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Ecouri după G M. de popice

APRECIERI ELOGIOASE LA ADRESA 
REPREZENTANȚILOR ROMÂNIEI

Pentru mii de copU din patria 
noastră, „vacanța mare" va coin
cide cu primele lecții de inițiere 
In înot, aidoma șoimilor patriei 
și școlarilor din această imagine, 
care învață plutltul pe apă, la 
bazinul „23 August" din Capitală, 
sub îndrumarea profesorilor-an- 
trenări Adrian Bărbulescu șl Ni- 
colae Tat. Foto: Vaslle TOFAN

în vacanța de vară 1982, care incepe astăzi
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• 7 MEDALII DIN 14 POSIBILE • ÎNALTA ȘCOALĂ TEHNICA 
A SPORTIVILOR NOȘTRI o ROLURI PRINCIPALE iN FILMUL 
„MONDIALELOR" • NEȘANSA UNUI MARE JUCĂTOR - IOSIF 

TISMĂNAR

A 14-a ediție a campionate
lor mondiale de popice. înche
iată la sfîrșitul săptăminii tre
cute pe cele sase piste monta
te în incinta patinoarului arti
ficial din Brno, a fost domina
tă de sportivii români, care au 

■ cucerit primul loc în clasamen
tul pe națiuni, cu 2 medalii de 
aur (echipa masculină Si_ Pe
rechea Ana Petrescu — 
Pană), una de argint 
Tismănar) și 4 de bronz 
pa feminină, perechile 
Berinde — Maria Zsizsik 
tiu Bice — Ghcorghe Silvestru 
si Ana Petrescu). In total. 7 
medalii, din 14 posibile! Dacă 
la ediția anterioară a campio
natelor mondiale unii dintre 
specialiștii străini prezenți la 
Mangalia Nord au fost tentați 
să afirme că popicarii români 
(situati si atunci pe primul loc

F.lena 
(Iosil 

(echi- 
Silvia 
Si Iu-

în clasamentul pe națiuni, cu 3 
medalii de aur si 2 de argint) 
au beneficiat de avantajul te
renului propriu, de data aceas
ta personalități marcante ale 
arenei mondiale au fost de pă
rere. în unanimitate, că repre
zentanții tării noastre au stră
lucit la actuala confruntare a 
celor mai 
lume. Iată 
rizate:

AUGUST 
goslavia), 
al Secției asfalt a F.I.P.: „Pen
tru mine și alii colegi din or
ganismele forului international, 
jucătoarele și jucătorii români 
au constituit... soarele care lu
minează de mai multi ani cam-

Traian IOANITESCU

buni sportivi 
citeva păreri

din 
auto-

(îu-LIKOVNIK
prim-vicepreședinle
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ORIZONT LARG DESCHIS ACTIVITĂȚILOR SPORTIVI DI MASĂ
DESFĂȘURATE SUS EGIDA „DACiADII"!.

• Un 
Tabere

toată durata vacanței •
• „Cluburi de vacanță* 

în școli ți la căminele culturale

bogat program competițional pe 
sportive de pregătire ți odihnă

de 15 iunie marchează, 
momentul 

de vară.
Ziua 

prin tradiție, 
start al vacanței 
cepe cel de-al... patrulea 
mestru, în care 
elevi din patria 
transferă activitatea din sălile 
de curs și laboratoare pe tere
nurile de sport, în bazine. în 
tabere, pe cărările munților...

Ca de fiecare dată, prin grija 
părintească a partidului și sta
tului tineretul studios se poa
te bucura plenar de frumuse-

recordul mondial !

18—19.VI) ; Pen.

milioane 
noastră

de 
ln- 
t ri
de 
își

vacanță. Sînt 
activă destinate 
mișcare, prin 

sănătății și vi- 
psihice. după

ATLETISMUL ROMÂNESC LA ORA SPECTACULOSULUI DUEL 
VALIIONESCU (7,05 m) - ANIȘOARA CUȘMIR (7,00 m)!

țea zilelor de 
zile de odihnă 
recreării prin 
sport, întăririi 
gorii fizice și . 
un an rodnic de învățătură, de 
muncă practică în atelierele- 
școală sau pe ogoare, de ac
țiuni patriotice.
• O parte dintre elevi, cei 

cu aptitudini sportive deose
bite, sînt gata să ia startul în 
marile competiții ale acestei 
vacanțe. Astfel, participanții 
la Festivalul național de mini- 
baschet (băieți și fete) se vor 
reuni la Arad ; începînd de 
mîine și pînă la finele acestei 
luni, ei vor desemna echipele 
campioane, fruntașele pe țară. 
Tot în această lună, alte mo
mente sportive de vîrf : cam
pionatele de gimnastică ale 
școlilor generale (Cimpia Tur- 
zil, 17—19.VI) ; campionatele 
de atletism ale școlilor gene-

rale (Focșani, 
iatlonul atletic școlar și con
cursul republican de ștafete 
pentru elevi (Deva, 19—20.VI) 
și „Cupa U.T.C." ‘ ■
băieți și handbal 
șani, 26—27.VI).

Și în luna iulie 
competițional al elevilor se 
prezintă deosebit de bogat. în 
ordine cronologică, notăm : 
„Cupa Pionierul" Ia înot 
(București, 8—9.VII) ; con
cursul de tetratlon al cluburi
lor sportive școlare (Buzău, 
10—ll.VII) : „Cupa Pionierul" 
la oină (Mangalia, 11—20.VID; 
concursul republican de fotbal 
al cluburilor sportive 
(Oradea, 13—18.VII) : 
cursul republican 
atletism (Reșița.
campionatele de fotbal ale șco
lilor generale (P. Neamț. 22— 
25.VII) ; campionatele republi
cane școlare de șah pe echi-

Tiberiu STAMA

la baschet 
fete (Foo-

calendarul 
elevilor

școlare 
con- 

școlar de 
24—25.VII) ;

(Continuare în pag. 2-3)

VALI IONESCU

De multă vreme n-a mai avut atletismul nostru un 
week-end atît de prolific. Criticat adesea în anii din 
urmă, pe bună dreptate, organizat și reorganizat la 
nivelul federației, atletismul ne dovedește, in aceas
tă primă jumătate a sezonului 1982, că ne poate 
aduce satisfacții dintre cele mai mari ! Un mă
nunchi de performanțe realizate sîmbătă și dumi
nică în concursuri peste hotare sau în țară ridică 
brusc cota atleților noștri, adueîndu-i în prim-planul 
atenției generale.

Se detașează, din acest grup, uimitoarea Vali Io- 
nescu. La două săptămîni după ce Anișoara Cușmir 
devenise prima săritoare româncă în lungime din
colo de 7 metri, făcîndu-ne să credem în posibili
tatea atacării recordului mondial al probei (7,09 m 
W. Bardauskiene), Vali își etalează, la rîndu-i, in 
meciul de la Debrecen, ambițiile și incontestabila 
clasă, reușind un 7,05 m cu care trece în fruntea să
ritoarelor lumii in acest sezon, șr devine a treia pe 
lista performerelor din toate timpurile. Noul record 
românesc la lungime, aflat la numai 4 centimetri de 
recordul mondial, este, probabil,' cel mai bun rezultat 
— în valoare intrinsecă — din atletismul românesc 
Ia această oră. Atletismul feminin românesc se gă
sește în poziția privilegiată de a avea pe primele 
două performere mondiale ale anului, fiind, totodată, 
singurul care poate alinia, două săritoare de peste 
7 metri active! Rivalitatea Vali Ionescu — Anișoara 
Cușmir (și a tehnicienilor Mihai Zaharia — Ion Mo
roiul PUSA ÎN SLUJBA PERFORMANȚEI este, la 
acest nivel, fără precedent în atletismul nostru într-o 
probă tehnică. Două românce domină săritura în lun
gime : o stilistă rafinată, parcă o copie a Vioricăi 
Viscopoleanu — Vali Ionescu, și o atletă „de po
tențial", cu mari calități fizice — Anișoara Cușmir. 
Așteptăm cu emoție — și sDeranțe ! — fiecare nouă 

evoluție a celor două mari ve- 
---------- :----------------- dete, cu convingerea că putem 

consemna oricînd un record

Dc mlinc, Ia Arad, o marc sărbătoare a micilor sportivi

FESTIVALUL NATIONAL PIONIERESC
DE MINIBASCHET DIN CADRU! „DACIADEP

CAMPIONII OLIMPICI DE POLO

VOR JUCA LA BUCUREȘTI
După trei turnee internațio

nale ciștigate la Varșovia, Tbi
lisi și Varna, selecționata de 
polo a României va evolua la 
București. în fața propriilor 
susținători. înioepînd de 
miercuri, timp de trei zile, în 
bazinul Dinamo din Capitală 
vom putea urmări întrecerile 
tradiționalei competiții interna
ționale dotată cu „Cupa Româ
niei".

La ediția din acest an și-au 
anunțat participarea reprezen
tativele Bulgariei și Uniunii 
Sovietice, ac'ua'a campioană 
olimpică șt deținătoare a „Cu
pei mondiale" și. alături de 
ele două selecționate româ
nești alcătuite din rîndurile 
celor mai buni seniori și ju
niori din țară.

