întărească afirmația privind 
concepția sănătoasă și — iată — 
eficiență care animă de cîțiva ani 
clubul băcăuan, foarte interesat 
de „schimbul de mîine*, căruia 
l-a creat condiții foarte bune, 
înconjurîndu-1 cu multă atenție. 
Ultima etapă mai are de răspuns 
Ia o întrebare : cine va ocupa a 
treia treaptă a podiumului : Di
namo sau Corvinul ? Cîștigînd, 
miercuri la scor (3—0), meciul 
direct, bucureștenii au prima 
șansă, argumentată de cele două

puncte avans și de un golaveraj 
mai bun : +43 față de +38.

Iată clasamentul înaintea ulti-
md etape :

L S.C. BACAU 33 22 3 3 81-22 52
3. U. Craiova 33 21 6 6 97-25 48
3. Dinamo 33 20 C 7 75-32 46
4. Corvinul 33 20 4 9 81-43 44
5. C.S. T-viște 33 17 5 11 60-47 39
C. F. C. C-|a 33 16 3 14 70-42 35
7. F.C.M. Bv. 33 16 3 14 52-46 35
1. Steaua 33 14 7 12 48-57 35
9. F. C. Argeș 33 16 2 15 49-53 34

16. „U- Cj.-Nap. 33 15 3 15 59-48 33
11. „Poli* Timiș. 33 14 5 14 56-62 33
12. A.S.A. 33 14 3 16 49-51 31
13. Chimia 33 11 5 17 48-78 27
14. Sportul stud. 33 9 6 18 40-78 24
15. F. C. Olt 33 9 4 28 53-80 22
16. Prog.-Vulcan 33 8 5 20 49-95 21
17. Jiul 33 8 3 22 26-80 19
18. U.T.A. 33 7 2 24 29-83 16

PROGRAMUL §1
DE MÎINE A

ARBITRII ETAPEI

SERIA I : Politehnica Iași 
F.C.M. Progresul Brăila : M. 
cules cu (București), Unirea 
namo Focșani — Gloria Buzău : 
F. Kerestcș (Tg. Mureș), Viitorul 
Gheorgheni — Victoria Tect<î : 
J. Grama (București). Delta Tul- 
cea — Gloria Bistrița : S. 
telimonescu (Ploiești), C.S. 
șani — C.S.M. Suceava : 
Bercan (București), C.S.U. 
lăți — I.M.U. Medgidia : 
Constantinescu (București), 
Ionul Săvinești — Constructorul 
Iași : V. Roșu (București), F.C.M. 
Siderurgistul Galați — Ceahlăul 
P. Neamț : A. Mițaru (Rm. Vll
eea), C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Viitorul Mecanica Vaslui : R-
Matei (București).

SER-IA A n-a : Petrolul 
iești 
Al.
durii 
tina :

Ni- 
Di-

Paiî1-
Boto-

M.
Ga- 

V.
Re-

__ _________    P1O-
— Autobuzul București 

Mustâțea (Pitești) Pan- 
Tg. Jiu — Energia Sla- 

_____ V. Naumcef (Lași), Auto
matica București — I.C.I.M. Bra
șov : M. Georgescu (Constanța) 
— terenul Automatica, Șoimii 
IPA Sibiu — Chimica Tîmăveni : 
M. Salomir (Cluj-Napoca), Rapid 
București — Carpați Mîrșa : T. 
Cruceanu (Tecuci) — stadionul 
Steaua, 
Metalul 
(Alud),

DIVIZIEI „B“
Metalul Pl open! : I. Igna (Timi
șoara), Tractorul Brașov — Lu
ceafărul București : amînat, Me
canică fină București — Dunăree 
Călărași : F. Tăbîrcă (Rm. VX1- 
cea) — terenul ~

SERIA A IlI-a
Mare — F.C.M. neșiva ; i. 
sile (București), înfrățirea 
dea — F. C. Baia Mare : 
Manta (București), Minerul 
Seini — Rapid Arad : T. lones- 
cu (București), Daq>i Orăștie — 
C.I.L. Sighet : R. Rotaru (Bucu
rești), C.F.R. Cluj-Napoca — O- 
limpia Satu Mare : R. Petrescu 
(Brașov), Minerul Cavnic—C.F.R. 
Timișoara : M. Huștiuc 
rești). “ 
Brad : 
C.S.M.
F. C.