Antrenorii Iuliu Capșa și 
Cornel Rusu au selecționat 
pentru acest turneu următorii 
jucători : Doru Spînu. Mihai 
Simion. Mihai Tudor, Sorin 
Diaconii și Laurențiu Zaharia 
— portari, Liviu Râducanu, A- 
drian Schervan, Ivan Fejer, 
Dorin Costrăș, Liviu Garofea- 
nu, Cornel Gordan. Gh. Ilie, 
Vlad Hagiu Cătălin Moiceanu, 
Doru Ciobăniuc. Florin Arde- 
leanu. Cristian Dan. Horia Ni- 
ță, Șerban Popescu. Emil Tă
tara. Viorel Șerban Roberto 
Pantea. Zoltan Ileș Răzvan Tu- 
fan.

Ca arbitri neutri vor oficia 
Kostolanczy (Ungaria) și Jo- 
vici (Iugoslavia). Delegatul 
L.E N. — Alphonse Angella 
(Franța).

Vladimir MORARU

(Continuare în nap 2-3)

După București, Suceava, 
Bacău. Constanța. Botoșani, 
Tulcea, Tirgoviște si Tg. Mu
res. a venit rîndul orașului 
Arad să găzduiască frumoasele 
întreceri ale Festivalului națio
nal pionieresc de minibaschet, 
competiție care se desfășoară 
in cadrul „Daciadei". Competi
ția celor mai tineri baschetba
list! ai tării se află la ediția 
a 16-a. Elevi între 8 și 12 ani 
se vor întrece de mîine. pînă 
la 29 iunie ne 10 terenuri a- 
menaiate la două baze sportive 
de pe malul Mureșului: A. S. 
Constructorul si Platforma Ce
tate. La actuala ediție și-au a- 
nunțat participarea 102 echipe, 
dintre care 25 la băieți I. 32 la 
tete I, 19 la băieți II și 26 la 
fete II- Programul Festivalului 
prevede ca pînă la 22 iunie să 
se dispute întrecerile băieților 
I si fetelor II. iar între 23 și 
29 iunie cele ale fetelor I și 
băieților II.

Apreciat ca un bun mijloc 
de angrenare a elevilor într-o 
activitate sportivă organizată, 
Ia o disciplină sportivă comple

xă. Festivalul național pionie
resc de minibaschet constituie, 
în același timp, un prilej de 
afirmare a elementelor cu cali
tăți de excepție, apte să fie 
promovate în echipele de per
formantă. Dealtfel Festivalul 
s-a dovedit, de-a lungul anilor, 
un bogat izvor de elemente ta
lentate. dintre care unele au 
ajuns in loturile naționale. E- 
xemplele oferite de Magdalena 
Pali. Camelia Solovăstru, Flo
rentin Ermurache (acum com
ponent! de bază ai reprezenta
tivelor de seniori ale tării) si 
de mai tinerii Andrei Popovici, 
Alexandru Takacs. Edith Mathe, 
Cătălin. Chioreanu si Aurora 
Dragoș (selecționați în loturile 
de juniori sau cădeți) sînt gră
itoare în acest sens.

Mai subliniem că la înche
ierea Festivalului va fi decer
nată (pe lîngă alte premii) și 
„Cupa ziarului SPORTUL", o- 
ferită cosgeterului absolut al 
întrecerii si cîstigată. pînă 
acum (printre alții), de cei 
cinci juniori amintiți mai sus.

„INTERNAȚIONALELE ROMÂNIEI. PUNCT FINAL. DAR 
Șl ÎNCEPUT DE DRUM PENTRU TRĂGĂTORII NOȘTRI! 
Succesele obținute trebuie confirmate la campionate le europe ne $i mondiale care urinează

Odată cu Campionatele inter
naționale de tir ale României, 
trăgătorii noștri au încheiat o 
primă fază a pregătirilor din 
acest sezon. Punct culminant, 
evenimentul ne-a arătat că ti
rul românesc și-a atins. în ge
neral. obiectivele in această 
perioadă: tintașii din loturile 
reprezentative si-au adjudecat 
5 din cele 8 probe din progra
mul competiției. VICTORIILE 
RAMÎN și ele ne bucură dar 
ceea ce este mai important ni 
se pare a fi faptul că valoarea 
rezultatelor cu care au fost

obținute aceste succese este 
COMPETITIVA PE PLAN IN
TERNAȚIONAL. Rezultatul 
(590 p). bunăoară, al Anei Cio- 
banu. realizat în proba care a 
consacrat-o. cea de pistol stan
dard. se situează în imediata 
apropiere a recordului lumii 
si a celui cu care anul trecut, 
la Titograd, a cîștigat titlul eu
ropean individual al probei 
(591 p). Campioana noastră ne 
oferă astfel încă un argument 
consistent în demonstrația că 
proba de pistol standard a de
venit, in ultimii doi ani. cca

de a doua probă forte — după 
cea de pistol viteză, pe Shre 
trăgătorii noștri o domină de 
multă vreme oe plan mondial 
— a tirului românesc. Cum 
Ana Ciobanu are încă o vîrstă 
care-i va permite cu siguran
ță. să lunte pentru medaliile 
olimpice de la Los Angeles, e 
lesne de înțeles că la această 
oră. performanta sportivă ro
mânească are în proba de pis-

Radu TIMOFT6

(Continuare in pag. a *-a)



în Divizia „A“ de tenis de masă sc lasă cortina peste în n

FINALUL TURULUI, AMÎNAT
PENTRU SFÎRȘITUL SĂPTÂMÎNII ECHi

Ultima etapă a turului Diviziei 
„A" de tenis de masă s-a desfă
șurat doar pe... jumătate, patru 
partide fiind amînate, iar una 
a avut loc in devans. Cu o sin
gură excepție, gazdele au reali
zat victorii, la capătul unor în- 
tilniri, unele, totuși, echilibrate. 
Iată rezultatele înregistrate :

FAIMAB BAIA MARE — C.F.R. 
C.S.Ș. PETROȘANI (f) 5—2 și
5—3. Disputa dintre cele două 
fruntașe ale Diviziei s-a Înche
iat cu succesul gazdelor, dar tre
buie să remarcăm victoria rea
lizată (in ziua a doua) de Ana 
Mărcuș in fața mult mai expe
rimentatei Nela Stoinea Victorii : 
Liana Mihuț-Urzică 3+3, Nela 
Stoinea 2+2 pentru băimărence, 
respectiv Daniela Păduraru 1+1, 
Ildiko Gyongyosi 1, Ana Mărcuș 
2, (A. CRIȘAN — coresp.)

METALUL C.S.Ș. RM. VILCEA 
— CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ (f) 5—4 și 5—4. Meciurile au 
fost echilibrate, formația gazdă 
fiind mai omogenă, în timp ce 
eforturile Măriei Losonczi nu au 
fost suficient sprijinite de coe
chipiere. Victorii : Elena Anescu 
2+1, Mihaela Efrem 2+2, Ana 
Ciobancan 1+2 pentru gazde, res
pectiv Marla Losonczi 3+3, Da
niela Popovici 1+1.

C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI — SPAB- 
TAC BUCUREȘTI (!) 5—4 și
5—1. Doar în prima zi jucătoa
rele de la Spartac s-au aflat mai 
aproape de partenere, în cea de 
a doua ele fiind depășite net. 
Victorii : Camelia Ghinea 3+1. 
Mariana Burghelea 2+2, Virginia 

învingătoare, 
Dumitrescu 1. 
Mariana Nea-

Feșteu 2 pentru 
respectiv Marieta 
Iolanda Closu 1. 
gu 2+1.
• întîlnirea C.S. Arad II — 

Progresul-Bucurcști, desfășurată 
în devans. a revenit arădencelor 
cu 5—0, în ambele jocuri.

VACANȚA DE VARA 1982
(Urmare din pag. 1)

pe (Drobeta Tr. Severin, 
27—31.VII) și „Cupa Pionierul" 
la handbal (Baia Mare, 28—31.
VII) .

Pentru luna august, alte în
treceri mult așteptate : con- 
eursul de canotaj al cluburilor 
sportive școlare (Orșova, 6—8.
VIII) ; „Cupa Pionierul" Ia tir 
și orientare turistică (Hune
doara, 6—8.VIII) ; „Cupa C.S. 
Școlare" la tenis (Brașov, »n 
prima decadă a lunii) și finala 
„Cupei U.T.C.", Ia oină (Cîm- 
pulunguî Moldovenesc, 21—22. 
VIII).

In septembrie : concursul re
publican de caiac-canoe al clu
burilor sportive școlare (Sna
gov, 1—2. IX), concursul de

turistică „Ștafeta 
(Bucegi, 4—6.IX),

și „Cupa Pio-
•rientare 
munților* 
„Cupa U.T.C.* și „* 
nierul" la tenis (Drobeta Tr. 
Severin, 10—12.IX).

In mod special, pionierii vor 
fi prezenți in această vacanță 
de vară la o întrecere din 
cadrul complexului sportiv 
pentru apărarea patriei (Gă- 
lăciuc-Vrancea, 28.VII — 6.
VIII), la o acțiune cicloturis
tică intitulată „Mesagerii pă
cii", organizată cu ocazia Fo
rumului național al Organiza
ției Pionierilor (Timișoara), 
precum și la o acțiune spor
tivă peste hotare : Tetratlonui 
atletic internațional „— 
nia“, programat la Ulan 
(Mongolia), intre 8. VII 
VIII.
• Cei mai harnici 

elevii sportivi, totodată 
tași la învățătură, își vor pe
trece o parte a vacanței mari

,Priete-
Bator
și 8.

dintre 
frun-

km ES

NO/ CANDIDAȚI

H I P I S M
Pe primul plan al reuniunii de 

duminică s-a situat „Premiul 
cailor de patru ani“, penultima 
probă importantă înaintea Der- 
by-ului. Victoria a revenit cu. u- 
șuria ță lui Sondaj, dar acesta 
primea importante avantaje de 
la adversari. Alți cîțiva buni 
„patru ani“ au concurat în „Pre
miul Floreasca*4, primul trecînd 
linia de sosire Harnic, cu un re
cord care 11 situează printre fa- 
voriții marii confruntări de la 11 
iulie. Se poate spune că după 
această reuniune lucrurile s-au 
complicat, făcind mai atractiv 
Derby-ui.

Șl celelalte alergări au fost 
frumoase, dar din păcate ele au 
fost urmărite de prea puțini 
spectator! șl aceasta din vina 
organizatorilor, care din nou au 
lăsat in București pe cel care 
ișl plătiseră biletele pentru de
plasarea cu autobuzele, Lăsînd 
la o parte lipsa de respect pen
tru public, această situație a 
avut consecințe negative șl în 
planul de încasări al hipodro
mului. în aceste condiții, se im
pune intervenția urgentă a fo
rului tutelar al hipodromului, 
pentru a pune ordine în această 

•jurețqojd

• Au fost aminate partidele : 
Metalurgistul Cugir — C.S.M. Bu
zău (15—16 iunie) și C.S.M. Iași
— C.S.Ș. Arad 1 (19—20 iunie).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— TRACTORUL BRAȘOV (m) 
9—0 și 9—3. Bucureștenii s-au 
detașat claT prin punctele reali
zate de Gbițâ 2+1, Călăuz 2+3, 
M. Udriște 2+1, C. Udriște 2+3 
și dublul Călăuz — C. Udriște 
1+1. Pentru oaspeți : Cadar 2 și 
Ferenczi 1.

C.S.Ș. OD. SECUIESC — TRI- 
CODAVA BUCUREȘTI (m) 9—1
și 9—2. Cu doar un singur jucă
tor care a punctat (Gheorghe 
1+2), oaspeții nu puteau emite 
pretenții Jaf mai mult. Victoriile 
gazdelor au fost realizate de : 
Feh6r 2L3, Levente Nagy 2+2, 
Fuldp 2+2, Lâszlo Nagy 2+1, și 
dublul Feher — Laszlo Nagy 
1+1.

CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ — STIROM BUCUREȘTI 
(m) 9—4 și 6—9. Cele două echi
pe și-au împărțit victoriile, în 
funcție și de... oscilațiile de la o 
zi la alta. Au punctat : Pap 3+3, 
Ldrincz 2+2, Sîngiorzan 2, Cor- 
burean 1+1, dublul Sîngiorzan — 
Pap 1 pentru gazde, respectiv 
Ovanez 2+3, Buga 2+3, Macovei 
2, dublul Macovei — Ovanez 1. 
(C. ALBU — coresp.)

VOINȚA SATU MARE — MUN
TENIA BUZĂU (m) 3—9 și 0—9. 
Succes așteptat al buzoienilor, 
dintre care au punctat : Roma- 
nescu 2+2, Stoianov 3+2, Moro- 
ianu 2+2, Dinu 1+2, dublul Ro- 
manescu — Stoianov 1+1. De la 
gazde Hodaș 1, Bartha 1, Budu- 
jan 1. (Z. KOVACS — coresp.)
• Au fost amînate partidele : 

Progresul București — Universi
tatea I Craiova și Universitatea 
II Craiova — C.S.M. Cluj-Napoca 
(20—21 iunie).

in tabere speciale de odihnă, 
prilej cu care își vor continua 
pregătirea, antrenamentele. 
Prin grija Ministerului Educa
ției și Invățămintuiui și a 
Consiliului Național pentru E- 
dueație Fizică și Sport, ase
menea tabere sportive vor 
funcționa la Snagov (pentru 
atleți, handbaliști, baschetba- 
liști, caiaciști, schiorii specia
lizați în probe alpine), 2 Mai- 
Mangalia (atleți, schiori de 
fond, gimnaști). Constanța 
(luptători), Eforie Sud (schi
ori, sănieri, elevii specializați 
în atletică grea), Bucșani (rug- 
byști), Sighetul Marmațlei (bo
xeri), Rădăuți (baschetbaliști), 
Roman (atleți), Ineu-Arad (fot
baliști), Orașul Dr. Petru Gro
ta (voleibaliști), Orșova (ca
notori), Cîmpulung Muscel (a- 
tleți), Curtea de Argeș (hand
baliști). Rm. Vilcea (handba
liste), Timișoara (voleibaliste) 
și Sf. Gheorghe (baschetbalis
te). In total, peste 3 500 de 
elevi sportivi vor beneficia de 
acest gen de tabere de pre
gătire, dar și de odihnă, de 
refacere.
• Tabere speciale de pregă

tire organizează și Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, la Mangalia (12—23. 
VII) pentru „speranțele olim
pice", • copiii fruntași ai sec
țiilor cluburilor sportive șco
lare „Pionierul", precum și 
C.C. al U.T.C., la Costinești 
(iulie) și Cîmpulung Moldove
nesc (august) rezervate preșe
dinților asociațiilor sportive 
din licee și școli profesionale.
• Pentru elevii rămași in 

localitățile lor, în numeroase

PENTRU DERBY!
REZULTATE TEHNICE : Cursa 

1 : 1. Habitus (Nicolae R.I.) 
1:46,5, 2. Humor. Simplu 3, ordi
nea 42. Cursa a H-a : 1. Crișan 
(N. Gheorghe) 1:39,0, 2. Sulițaș,
3. Farandola. Simplu 5, ordinea
14, event 6, ordinea triiplă 383.
Cursa a IlI-a : 1. Jurista (Gh. 
Tănase) 1:28,1, 2. Percutor. Sim
plu 7, ordinea 24, event 14, tri
plu* câștigător 137. Cursa a IV-a : 
1. Harnic (FI. Pașcă) 1:26,9, 2.
Horoscop, 3. Somon. Simplu 5, 
ordinea 25, event 140, ordinea 
triplă 483 Cursa a V-a : 1. Aldi
na (S. Ionescu) 1:32,3, 2. Ilot. 
Simplu 1,80, ordinea 5, event 8, 
triplu cîștigător 1.150. Cursa a 
Vl-a : 1. Sondaj (Tr. Marinescu) 
- „ Bucuria, 3. Tenor. Sim
plu 1,60, ordinea 20, event 3, or
dinea triplă 313. Cursa a Vil-a : 
1. Sufix (S. Ionescu) 1:34,0, 2
Kirov. Simplu 9, ordinea 24, 
vent 9, triplu câștigător 48. Cursa 
a vni-a : 1. Meloman (M. Leon- 
topol) 1:28,9, 2. Faleza II, 3. ” 
teasca. Simplu 2,60, ordinea 
event 14, ordinea triplă 
Cursa a IX-a : 1. Strunga
Oană) 1:28,9, 2. Orlando, 3. 
poHt. Simplu 3, ordinea 38, event
15, ordinea triplă 72, triplu cîști
gător 85. Cursa a X-a : 1. Frene
tica (I. Oană) 1:34,4, 2. Aida. 
Simplu 7. ordinea 13, event 17.

1:28,7, 2.

e-

Fe
ti, 

371.

2.

Constantin DUMITRIU

sezonul de handbal

Tînărul și talentatul Liviu Jianu 
tr-un spectaculos plonjon. (Fază 
— Poli Timișoara 29—24)

Nelipsite de surprize nici in a- 
ceastă penultimă etapă disputa
tă duminică, campionatele națio
nale de handbal (Divizia ,,A“) 
și-au desemnat — încă înainte 
de a ajunge la potou — laurea
tele. STEAUA, Dinamo București 
și H.C. MInaur — la băieți, ȘTI
INȚA BACAU, Progresul Bucu
rești și Universitatea Timișoara 
— la fete vor urca pe podiumu
rile de premiere pentru a primi 
binemeritatele medalii. Este cu
noscut și cel mal eficace hand
balist, golgeter al celei de a 24-a 
ediții a Diviziei „A“: Vasile Stin
gă (Steaua).

Ce a mal rămas, de fapt, în 
sarcina ultimei etape ? înainte de 
toate, să ne demonstreze nivelul 
acestei ediții într-un „rezumat4* 
prilejuit de derbyul derbyurilor, 
meciul dintre Steaua și Dinamo

înot 
a

ac-

școli vor fi inițiate „cluburi 
de vacanță", în care activita
tea sportivă va fi organizată 
ținîndu-se scama de condițiile 
existente și de preferințele e- 
levilor. In același timp, la ni
vel orășenesc și județean vor 
avea loc drumeții, excursii, 
trasee turistice, inițiere în 
a copiilor cu participarea 
zeci de mii de elevi.