Mecanică 
: Someșul 
Reșița : I.

fină.
Satv
Va- 

Ora-
Gh. 
Ilba

(Bucu- 
Strungul Arad — Aurul 
L. Pantea (București), 
Drobeta Tr. Severin —

Bihor Oradea: D. Manolo 
(București), U.M. Timișoara —
Minerul Lupeni : M. Stoencscu 
(București).

î T. 
stadionul 

Unirea Alexandria — 
București : L. Vescan 

Gaz metan Mediaș —

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• După meciul F.C. Argeș — 

Steaua, pe care argeșenii l-au 
cîștigat ieșind din zona retro
gradării și avînd, deci, toate mo
tivele să fie bucuroși, Moiceanu 
(F.C. Argeș) a comis un act ne
sportiv. Urmarea 7 El a fost sus
pendat pe o etapă șl nu va juca, 
deci, astăzi. Nici la victorie, unii 
jucători nu-și pot controla ner
vii 7
• Lovin du-se reciproc, Bolbo- 

rea (Automatica București) și 
Naghy (Autobuzul București), au 
fost suspendați... frățește — fie
care pe cîte 2 etape. Tot 2 eta
pe nu va juca nici portarul Au
tobuzului. Paraschiv, care a a- 
dresat injurii unor spectatori.

Cu ocazia acestei ședințe a Co
misiei de disciplină a ieșit din

nou în evidența faptul că unii 
jucători eliminați de pe teren 
nu cunosc prevederile regula
mentului, care li obligă să nu 
mai stea în incinta terenului, 
d să se ducă la vestiare. O a- 
batere care ar putea fi și ea 
sancționată.

J. B.

gal- 
,»A“ 

azi : 
Neagu

Pentru cumul de cartonașe 
bene, următorii divizionari 
nu vor evolua în etapa de 
Naghl (F.C.M. Brașov), " _
(Jiul), Constantin (C.S. Tîrgoviș- 
te)} Zamfir (Progresul-Vulcan). 
Munteanu II (Sportul studențesc), 
Țiglariu („U* Cluj-Napoca), Iova 
(U.T.A.). Custov și Văetuș (am
bii de la Dinamo București).

IN DIVIZIA ffC"
în Divizia „C“, se dispută mîi

ne etapa a 29-a, penultima a 
campionatului. înaintea acestei 
confruntări în șase serii se cu
nosc formațiile care la toamnă 
vor juca în Divizia „B“ (Prahova 
Ploiești, Dinamo Victoria Bucu
rești, ROVA Roșiori, Metalurgis
tul Cugir, Armătura Zalău și 
Industria sîrmei Cimpia Turzii). 
în restul seriilor, lupta 'pentru 
șefie continuă. O dispută pasio
nantă se dă în seriile 1 — în 
tre Minerul Gura Humorului și 

” Pașcani (mîine Minerul 
în deplasare, iar C.F.R. 
a Il-a — între C.S.M. Bor- 
și Laminorul Roman, în 
a IV-a — între Portul

C.F.R. 
joacă 
casă), 
zești 
seria
Constanța, Metalosport Galați și 
Rapid Fetești, în seria a VH-a — 
între Minerul Motru și Electropu- 
tere Craiova (mîine Electropute- 
re întîlnește, acasă, deținătoarea 
locului 3, Dierna Orșova), în seria 
a IX-a — între Gloria Reșița și 
C.F.R. Arad și în seria a XH — 
între Precizia Săcele și Progresul 
Odorhei (mîins Precizia joacă a- 
casă cu Carpați Brașov — ul
tima ciaastă, iar Progresul, în 
deolasare, cu Metalul Tg. Se
cuiesc — locul 14).

a-



ESPANA 82
—

MÎINE, ÎNCEPE TURNEUL FINAL
AL MUNDIALULUI 82

• La Barcelona, meciul Argentina — Belgia

I' ncepe ultimul act, turneul final, al uneia 
dintre cele mai disputate ediții, din cele 
11 de pînă acum, ale campionatului mon

dial de fotbal. Este turneul final cu cele mal 
multe echipe, deci șl cu cele mai multe jocuri. 
De mîine, 13 iunie, și pînă la jumătatea lunii 
iulie, duminică 11. El Mundial 82 va oferi un 
gras subiect de discuție, de preocupări coti
diene pentru milioanele de iubitori ai sportului 
de pe toate meridianele globului pămîntesc, care 
vor urmări, cu un mare interes, disputele pen
tru cucerirea titlului de campioană a lumii...