Nota comună a tuturor 
țiunilor sportive de vacanță 
— concursurile și competițiile, 
activitățile de tabără, cele tu
ristice : desfășurarea lor sub 
însemnul „Daciadei". în acest 
sens, peste tot s-au luat mă
suri corespunzătoare spre a 
cuprinde in programul sportiv 
al vacanței mari cit mai mulți 
elevi și eleve, astfel ca și 
cronica sportivă din acest an 
să fie mai bogată și mai atrac
tivă, așa cum și-o doresc toți 
copiii, beneficiarii acestei va
canțe. Tuturor, numai reușite !

De azi, la patinoarul „23 August" 
„TROFEUL STEAUA" LA BOX

Azi, la patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală, în
cepe prima ediție a turneului 
internațional de box dotat cu 
„Trofeul Steaua", organizat cu 
prilejul celei de a 35-a ani
versări a clubului militar. Par-

DOAR NEVOIA ACUTA DE VICTORIE 
POATE FI MOTIVAȚIA SUCCESULUI?

au umplut pînă la refuz tribunele 
sălii ,,Dacia", băimărenii lui Las- 
căr Pană și Petre Avramcscu au 
luptat pină la epuizare, realizînd 
poate cel mai bun ’ ' '
din acest campionat, 
poate, totul este să 
încă un exemplu in sprijinul â- 
cestci concluzii: Dinamo Brașov 
a cîștigat la Craiova tot din or
goliu și, poate, pentru că a soco
tit că sportul este prin defini
ție al fair-play-ului, intrarea în 
teren însemnînd obligația de a 
lupta pentru victorie. Ceea 
uneori, se... uită. Și, desigur’ 
n-ar trebui.

Asupra factorului psihic — a- 
deseori determinant in lupta spor
tivă, în obțiirtsre-a marii perfor
manțe — ar* trebui să stăruie 
mai mult antrenorii, luîndu-și a- 
liați psihologii și întroducînd în 
planurile de pregătire capitole 
speciale. Meciul cu Spania de la 
„mondiale" a fost 
nic (și, poate, cel 
semnal de «alarmă 
bui uitat, pentru 
nu

înscrie în poarta lui Poli grin
din meciul Dinamo București 

Foto : Dragoș NEAGU
București, programat în avanpre
miera etapei finale — vineri, de 
la ora 18, in Palatul sporturilor 
și culturii. Apoi, mai sînt de re
zolvat două probleme: care va 
fi a doua retrogradată la băieți 
(Știința Bacău, Relon Săvinești 
sau Constructorul C.S.U. Ora
dea ?) și la fete (Constructorul 
Baia Mare sau Textila Buhu.și ?). 
in fine, titlul de cea mai eficace 
jucătoare urmează să fte decis 
între Maria Dorgo, Mariana Oa- 
că și Rodica Grigoraș. Iată, deci, 
că finalul campionatului are su
ficiente atuuri pentru a atrage 
in tribunele sălilor pe toți iubi
torii handbalului.

Vorbeam, la începutul acestui 
succint comentariu, despre sur
prize. Ele au avut în prim-plan 
tocmai liderele clasamentului. Ju- 
cînd în deplasare, ele au avut 
comportări șl — implicit — au 
realizat performanțe diferite. în 
timp ce Știința Bacău a ciștlgat 
la Brașov, asigurîndu-și astfel ti
tlul național și revanșîndu-se 
pentru infrîngerea de săptămîna 
trecută, Steaua și-a întrerupt sc
ria victoriilor la Baia Mare, co
dind în fața echipei H.C. Minaur. 
Comportările diametral opuse au 
fost generate de stări psihice di
ferite. In timp ce fetele de la 
Bacău se aflau în fața alterna
tivei a fi sau a nu fi campioa
ne, după ce au condus aproape 
întreg campionatul (motivație 
care le-a ajutait să se regăsească 
șl să-și amplifice la nivel maxi
mal potențialul), băieții de la 
Steaua se știau de prea multe 
etape campioni, antrenorii Radu 
Voina și Otto Telman nemaireu- 
șlnd să-1 mobilizeze. Poate că 
„dușul rece** de Ia Baia Mare îl 
va trezi pe valoroșii handbaliști 
militari pentru derbyul de vi-militari pentru 
nerl.

Vasile Stingă, 
Cezar Drăgănlță . _
fl trebuit, In fond, să Ta exem
plu chior de la adversarii de 
duminica trecută. Nici handbaliș- 
tii din Bala Mare nu mal aveau 
nimic de clștigat. Victoria nu le 
putea aduce locul II, Iar înfrîn- 
gerea nu-i retrograda de pc 
treapta a in-a. Și, totuși, pen
tru orgoliul lor și pentru satis
facția miilor de spectatori; care

Marlan Dumitru, 
ți colegii lor ar

ticipă pugiliști valoroși din 
Uniunea Sovietică, R.P.D. Co
reeană și din țara noastră. 
Astăzi, gala va începe la ora
18. Reuniunile viitoare vor a- 
vea loc zilnic, la orele 16 și
19, iar finalele — sîmbătă, de 
la ora 18.

v.3—4 :(Steaua). Pe locurile
Mitrache (C.S.Ș. 1) și A. Hocio- 
tă (Olimpia), clasați astfel în- 
trucît finala lor nu s-a disputat.

a
P, 
Și

din cauza ploii. Cupa Steaua 
revenit lui C. CIULEI cu 2 
urmat de G. Brusturean 4 p 
v. Mitrache 6,5 p.

® Vineri după-amiază. pe au
tostrada București — Pitești, va 
avea loc campionatul de contra
timp pe echipe. (G. șt.)

CONCURS PRONOSPORT CU

meci al lor
Deci, se

vrei .’ Și

ce,

IN
Corina

cel mal puter- 
mai dureros...) 
și el n-ar tre
cu istoria

se repete...
CLASAMENTELE 

DIVIZIEI „A" 
MASCULIN

1. STEAUA 21 20 0 1 570-454 61
2. Dinamo Buc. 21 16 2 3 506-423 55
3. H.C. Minaur 21 14 2 5 467-385 51
4. Dinamo Bv. 21 12 1 8 517-478 46
5. „Poli" Tim. 21 10 1 10 474-465 42
6. Constr. Ar. 21 9 0 12 404-440 39
7. „U" Cj.-Nap. 21 8 2 11 474-474 39
8. Univ. Craiova 21 8 0 13 452-514 37
9. Constr. Or. 21 7 1 13 430-454 36

10. Relon Sâv. 21 6 3 12 414-455 36
11. Știința Bc. 21 7 0 14 432-468 35
12. Petrolul 21 3 0 18 409-539 27

FEMININ
1. ȘTIINȚA BC. 21 15 1 5 491-401 52
2. Progresul Buc. 21 12 4 5 399-368 49
3. „UM Timișoara 21 13 0 8 442-420 47
4. TEROM lași 21 12 0 9 452-409 45
5. Confecția 21 11 2 8 460-451 45
6. Rulmentul Bv. 21 10 3 8 426-402 44
7. C.S.M. Sibiu 21 10 0 11 422-443 41
8. Mureșul 21 9 2 10 464-448 41
9. Hidrotehnica 21 8 1 12 414-435 38

10. Textila 21 7 3 11 414-455 34
11. Constr. B.M. 21 6 3 12 412-458 36
12. „U" Cj.-Nap. 21 3 1 17 421-527 23

La Debie 
dubla întîlr 
de atletism 
niei și Un? 
a fost dom. 
tre, învingă 
netă : 87,5 
gazdele, cu 
genă, au 
79,5. Rezulta 
in : Orosz 
mănescu 
12,60 ; 200 i
I. Korodi 
24,40 ; 400 ii 
(U) 53,09, E. 
Tăriță 2:02,1 
drei-Betini 
4:13,76 ; 3 00( 
Ad. Mustaț: 
Ungaria 44,E 
4X400 m : 1 
jocaru, Tăr 
Ungaria 3:3] 
(U) 13,50, M 
fnea 14,30 ; 
574)8... 4. Ac 
gin» : V. I( 
cord, G. G1 
niek (U) 6,
Vasile 1,90 r 
4. M. Matei 
Loghin 10,92 
Ionescu-Len? 
FI. Crăcim 
Ionescu-Leni

„TROFEUL EFICACITĂȚII"
MASCULIN

1. VASILE STINGĂ (Steaua) 
203 goluri înscrise; 2. Alexandru 
Fdlker (Politehnica Timișoara) 
174; 3. Dan Petru (Universitatea 
Cluj-Napoca) 150; 4. Benone Ni- 
colescu (Dinamo Brașov) 146; 5. 
Marian Dumitru (Steaua) 144; 6. 
Gheorghe Dumitru (Universitatea 
Craiova) 132; 7. Gheorghe Stroe 
(Petrolul Teleajen) 123; 8—9. Mi
hai Zaharisi (Relon Să vin ești) și 
Măricel Voinea (H.C. Minaur Ba
ia Mare) — cîte 110; 10. Viorel 
Croitoru (Constructorul C.S.U. 
Oradea) 99.