Debutul acestui turneu final îl prilejuiește 
meciul, din cadrul seriei a III-a, de la Barce- 
lona (pe marele stadion Nou Camp) dintre Ar- 
gentina — campioana mondială, și Belgia, reve
lația ultimelor sezoane, vicecampioană a Epo
pei. In ceea ce privește partida cu numărul 1 
a Mundialului spaniol. Cesar Luis Menotti, an
trenorul campionilor lumii, se arată optimist.

Și nu doar de circumstanță. Pentru C.M. ’82. el 
a păstrat osatura echipei victorioasă in 1978 
(Fillol, Galvan, Tarantinl, Passarella, Olguin, 
Ardiles, Gallego, Bertonl și Kempes) căruia l-a 
adăugat două mari stele, pe conducătorul da 
joc Maradona șl pe tunarul lui River Plate, Ra
mon Diaz. De la 1< februarie Menotti s-a aflat 
în pregătire cu jucătorii săi, In pregătire ne- 
fiind neglijat nici un amănunt, nici măcar e«l 
mal neînsemnat. De aceea, el este optimist 1

Optimismul este, Insă, cel puțin Ia acesta oră. 
caracteristica generală a tuturor participanților 
la C.M., conducători, antrenori și, bineințelea, 
jucători, care nu se sfiesc să și-1 afișeze, cu 
sau fără o anume justificare. Rămine de văzut 
insă cine va avea dreptate. Și de ce I

Așadar, Începe L.. Să sperăm că El Mundial 
*82 va aduce ceva nou In acest vechi sport, attt 
de îndrăgit pretutindeni.

24 ECHIPE IN LUPTĂ PENTRU CELE PARTIDE
DESEMNAREA CAMPIOANEI

te programul tumewiirf 
Spania figurează 52 de 
In ordinea următoare :

în, istoria de 52 de ani a Cupei 
Mondiale la fotbal, sistemul de 
desfășurare a competiției a su
ferit unele modificări importante. 
Avem în vedere turneele finale 
ale C.M., a căror desfășurare a 
depins, firește, de numărul echi
pelor participante. în 1930 au luat 
parte la întreceri 13 echipe care 
au susținut 18 partide, dar după 
4 ani au fost 18 echipe — 17 me
ciuri, pentru ca în 1950 14 echl- 

.........................  91 
în 
la 
la
e-

pe să dispute 22 de partide 
Jn 1954 — 28. Apoi s-a ajuns 
1962, 1966 șl 1970 (16 echipe) 
32 de meciuri șl în 1974 șl 1978
38 de partide, dar tot cu 16 
chio»

acum, în Spania, vor 
de jocuri, cu 14 mal 
la ultimele ediții ale 
cum se știe, cele 24

De aceea, 
avea loc 52 
multe decit 
C.M. După 
de echipe calificate pentru tur
neul final au fost repartizate in 
cadrul a 8 serii :

I (Vlgo și La Coruna) — Ita
lia. Polonia. Peru. Camerun.

n (Gijon șl Oviedo) — 
Gertnania, Algeria, Chile 
trla

HI (Alicante și Elche) 
gen lina, Belgia, Ungaria, El 
vad or.

IV (Bilbao șl 
Anglia Franța. 
Kuwait.

V (Valencia și 
Spania. Honduras, 
landa de Nord,

VI (Sevilla și Malaga) — Bra
zilia. U.R.S.S.. Scotia. Noua Ze- 
elandă.

tn radrul seriilor se va juca 
sistem turneu, flecare cu flecare, 
de la 13 iunie la 25 iunie. Meciu
rile din cadrul seriilor 1, 2 șl 4 
vor avea loc la ora 18.15, cele 
din seriile 3, 5 și 6 la ora 22.08. 
(ora Bucureștiulul).

Primele două clasate din fie
care serie se califică pentru tu
rul al doilea al competiției, tn 
cazul în care două sau mal mul
te echipe se vor afla la egali
tate de puncte, departajarea lor 
se va face ținindu-se seamă de : 
1. Diferența dintre golurile mar
cate șl cele primite (deci golave
rajul prin scădere I), 2. Numărul 
golurilor marcate. 3. Dacă si așa 
egalitatea se menține se va a- 
pela. pentru departajare, la tra
gerea Îs sorți ! Atenție deci, fără 
prelungiri șl chiar șl fără lovi
turile de la 11 metri t

R. F. 
Aus-

Ar-
SaL

Valladolid) — 
Cehoslovacia.

Zaragoza) — 
Iugoslavia, Ir-

Cele 12 echipe promovate în 
turul II vor fi repartizate tn ca-

Caleidoscop

$

I

drul a 4 grupe semifinale, in 
baza schemei următoare : grupa 
„A" (echipele clasate pe locul I 
in seria I și III șl a 2-a clasată 
în seria VI), grupa „B“ (l din 
seriile II șl IV, 2 din seria V). 
grupa „C“ (l din seria VI. 2 din 
seriile I și III), grupa „D" (1
din seria V, 3 din seriile H st 
IV). Partidele vor avea loc la 
Barcelona (grupa „A" pe „Nou 
Camp" și grupa „C“ pe „Sarria") 
șl la Madrid (grupa „B" pe „San
tiago Bernabeu" șl grapa „D" pe 
„ Vicente Calderon"). Partidele
din grupele „A" și „B“ se vor 
desfășura lsf ora 22,00, celelalte 
din grupele „C" și „D" vor ** 
cepe Ia ora 18.15. Meciurile 
loc între 28 iunie șl 5 iulie.

în caz de egalitate a două 
chiar a celor trei echipe, 
partajarea se va face după i 
leașl criterii (1 și 2) ca ta _ 
mul tur, dar dacă egalitatea se 
menține (3) se va califica for
mația mal bine clasată ta serie, 
ta primul tur al turneului final, 
tn sflrșlt, (4) se va apela ta 
sorți doar dacă egalitatea conti
nuă 1 Este greu să se fntîmpli 
așa, dar nu este imposibil I

ta- 
au

sau 
de- 

ace- 
prt-

Clștlgătoarele celor 4 grape se 
eallflcă pentru semifinale ast
fel : primele clasate in grupele 
.A" șl .C" (la Barcelona. pe 
„Nou Camp", ora 18.15), primele 
clasate în grupele _B" și „D“ (la 
Sevilla, pe „Sanchez Plzjuan", 
ora 22,00).

Dacă după 90 de minute de 
joc scocul se menține egal, par
tidele vor fi prelungite cu 30 de 
minute (2 reprize a 15 minute) 
iar dacă și așa egalitatea per
sistă vor fi executate serii de lo
vituri de Ia 11 m, plnă la de
semnarea ciștlgătoarei.

Ambele partide vor avea 
ziua de I iulie.

Argentina
13 IUNIE

Barcelona (21.00) :
14 IUNIE

Vlgo (16.15) I
Sevilla (22.00) :

15 IUNIE
La Coruna (18.15) :
Elche (22,00) :
Malaga (22.00) :

14 IUN»
GIJoa (18.15) î
Bilbao (18,15) :
Valencia (22.00) i

17 IUNIE
Oviedo (18.15) 1
Valladoftd (15.15) :
Zaragoza (22.00) ;

It IUNIE
Vteo 
AHoante

(IAU» 1 
(22.00) :

SevfNa (22,00) :
It IUNIE

La Coruna (18.15) :
Elche (22.00) :
Mrrf - - - (■luwAga (22.00) :

20 IUNIE
Gfijoa (1B.15) :
Bilbao (16.15) :
Valencia (22,00) :

21 IUNIE
Oviedo (18.15) |
Valladolid (18.15) s
Zaragoza (22.00) :

22 IUNIE
La Coruna (18,15) s
Elche (22.00) :
Malaga (22.00) I

33 IUNIE
Vigo (16.15) :
Alicante (22.00) :
SevrUa (22.00) :

R.F. Germania 
Anglia 
Spania

Polonia
Belgia
U.R.S.S.