FEMININ
1. MARIA DORGO (Mureșul Tg. 

Mureș) 185 de goluri înscrise;
2—3. Mariana Oacă (Rulmentul 
Brașov) și Rodica Grigoraș (Con
fecția București) — cite 182; 4. 
Maria Tdrdk (Știința Bacău) 185; 
5. Iuliana Dim of te (Hidrotehnica 
Conetanța) 149; 6 Elena Ciubo- 
taru (Textila Buhuși) 145; 7. Zo- 
ranca Ștefanovici (Universitatea 
Timișoara) 144; 8. Nadire Luțaș 
(Universitatea Timișoara) 131; 9. 
Dorina Damian (Universitatea 
Cluj-Napoca) 127; 10. Larisa Ca- 
zacu (Constructorul Baia Mare) 
121.

GHEORG

ÎN (
< Urmat

ALTE SUCCESE ALE
LAVINIEI AGACHE

tînăra
Cetate

în concursul internațional de 
gimnastică de la Antibes, în 
cursul căruia campioana țării 
noastre Lavinia Agache a o- 
cupat primul loc in clasamen
tul individual compus, 
sportivă de la C.S.Ș.
Deva a mai urcat pe podiu
mul de premiere de încă 4 
ori, de două ori chiar pe pri
ma treaptă : paralele : 1. A- 
gache 19,45, 2. Smith (S.U.A.) 
19,05 p, sol : 1—2. Agache și 
Smith 19,30 p. bîrnă : 1. Stal
lone (S.U.A.) 19,74 p, 2. 
gache 
Smith 
zilia) 
19,075

promisiuneA-
1.sărituri :18,90 p,

19,275 p. 2. Pires (Bra-
19,250 p, 3. Agache
P-

PRILEJUL C.n. DL FOTBAL I

ri
Revenind la 
7,05 m, să i 
și-a imbunăt 
timet ri reco 
m) în sală

Tot la De 
recordul nați 
lungime., "cel 
lista recordi 
— studen 
Gheorghe C< 
Constantin B 
pe cît de ni 
dte plăcută, 
în 1960) s-a 
1978, cînd a 
rești, concurs 
m). dar în 
performanței 
crescut, Reco 
m), reafe: at 
internaționale 
din „pasa m 
8,04 m îl ași 
specialiști in 
a fi mai „do 
țin serioși... 
Tudorel Vasi 
brecen, recor 

i 
și el de 8 n

Și tot la 1 
tigat locul îi 
Corina Gîrbe 
aruncarea sui 
formanță rorr 
timpurile și 
Gîrbea realiz 
presionant, d

Vreți să vă 
și dv. printre 
tigători ?

numărați 
marii cîș- ID'ilMSi l<\

LOTO-AGENȚIILE 
PRONOSPORT VA MAI 
STAU LA DISPOZIȚIE 
NUMAI ASTĂZI.

FIECARE VARIANTA 
JUCATĂ - O POSIBI
LITATE DE A OBȚINE 
MARI CIȘTIGURI IN 
AUTOTURISME Șl BANI!

ASTAZI — 
PARTICIPARE 
mai pot ti di 
participare la 
Pronosport ci 
drul turneului 
natului mondi 
anume : I. F. 
iunie) ; II. Iri 
Iugoslavia (W
— Italia tis i
— Argentina i 
ția — Brazilia 
Spania — Iug 
VII. Cehoslovt 
iunie) ; VIII. 1 
iunlej ; IX. * 1 2 
(22 iunie) ; X. 
(22 iunie) ; .Jt 
slovacia (21 ii

Activitatea competițională pe 
velodrom a continuat la sfîrșitul 
săptămînii trecute cu disputarea 
„Cupei Steaua". Participare nu
meroasă și organizare bună. Ni
velul tehnic ridicat al majori
tății întilniirilor a determinat ca 
alergările de sîmbătă să se 
bucure de un real succes. Pentru 
buna pregătire a concurenților, 
în vederea importantelor curse 
ce se vor desfășura de aici îna
inte, organizatorii au programat, 
în general, probe de contra
timp : seniorii 600 m cu start de 
pe loc, iar juniorii mari și mici 
400 m cu start, de pe loc. Cel 
mai bun rezultat al zilei : 30,6 s 
pe 400 m, realizat de V. Nicolae 
și V. Rusu (ambii STIROM) — 
la categoria juniori mici, spor
tivi cronometrați cu același timp 
și clasați, deci, pe locurile I și 
II. Dar iată rezultatele : 600 
start de pe Ioc — seniori : 
Mărginean (Steaua) 42,4, 
Telegdi (STIROM) 44,3, 3. 
pr.escu (Olimpia) 44,5 ; 400 m 
niori mari : 1. C. Ciulei (Steaua) 
29,2, 2. G. Brusturean (Steaua) 
30,0, 3. V. Mitrache (C.S.Ș. 1)
30,7 ; juniori mici : 1—2. V. Ni
colae și V. Rusu (ambii STI
ROM) 30,6, 3. M. Miinea (STI
ROM) 30,7. De menționat că a- 
oești ultimi trei sportivi au fă
cut parte din echipa STIROM, 
cîștiigătoarea de anul trecut a 
probei de contratimp.

în încheierea reuniunii s-a dis
putat și o probă de viteză-tur- 
neu, probă rezervată juniorilor 
mici. A cîștigat C. Ciulei (Steaua)
2 ▼, urmat de G. Brusturean



de atletism cu Ungaria

EMININĂ A ROMÂNIEI ' 
\TOARE LA DEBRECEN * 

i - 67,00 m la aruncarea sulifei! I

I CAMPIONATUL S A ÎNCHEIAT,
COMENTARIILE CONTINUĂ

desfășurat 
tre echipele 

ale Româ- 
ciul feminin 
tletele noas- 

o diferență 
i. La băieți, 
ă mai omo- 
cu 125,5 la 

MININ : 100
.. 3. O. Șo- 
G. Ionescu 
z (U) 23,68,
4. D. Matei 
li 52,60, Pali 
3,37 ; 800 m : 
m: N. An-

M. Radu 
du 9:14,5... 4.
: 4X100 m : 
ânia 46,43 ;

(Matei, Co- 
odi) 3:30,29 ; 
0 mg : Siska 
13,64, C. Ți- 
C. Cojocaru 

1 61,80 ; lun- 
,05 m — re- 
6,73 m, Va- 

înălțime : N.
(U) 1,90 m... 
greutate : M. 

rd egalat, M. 
55 m ; disc: 
>5,22 rn, M.
,94 m ; »u-

K) m... 3. M.

Stănescu 5o,20 m ; MASCULIN : 1 
100 m : Nagy (U) 10,58... 3. P. I 
Stanciu 10,89, 4 G. Tudor 10,99 ; I 
200 m : Bobaly 21,19... 3. C. Ivan 
22,01, 4. G. Tudor 22,07 ; 400 m : I
H. Toboc 46,87... 5. A. Grigore I
49,21 ; 800 m : Parocsai (U) ■
1:49,31... 3. M. Prundeanu 1:50,49,
4. P. Drăgoescu 1:50,55 ; 1 500 m : I 
Sulyok (U) 3:50,61... 3. N. Voicu I 
3:50,86 ; 4. C. Roșu 3:56,18; 5 000 ■
m : Mayer (U) 13:51,0, G. Marko 
13:59,3, 1. Chiran 14:00,3 ; 10 000 I
m : Golacs (U) 39:10,42. Marko I
30:10,45, Gh. Zaharia 30:23,50 ; 1 
110 mg : Baku® (U) 14,26, P.
Palffy 14,34, I. Oltean 14,40 ; 400 I 
mg : Toboc 50,75... 4. D. Iacob I
52,13 ; 3 000 m ob : V. Bichea I
8:27,03... 4. D. Betini 8:31,61 ;
4X100 m : Ungaria 39,18, Romă- . 
nia 40,48 ; 4X400 m : România |
3:10,01, Ungaria 3:13,60 ; lungi- | 
mc : Szalma (U) 8,20 m — re
cord ; Gh. Cojocaru 8,04 m — ■ 
record ; T. Vasile 7,98 m ; triplu- I 
salt : Bakosi (U) 17,21 m... 37 B. | 
Bedrosian 16,21 m. 4. M. Ene 
15,97 m ; înălțime : Szeles (U) a
2,24 m, D. Albu 2,24 m... 4. C. I 
Miflitaru 2,10 m ; prăjină : Fu- I 
l<5p (U) 5,20 m. N. Ligor 5,00 
m ; disc : I. Zamfirache 63,96 m, |
I. Nagy 62,48 m ; suliță : Paragi I 
(U) 82.00 m... 3 O. Sandru 75,46 ■ 
m, 4. N. Roată 70,24 m ; ciocan : 
Stancsî (U) 72,36 m, ...3. N. Bir- I 
dar 70,26, 4. A. Meheș 67,18 m. I

DJOCARU CORINA GÎRBEA

CTIV: RECORDUL MONDIAL!
p«g

!sc. SucCLg! 
t spectaculos 
iem că Vali 
:u 30 de cen- 
carierei (6,75 
bruarie 1981). 
n a căzut și 
masculin la 
vo.-hi de pe 
țării. Autor 
constănțean 

ru (antrenor 
I), o surpriză 
jtată, pe-atît 
caru (născut 
t remarcat în 
gat, la Bucu- 

‘rietenia (7,57 
itorii trei ani 
e n-au mai 
personal (7,81 
campionatele 

a arătat ieșit 
i“, iar acest 
înaintea unor 

considerați 
, dar mai pu- 
itre aceștia — 
7,98 m la De- 
ersonal, eterna 
robei, capabil
•ecen și-a cîș- 
ita mondială 
- 67,00 m la 
, a doua per- 
sască din toate 
12-a mondială. 
1 un salt im- 
iproape 5 me

tri, țață de cel mal bun re
zultat anterior (62,44 m în 
1981).