TURUL I (36 partide)

Belgia

Polenta 
u.a.sx

»• din 24 IUNIE
fâjura Oviedo (18,15) : Algeria - Chile (ii)

Vahadolid (18,15) : Franța — Cehoslovacia (IV)
Zaragoza (22,00) : Honduras — Iugoslavia (V)

25 IUNIE

(»)
Gijoa (18,15) : R.F. Germania - Austrto dO
Bilbao (18,15) : Anglia — Kuwait (IV)
Valencia (22,00) s Spania - Irlanda Nord (V)

W 
fll TURUL AL DOILEA (12 partide)

Chile 
Cehoslovacia 
iugoslavia

— Algeria
— Franța

Chile 
Cehoslovacia 
Iugoslavia

00 
(IV)

Austria
Kuwait .

■ Irlanda Nord (V)

Algeria 
Franța 
Honduras

Peni - Potente <n
Belgia - Ungaria (IH)
U.R.S.& — Scoția (Vfl

Italia — Camerun m
Argentina - D Salvador (M)
Brazilia — N. Zealand^ (VF)

loc In

în sflrșlt, ultimul act al 
tel a Xil-a ediții a Cupei 
diate va avea loc la 18 iulie (ora 
21,00) finala pentru locurile 3—4 
(Alicante, pe „Jose Rico Perez") 
șt la 11 iulie (ora 21.00), finala 
mare, pentru locurile 1—2 (Ma
drid, pe „Santiago Bernabeu"). 
în caz de egalitate, pentru sta
bilirea învingătorilor se apelează 
hi reprizele de prelungiri (2X15 
minute) și, dacă va mal fl ca
zul, partida se va rejuca a doua 
zi. Dacă egalitatea se menține 
se vor face alte prelungiri șl a- 
bia după aceea, la nevoie, se va 
apela la 11 m !

Cupa
* Ca șl prima ediție a Cupei Mondiale, 

cea dan 1930 din Uruguay, aceasta a Xll-a 
din Spania se numește tot... El Mundial. 
Firesc, desigur, din moment ce ambele 
țări sînt de limbă spaniolă. Așa sttad lu
crurile trebuie să arătăm că, de fapt, au 
existat încă trei Mundial-url (1962 — Chile, 
1970 — Mexic și 1978 — Argentina) șl va 

proba oii, Încă unul, al șaselea, ta 
apropiat, Columbia avtnd toate 
să fle următoarea gazdă a C.M., 
ani...
turneele finale ale celor1 11 ediții

1970 — 
mai fi., 
viitorul 
șansele 
peste 4

★ In ___________ ____ ____________
de pînă acum au participat reprezentati
vele a 48 de țări, alte 5 (Camerun, Algeria, 
Kuwait, Honduras și Noua Zeelandă) fă
cui du-și debutul ta Spania. Dintre toate, 
singură Brazilia a fost prezentă La toate 
edițiile competiției, în faza finală !

★ Dealtfel, Brazilia mal deține și re
cordul de asistență, evoluția echipei sale 
fiind urmărită de cei mal mulți specta
tori : 203 849 la meciul cu Uruguay-ul, la 
Rio de Janeiro. în 1950, cfte 150 000 la me- 
ciuriile cu Iugoslavia. Suedia șl Spania tot 
la Rio, în același an, și 120 000 la meciul 
cu Italia, din finala El Mundial *7», de la 
Ciudad de Mexico. Pe locul 6 în acest 
..clasament-: partida Mexic — UR.S.S.
(110 000 spectatori) La Cupa Mondială din 
1970.

★ Primul gol la C.M. a fost înscris de 
americanul McGhee, la 13 iulie 1930 (S.U.A. 
— Belgia 3—0), al 500-lea goi a fost marcat 
de scoțianul Collins, la 11 iunie 1958 (Para
guay — Scoția 3—2), golul „1000* este opera 
olandezului Rensenbrink La 11 iunie 1971 
(Scoția — Olanda 3—2). In sfirștt, uhlmtrf 
gol (pftnl acum !), al 1050-lea. a fost rea-

ace>- 
M*on-

IUNIE
Barcelona - NC (22,00) grupa A : 1 seria 1 - 1 seria
Madrid - CV (18.15) gfwpa D : 2 seria H — 2 seria IV