Rămînînd la concursurile ex
terne, să notăm revenirea ra
pidă a Nalaliei Andrel-Betini 
în grupul fruntaș al semifon- 
distelor. Cu 4:03,13 la 1 500 m 
și 8:45,10 la 3 000 m, la pri
mele starturi după aproape un 
an de pauză, Natalia ne dove
dește că n-a pierdut nimic din 
excepționala ei înzestrare și 
credem că în cîteva săptămîni 
ea poate ajunge la nivelul ei 
maxim, cel din vara lui 1978. 
La prima cursă de 800 m în 
aer liber, la Moscova, Doina 
Melinte aleargă 1:58,05, la nu
mai două zecimi de recordul 
personal. Campioana euro
peană de sală are încă mari 
resurse.

în sfirșit, la Pitești, Sorin 
Matei, copilul minune al sări
turii in inălțlme, și reia as
censiunea după ce a trecut 
peste avatarurile unui acci
dent care l-a blocat psihic un 
an întreg. Ne bucură acest 
2,28 m, îi așteptăm pe Sorin 
la 2,30 m ; să nu uităm, re
cordmanul țării este încă ju
nior !

început spectaculos în iar
nă cu „europenele" de sală și 
cu crosul mondial, sezonul a- 
tletic continuă lansat. Nădăjdu
im că atleții noștri vor ști să ri
dice în continuare ștacheta pînă 
în septembrie la campiona
tele continentale de la Atena.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ior SIAI L0I0 PRONOSPOUI imoufieazA

riMA ZI DE 
S Numai astăzi 
se buletinele de 
ractivul concurs 
neeiuri din ca- 
inal al Campio- 

de fotbal, și 
/â — Anglia (16 
da de Nord — 
mie) : Iir. Peru 
ie) ; IV Ungaria 
iunie) ; V. Sco- 

18 iun» ; VI. 
avia (20 iunie) ; 
a — Anglia (20 
•u — Polonia (22 
garia — Belgia 
coția — U.R.S.S. 
flranța — Ceho- 
2) ; XII. Austria

— R.r.G. (25 iunie) ; XIII. Spa- ■ 
nia — Irlanda de Nord (25 iu- I 
nie). • De asemenea, numai as- I 
tăzi se mai pot procura bilete 
cu numerele preferate ale parti- | 
cipanților pentru tragerea obiș- I 
nuită Pronoexpres de miercuri I 
16 iunie 1982 — prilej de noi și 
mari succese la acest avantajos j 
sistem de joc.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- I 
NOEXPRES DIN 9 IUNIE 1982. 
Cat. 2 : 3 variante 100% a 13112 | 
lei și 6 variante 25% a 3 278 I 
lei ; cat. 3 : 22,5u variante a ■ 
2C22 lei ; cat. 4 : 64 a 922 Ici ; 
cat. 5 : 218,75 a 270 lei ; cat. 6 : I
7 821,50 a 40 lei ; cat. 7 : 243,25 a I
200 lei; cat. 8 : 4 378,25 a 40 lei. I
Report cat. 1 : 365 898 ■ lei. "

UN REPETAT SEMNAL DE
În veritabila „cursă echilibris

tică" reprezentată de finalul 
campionatului in privința evită
rii locurilor retrogradante, s-a 
readevcrit că forța psihică, stă- 
pinirca de sine reprezintă ar
mele cele mai eficace. Calmul te 
ajută, intr-un fel, să acționezi 
lucid în jocurile devenite atît de 
apăsătoare. De asemenea, îți dă 
puterea de a te ocupa DE JOC 
și nu de alte lucruri cum ar fi 
protestele la deciziile arbitrilor, 
jocul dur, reproșurile la adresa 
coechipierilor etc.

Exemplul cel mai semnificativ 
de ceea ce înseamnă o asemenea 
atitudine, o asemenea preocu
pare, ni se pare A.S.A. Tg. Mu
reș. să nu uităm că formația 
mureșană era „condamnată" de
mult, de cifre, de „clasamentul 
adevărului", chiar de programul 
său în campionat. Dar, crezînd 
cu tărie în șansa ei, muncind la 
antrenamente și în jocuri, A.S.A. 
a străbătut traseul periculos al 
finalului de sezon cu bine, prin 
partide bune, prin rezultate cons
tante și iat-o rămînînd în prima

MINUTUL 91 AL MECIULUI DE LA SCORNICEȘTI
Doar 11 minute le-au lipsit 

studenților clujeni ca să ră- 
mînă pe prima scenă fotbalis
tică. Ei rezistaseră iureșului 
formației din Scornicești și se 
părea că partida se va încheia 
cu un scor alb. Dar în minutul 
80 Pițurcă a marcat primul gol 
și soarta „șepcilor roșii" era 
de-acum pecetluită.

La sfîrșitul meciului, în ca
bina clujeană era o liniște a- 
dîncă. Cu capetele plecate, 
stane de piatră, jucătorii pri
veau în perdeaua vestiarului, 
ievenindu-le să creadă că au 
etrogradat. Antrenorul Angelo 

Niculescu, așezat pe o bancă 
lin incinta terenului, cu capul 
intre palme, nu scotea o vorbă, 
nu cunoștea pe nimeni. Remus 

impeanu, fostul fundaș al 
Universității Cluj-Napoca, ac
tualul vicepreședinte al clubu- 
ui, s-a retras undeva în spa
de tribunei pentru ca lacri
mile tristeții să nu i le poată 

edea njmeni.

.CIUPITU—300“ Șl SEMNIFICAȚIA GENERAȚIEI TINERE
înaintea meciului de la Craiova. 
i aplauzele spectatorilor, fun

dașul central Ciupi tu primea 
calde îmbrățișări și frumoase 
țaroafe de la coechipierii și

REZULTATELE
SERIA I

Metalul Rădăuți — Minerul Gu
ra Humorului 1—5 (0—1), C.F.R. 
Pașcani — Foresta Fălticeni 2—0 
(1—0), Cristalul Dorohoi — Ci
mentul Bicaz 2—0 (1—0), Metalul 
Botoșani — Celuloza Piatra 
Neamț 3—1 (2—0), Minerul Vatra 
Bornei — Cetatea Tg. Neamț 2—1 
(2—0), TEPRO Iași — Integrata 
Pașcani 3—0 (0—0), A.S.A. Cîm- 
pulung — Nlcolina Iași 1—2 (0—1), 
Avîntul TCMM Frasin — Șiretul 
Bucecea 2—1 (1—0).
• Meciul Minerul Vatra Dor- 

nei — Metalul Botoșani, din eta
pa a 27-a (pe teren 1—0), a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea e- 
chipei Minerul, deoarece Metalul 
a folosit un jucător în stare de 
suspendare (cu două cartonașe 
galbene).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 29-a (penultima): 
1. MINERUL GURA HUMORULUI 
42 p (67—22), 2. C.F.R. Pașcani 
42 *p (61—22), 3. TEPRO Iași 35 p 
(49—35)... pe ultimele: 14. Nico
lina Iași 25 p (27—44), 15. Cimen
tul Bicaz 23 p (34—47), 16. Inte
grata Pașcani 11 p (30—83).

SERIA A II-a
Rulmentul Bîrlad — Laminorul 

Roman 1—0 (0—0), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — Minerul Comă- 
nești 3—0 (1—0), Partizanul Ba
cău — Gloria Focșani 2—0 (1—0), 
Petrolul Moinești — Luceafărul 
Adj ud 3—0 (2—O*), Letea Bacău — 
Viticultorul Panciu 5—3 (2—1), 
Textila Buhuși — Victoria Bacău 
4—2 (1—2), DEMĂR Mărășești — 
Foresta Gugești 4—1 (4—1), Me
talul Huși — C.S.M. Borzești 0—3. 
(Metalul s-a retras din campio
nat).

Pe primele locuri: 1. C.S.M.
borzești 41 p (74—21), 2. La
minorul Roman 39 p (49— 2,4), 3. 
Partizanul Bacău 37 p (62—32)... 
pe ultimele: 13. Textila Buhuși 
25 p (39—57), 14. Foresta Gugești 
24 p (44—53), 15. Gloria Focșani 
24 p (37—52).