29 IUNIE
Madrid - SB (22.00) grupa B : 1 seria 11 - 1 spria rv
Barcelona - S (18.15) grupa C x 2 seria 1 - 2 seria IM

1 IULIE
Barcelona - NC (22,00) grupa A : 1 seria 1 - 2 seria VI
Madrid - CV (18,15) grupa D : 2 seria H — 1 seria V

1 IULIE
Madrid - SB (22,00) grupa B : 1 seria H - 2 seria V
Barcelona - s (ie.15) grupa C : 2 seria 1 - 1 seria VI

4 IULIE
Barcelona - NC (22,00) grupa A : 2 seria V! - 1 seria IM
ModrM - cv (16,15) grupa D : 1 seria V - 2 seria IV

5 IULIE
Madrid - SB (22.00) grupa B : 2 seria V - 1 seria l¥
Barcelona - s (18,15) grupa C: 1 seria VI — 2 seria NI

SEMIFINALELE (2 partide)

Barcelona 
SeviMa

iulie
- NC

19
Alicante

11
Madrid

IULIE 
(21,00)

IULIE
(21.00)

— 1—gr. C
— 1—gr. D

partide)

: (22,00) 1—gr. A
(22.00) 1—gr. B

FINALELE (2
(pentru locurile 3—4) 

învinsele din semifinale
(pentru locurile 1—2) 

învingătoarele din semifinale

• NC - stadionul Nou Camp, Ș - stadionul
stadionul

NOTA : _
Sarria, CV — stadionul Vicente Calderon, SB 
Santiago Bernabeu

• Intre
a partidelor (ora

paranteze este notată ora de începere 
București ului).

41 DE CAVALERI Al FLUIERULUI
Pentru 

C.M. ’82 
arbitri : 
America 
ca, 4 din America de Nord 
și America Centrală, 2 din A- 
sla și 1 din Asia-Oceania. Din
tre aceștia 22 sînt din țări 
care nu iau parte la acest tur
neu final, printre care și ar
bitrul român Nicolae Rainea. 
De fapt. Rainea se află pen
tru a treia oară la C.M. In 
1974 a condus la centru Bra-

a conduce jocurile la 
F.I.F.A. a alea 41 de 

22 din Europa. 8 din
de Sud. 4 din Afri-

zilla — Zair iar în 1978 a ar
bitrat Italia — Franța și 
zilia — Peru. La 22 iunie 
conduct jocul U.R.S.S. — 
Ua. _

Mondială la fotbal
laoat de argentinianul Bertonl, la 25 iunie 
1978 (Argentina — Olanda 3—1).

★ Cel mal bogat ta goluri, dintre cele 
11 turnee finale, a fost cel din 1954 din 
Elveția 
26 de 
goluri 
menitul 
Franța
— media 4.66), 3. Italia — 1934 (70 de go
luri ta 17 meciuri — media 4,11) șl 4. Bra
zilia — 1950 (88 de goluri ta 22 meciuri — 
media 4,00) ...pe ultimele locuri : 10. Ar
gentina — 1978 (102 goluri ta 38 meciuri — 
media 2,68) șl 11. R.F. Germania — 1974 
(97 goluri ta 38 meciuri — media 2,55).

* „Tunarii" turneelor finale au fost, ta 
ordine : 1930 Stabile (Argentina) 8 goluri, 
1934 Nejedly (Cehoslovacia) 5 goluri, 1938 
Leonidas (Brazilia) 8 goluri, 1950 Ademir 
(Brazilia) 9 goluri, 1954 Kocsis (Ungaria) 
11 goluri, 1958 Fontaine (Franța) 13 goluri
— recordul competiției, 1962 Albert (Unga
ria), Garrincha șl Va va (Brazilia), Ivanov 
(U.R.S.S.), Jerkovld (Iugoslavia). Sanchez 
(Chile) cite 4 goluri, 1966 Eusebio (Portu
galia) 9 goluri, 1970 G. MUIler (R.F. Ger
mania) 10 goluri, 1974 Lato (Polonia) 7 
goluri, 1978 Kempes (Argentina) 6 goluri. 
Dintre aceștia, doar Garrincha șl Vava ta 
1962 șl Kempes ta 1978 au aparținut echi
pelor cîștigătoare ale titlului suprem !

'♦ In 3 
nevoie de 
campioanei 
2—1 (0—0, 
mania 4—2 
Olanda 3—1 (1—0, 1—1).

in care, deși 8-^au jucat numai 
meciuri, s-au înscris totuși 140 de 
(media 5,38). In continuare clasa- 

eficacității este următorul : 2.
— 1938 (84 de goluri fin 18 med uri

din cele 11 finale • fost 
prelungiri pentru desemnarea 

: 1934 Italia — Cehoslovacia
1—1), 1966 Anglia — r.f. Ger
ri—1. 1—1) șl 1978 Argentina —

Bra- 
el va 
Sco-

★
F.LT.A. a deda ci după 

care med cita doi jucători, 
etabilițl prin tragere la sorțL 
vor fl supuși controlului an
tidoping. Tragerea la sorți se 
efectuează cu un sfert de oră 
înainte de terminarea parti
dei.

,,Fotbalistul perfect trebuie sâ fie 
gata, în orice dipâ a partidei, sâ pri
mească balonul, sâ-4 paseze, sâ alerge, 
sâ se decidâ, sâ tacâ >i sâ asculte. So
cotiți, vâ rog, fârâ a mai vorbi de co
li tâ ți le fizice, socotiți cîfe calitâtl mo
rale sînt astfel puse la contribuție : ini
țiativa, perseverența, judecata, curajul, 
stă pin ir ea de sine |l mărturisiți câ tînâ- 
rul tn fața căruia ttâ un asemenea pro
gram are cu ce umbla pe cârârile per
fection ârti".

PIERRE de COUBERTIN
(ian-iM7)

părintele Jocurilor Olimpic, modern.

* In 7 din cele 11 finale scorul a fost 
Bă fie 
(Italia — 
(Uruguay 
apoi cxl-

deschis de echipele care aveau 
doar... vLcecampioane : 1934 Puc 
Cehoslovacia 2—1), 1960 Friaca 
— Brazilia 2—1), 1954 Pușkaș șl 
bor (R.F, Germania — Ungaria 3—2), 1958 
Liedholm (BraziUa — Suedia* 5—2), 1962 
Masopust (Brazilia — Cehoslovacia 3—1), 
1966 Haller (Anglia — R.F. Germania 4—2), 
1974 Neeskens (R.F. Germania — Olanda 

ce Întărește observația că... 
urmă I...

1080 de minute de joc ale 
fost acordate doar 2 lovituri 
ambele de către arbitrul en- 
ln meciul R.F. Germania — 
finala „Weltmeisterschaft" de 
Amindouă au fost transfor- 

l șl de

2—1), ceea 
cine rîde La

* tn cele 
finalelor au 
de pedeapsă, 
glez Taylor, 
Olanda din 
la Miinchen.
mate de Neeskens (OL) In min 
Breitner (R.F.G.) In mln. M.

$

s

5

• Din 1966 și pînă acum 
meciul de deschidere s-a În
cheiat cu rezultatul de 0—0 : 
Anglia — Uruguay (1966), Me
xic — U.R.S.S. (1970). Brazilia
— Iugoslavia (1974) și R. 
Germania — Polonia 
Ce va fi mîine seară, 
cdona 7
• Tele Santana a 

echipa pentru primul 
Braziliei, cel de luni seara, 
eu U.R.S.S. : Waldir Peres — 
Leandro, Oscar, Luizlnho, Ju
nior — Falcao, Socrates, Zico
— Dirceu sau Paulo Isidoro, 
Serginho, Eder. După cum 
se vede, la această oră, doar 
un singur semn de Întrebare...
• Peste s 000 • de suporteri 

brazilieni și-au anunțat sosi
rea la turneul final al C.M. 
La ediția din 1974, ta R. F. 
Germania, numărul 
fusese de 3 400. Este 
deci de un record in 
rie 1
• Poliția spaniolă a 

măsuri excepționale de 
ritate. Numai la Bilbao, 
meciul Franța — Anglia 
tribune vor fi prezenți 2 900 
de polițiști, adică unul la... 2’1 
de spectatori I
• Accesul In cantonamen

tul argentinienilor a (ost to
tal interzis. Singura excepție 
s-a făcut pentru Franz Bec
kenbauer, trimis special la 
C.M. al unui post vest-german 
de televiziune !...
• FIFA a delegat ca arbitra 

de centru la meciul Argentina
— Belgia pe cehoslovacul 
Vojtech Hrlstov.

F. 
(1978). 

la Bar-

anunțat 
meci al

acestora 
vorba 
mate-

luat 
secu- 

1* 
i în
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