SERIA A III-a
Chimia Brazi-Ploiești — Praho

va Ploiești 2—1 (0—1), A.S.A. Mi- 
zil — Petrolul Berea 1—0 (1—0), 
Caraimanul Bușteni — Minerul 
Filipeștii de Pădure 1—0 (0—0), 
Autobuzul Făurei — Car păți Ne- 
hoiu 0—1 (0—0), Petrolul Băicoi
— Ș.N. I.T.A. Brăila 3—0 (1—9), 
Chimia A.S.A. Buzău — Carp-ați 
Sinaia 2—1 (0—0), Chimia Brăi
la — Poiana Cîmpina 1—2 (0—1), 
Ferodoul Rm. .Sărat — Metalul 
Mija 2—1 (1—0).
. Pc primele locuri: 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 43 p (68—21), 2.
Poiana Cîmpina 37 p (64—37), 3.

ALARMA, DAR ULCIORUL...
divizie. N-am vrea să uităm ro
lul jucat în finalul sezonulu, la 
A.S.A. Tg. Mureș, de cuplul de 
antrenori I. Czako—M. Kiss. Oa
meni echilibrați, ponderați, le
gați de culorile echipei pe care 
le-au apărat ani în șir, cei doi 
au știut să transmită elevilor 
starea lor de spirit.

Acum, privind cu atenție îna
poi, cei de la A.S.A. Tg. Mu
reș pot să tragă utile învăță
minte, Primul și cel mai impor
tant ni se pare acela că modul 
cum s-au comportat în ultima 
parte a campionatului apare ca 
obligatoriu chiar din startul vii
toarei competiții. Bdloni, Ispir et 
comp, au devenit obișnuiții con- 
curenți ai luptei pentru evitarea 
retrogradării, fapt nejustificat de 
valoarea lotului, de forța asocia
ției, de popularitatea și interesul 
pentru fotbal existente la Tg. 
Mureș. Acest nou mare semnal 
de alarmă dat fotbaliștilor de la 
A.S.A. nu trebuie să se mai re
pete in viitorul campionat ! Se 
știe că ulciorul...

Eftimie IONESCU

Un gest de o rară noblețe a 
fost acela al unui grup de spec
tatori prezenți la meci, care, 
după terminarea jocului, au 
venit în fața vestiarului echi
pei clujene, adresîndu-le cu
vinte de îmbărbătare jucători
lor, urîndu-le succes în ane
voiosul lor drum de revenire 
în Divizia „A“.

Această atît de iubită echipă 
care este „U“ Cluj-Napoca, 
pentru a avea o comportare 
foarte bună în viitor, trebuie, 
in primul rind, să abordeze fie
care meci cu mult mai multă 
ambiție și voință, calități spe
cifice dealtfel echipelor stu
dențești, nu așa cum s-a în- 
tîmplăt în partida cu F.C. Olt 
cînd, cu... cuțitul la os, fiecare 
jucător ar fi trebuit să se dă
ruiască pînă la sacrificiu, ceea 
ce nu s-a prea văzut.

Gheorghe NERTEA

adversarii săi. Motivul ? Ciu- 
pitu își sărbătorea al 300-lea 
meci in Divizia „A”. intrind în 
acel moment în clubul jucăto
rilor fruntași cu îndelungată

ETAPEI A 29-a
A.S.A. Mizil 36 p (36-27)... pc ul
timele: 13. Caraimanul Bușteni 
26 p (31—40), 14. Ș.N. I.T.A. Bră
ila 25 p (37—62), 15. Petrolul Ber
ea 24 p (33—52), 16. Autobuzul 
Făurei 20 p (20—71).

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Progresul 

Isaccea 3—1 (0—1), Metalosport 
Galați — Granitul Babadag 12—0 
(2—0), Rapid Fetești — Ș.N. Tul- 
cea 4—1 (1—0), Șoimii Cernavodă
— Chimpex Constanța 2—1 (2—0), 
Cimentul Medgidia — Arrubium 
Măcin 5—0 (2—0), Avîntul Matca
— Voința Constanța 1—1 (1—1),
Victoria Țăndârei — Marina Man
galia 4—0 (1—0), Metalul Manga
lia — Ancora Galați 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. METALO- 
SPORT GALAȚI 39 p (79—30), 2. 
Portul Constanța 30 p (62—23), 3. 
Ra.pid Fetești 37 p (45—28)... pe 
ultimele: 14. Chimpex Constanța 
25 p (37—41), 15. Șoimii Cernavo
dă 24 p (37—52), 16. Marina Man
galia 15 p (21—58).

SERIA A V-a
Aversa București — Abatorul 

București 3—2 (2—1), Ș.N. Olte
nița — Flacăra roșie București 
2—1 (1—0), Petrolul Roata de Jos
— Constructorul Călărași 3—2
(2—1), Viitorul Chirnogi — T.M. 
București 2—0 (1—0), Amonil Slo
bozia — Tehnometal București 
1—1 (0—1), F.C.M. Giurgiu —
FEROM Urziceni 4—0 (2—0), Da
nubiana București — Electronica 
București 1—1 (1—1), Dinamo Vic
toria București — Luceafărul 
București 5—1 (2—1), I.C.S.IJfa.
București nu a jucat.

Pe primele locuri: 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 48 p 
(68—22), 2. Aversa București 32 p 
(60—46), 3. I.C.S.I.M. București 31 
p (40—321)... pe ultimele: 18. Con
structorul Călărași C5 p (40—43),
14. Petrolul Roata de Jos 25 p 
(35—58), 15. FEROM Urziceni 24 
p (34—52), 16. Electronica Bucu
rești 22 p (34—45).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Muscelul Cîm- 

pulung 1—0 (0—0), Cetatea Tr. 
Măgurele — Petrolul Videle 1—0 
(0—0), Dacia Pitești — Unirea 
Răcari 3—0 (0—0). Dunărea Zim- 
nicea — Chimia Găești 3—2 (2—1), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Constructorul Pitești 1—0 (1—0), 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Progresul Pucioasa 5—0 (2—0),
Progresul Corabia — Chimia Tr. 
Măgurele 1—0 (0—0), Cimentul 
Fien-1 — Recolta Stoicănești 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI 43 p (57—25), 2. MuSCO 

activitate pe prima scenă a 
fotbalului românesc. Un frumos 
gest, pe care craioveanul nu-1 
va uita niciodată ; nu-1 va ui
ta și pentru faptul că ultimul 
care-1 felicita și îi înmîna un 
frumos buchet de flori era un 
puști de-o șchioapă, Ciupitu- 
junior.

Tatăl și fiul, două generații 
separate în timp. Cine știe, 
poate mîine-poimiine pe cel de 
al doilea îl vom descoperi ca 
o posibilă speranță a fotbalului.

Fiindcă veni vorba de gene
rații, să consemnăm alte două 
evenimente cu o anume sem
nificație : 1. echipa de speranțe 
a clubului universitar depășea, 
în partida de „deschidere" cu 
echipa similară Progrcsul-Vul- 
can, totalul de 110 goluri mar
cate in campionat, demonstrind 
— ca și echipa de seniori — 
cea mai mare eficacitate ; 2. in 
pauza „meciului-vedetă" echipa 
de copii, pregătită de harnicul 
antrenor Angeî Mităchescu, pri
mea Diploma de campioană a 
județului Dolj, cucerită cu un 
palmares mai puțin obișnuit i 
nici o înfringere, un egal, peste 
200 de goluri marcate și numai 
12 primite 1

...Așadar, „uzina" de fotbal 
Universitatea Craiova produce, 
produce mereu jucători talen- 
tați, așa cum i-a produs pe 
Cămătaru, Țicleanu. Bălăci, 
Cirțu, Irimescu, Ad. Popescu 
ș.a.m.d. ; o producție competi
tivă pe planul eficacității. Să 
aplaudăm acest generos efort

MÎINE, SEMIFINALELE
A 64-a ediție a campionatului 

Diviziei „A“ s-a încheiat sîm- 
bătă. Sezonul competlțional in
tern de fotbal însă nu s-a în
cheiat.

In această săptămină se vor 
consuma ultimele două faze ale 
ediției 1981—1982 a „Cupei Româ
niei", competiție desfășurată sub 
egida „Daciadei".

Miercuri se vor disputa semi
finalele, meciuri Interesante, în 
care două reprezentante ale pri
mului eșalon — Dinamo (proas
păta campioană a țării) șl 
F. c. Argeș — vor întîlni două 
dintre fruntașele diviziei secunde 
— F. C. Baia Mare și Gloria 
Bistrița.

Iatâ programul semifinalelor 
de mâine :
• Cluj-Napoca : F. C. BAIA 

MARE — F. C. ARGEȘ.

(penultima) A
Iul Cîmpulung 35 p (42—26), 3. 
Cimentul Fieni 33 p (42—37)... pe 
ultimele: 13. Constructorul Pitești 
24 p (36—44), 14. Chimia Găești 
34 p (41—62), 15. Unirea Răcari 
23 p (28—40), 16. Progresul Pu
cioasa 23 p (38—48).

SERIA A VII-a
Mecanizatorul Șimian — Mine

rul Motru 3—3 (2—1), Electropu- 
tere Craiova — Dlema Orșova
6—1 (S—O), Dunărea Calafat — Vi
itorul Drăgășani 7—1 (3—0), I.O.B. 
Balș — Constructorul Craiova 
1—2 (1—0), Minerul Oravița — 
Parîngul Novaci 2—0 (1—0), Me
talurgistul Sadu — Minerul Mol
dova Nouă 3—0 (1—0), C.F.R. Cra
iova — Unirea Drobeta Tr. Se
verin 2—0 (0—0), Jiul Rovlnari — 
Minerul Horezu 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 40 p (62—28), 2. Electro- 
putere Craiova 39 p (57—17), 3. 
Dierna Orșova 35 p (36—3»)... pe 
ultimele: 14. Minerul Horezu 25 
p (31—41), 15. Paringul Novaci 24 
p (31—60), 16. I.O.B. Balș 21 p 
(30—45).

SERIA A VHI-a
Lotru Brezoi — Metalurgistul 

Cugir 3—1 (2—0), C.F.R. Slmeria
— Mecanica Alba lulia 2—0 (1—0), 
Minerul Paroșeni — Textila Cis- 
nădie 6—0 (2—0), Minerul Ani- 
noasa — Vitrometan Mediaș 2—1 
(2—0), Minerul Vulcan — Explor- 
min Deva 3—0 (0—0), Automecani- 
ca Mediaș — Minerul Certej 1—0 
(1—0), IMIX Agnita — Șurianul 
Sebeș 2—0 (2—0), Minerul Ghelar
— Victoria Călan 2—1 (2—1).

Pe primele locuri: 1. META
LURGISTUL CUGIR 40 p (64—26),
2. Explormin Deva 35 p (52—31),
3, Minerul Certej 31 p (47—31)... 
pe ultimele: 14. Victoria Călan 
27 p (51—27), 15. Vitrometan Me
diaș 24 p (25—51), 16. Automeca- 
nlca Mediaș 21 p (24—55).

SERIA A IX-a
Gloria Reșița — Metalul Bocșa 

8—0 (5—0), Voința Oradea — Bi
horul Beiuș 1—0 (0—0), Minerul 
Anina — C.F.R. Victoria Caran
sebeș 5—2 (3—2), Unirea Tomna
tic — Victoria Ineu 2—0 (1—0), 
Șoimii Lipova — Chimia Arad 
4—1 (1—0), Recolta Salonta — O- 
țelul Or. dr. Petru Groza 0—0, 
Electromotor Timișoara — Unirea 
Sînnlcolau 3—2 (1—1), C.F.R. A- 
rad — Vulturii textila Lugoj 2—1 
(2-0).

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
REȘIȚA 39 p (56—27), 2. C.F.R.
Arad 37 p (50—38), 3. Minerul A- 
nlna 34' p (69—34)... pe ultimele:
14. Vulturii Lugoj 23 p (44—56),
15. Recolta Salonta 18 p (31—54),
16. Chimia Arad 17 p (36—67).

Cu o spectaculoasă lovitură 
de cap, Sameș a deschis sco
rul (Fază din meciul Steaua 

— F. C. Constarea : 2—1) 
Foto : Dragoș NEAGU 

pe care clubul craiovean il 
face în „grădina proprie”, pen
tru el, pentru fotbalul nostru 
in general.

Stelian TRANDAFIRESCU

„CUPEI ROMÂNIEI41
• Brașov : GLORIA BISTRIȚA 

— DINAMO.
Ambele partide vor începe a 

ora 17.
Reamintim că finala „Cupei" 

se va disputa duminică, in Ca
pitală, pe stadionul „23 August", 
de la ora 17.

FOTBAL PENTRU ELEVI
CLUBUL SPORTIV ȘCO

LAR NR. 6 PAJURA or
ganizează în perioada 16— 
18 iunie 1982, pentru ele
vii din București (clasele 
V—X), o acțiune de selec
ție pentru secția fotbal.

Relații se pot obține la 
sediul clubului, din Bd. 1 
Mai nr. 162, sectorul 1 
(telefon 65 26 30).

DIVIZIEI „C“
SERIA A X-a

Bradul Vișeu — Armătura Za
lău 1—0 (O—O), Chimia Tășnad — 
Bihoreana Marghita 4—1 (2—0), 
Minerul Bălța — Minerul Baia 
Borșa 1—0 (1—0), Minerul Baia
Sprie — Unirea Valea lui Mihai
3— 1 (1—1), CUPROM Baia Mare 
— Oașul Negrești 4—1 (2—1), Mi
nerul Băiuț — Simared Baia 
Mare 7—0 (3—0), Silvana Cehu 
Silvaniei — Rapid Jibou 5—0 
(4—0), Victoria Cărei — C.S.U. 
Tricolorul Oradea 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ARMĂTU
RA ZALAu 40 p (64—25), 2. Vic
toria Cărei 36 p (52—30), 3. Uni
rea Valea lui Mihai 34 p (69—37)... 
pe ultimele: 14. Rapid Jibou 25 p 
(26—06), 15. C.S.U. Tricolorul O- 
radea 23 p (32—45), 16. Simared 
Baia Mare 21 p (22r—51).

SERIA A Xl-a
Industria sîrmei C. Turzii — U- 

nirea Dej 4—0 (2—0), Unirea Al
ba lulia — Lăpușul Tg. Lăpuș
4— 1 (3—1), Metalotehnica Tg. Mu
reș — Sticla-Arieșul Turda 2—0 
(1—0), Oțelul Reghin — Minerul 
Rodna 0—0, Foresta Bistrița — 
C.I.L. Blaj 5—0 (2—0), Textila Nă- 
săud — Mureșul Luduș 3—1 
(2—0), Metalul Aiud — C.E.M. 
Cluj-Napoca 2—0 (0—0), Metalul 
Sighișoara — Avîntul Reghin 1—1 
(1—1).

Pe primele locuri: 1. INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZII 42 p 
(56—19), 2. Unirea Alba lulia 37 
p (59—2S), 3. Metalul Aiuid 32 p 
(47—31)... pe ultimele: 14 Mure
șul Luduș 24 p (31—40), 15. C.T.L. 
Blaj 23 p (20—44), 16. Unirea Dej 
20 p (40—59).

SERIA A XlI-a
Precizia Să cele — Car păți Bra

șov 2—0 (0—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 0—0, Minerul Baraolt — 
Metalul Sf. Gheorghe 1—1 (1—0), 
Utilajul Făgăraș — Mureșul To- 
plița 1—0 (1—0), Unirea Cristuru 
Secuiesc — Chimia Or. Victoria 
1—0 (0—0), Metrom Brașov — Ni- 
tramonia Făgăraș 3—1 (0—0), Tor
pedo Zărnești — Minerul Bălan
7—0 (4—0), Tractorul Miercurea 
Ciuc — Măgura-Mobila Codiea 
3—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. PRECIZIA 
SA CELE 39 p (35—24), 2. Progre
sul Odorhei 37 p (52—28), 3. Ni- 
tramonia Făgăraș 32 p (42—20)... 
pe ultimele: 14. Metalul Tg. Se
cuiesc 26 p (27—36), 15. Măgura 
Codlea 25 p (28—32), 16. Carpați 
Brașov 23 p (37—44).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



Holărirî ale Congresului F. I. R. A

SASE ECHIPE ÎN PRIMA GRUPĂ VALORICĂ I
.3

A COMPETIȚIEI
Săptămîna trecută a avut loc, 

La Lausanne, Congresul anual al 
Federației internaționale de rug
by amator. Pârtiei pin d la lucrări, 
în calitatea sa de vicepreședinte 
al acestui • organism, antrenorul 
federal Valeriu Irimescu s-a re
întors în țară cu o seamă de a- 
mănunte demne de interes, pe 
care ni le-a făcut cunoscute.

— Prima întrebare vizează, fi
rește, viitoarea structură compe- 
tițională.

— Să precizăm, de Ia bun în
ceput, că, prin votul unanim al 
participanților, s-a revenit la for
mula cu șase echipe în grupa va
lorică „A". Deci, componența a- 
cesteia: Franța, Italia, România, 
R.F.G., U.R.S.S., în ordinea re
cent încheiatei ediții a întrece
rii, plus Marocul, care a promo
vat din grupa secundă. Celelal
te serii: „B“ — Polonia, Spania, 
Portugalia, Olanda, Suedia; „C“
— Tunisia, Cehoslovacia (aceasta 
reintră, prin urmare, în circuitul 
competițional al F.I.R.A.), Bel
gia, Elveția, Iugoslavia. La patru 
dintre partidele sezonului urmă
tor vor oficia arbitri români, fi
ind nominalizați la această oră 
Ștefan Crăciunescu pentru meciul 
U.R.S.S. — R.F.G. și Theodor 
Witting pentru întîlnirea U.R.S.S.
— Maroc.

— Care este programul repre
zentativei noastre ?

— Sint stabilite datele jocurilor 
de anul viitor: la 27 februarie in

CONTINENTALE
Maroc, o lună mal tîrziu în 
R.F.G., iar la 10 aprilie cu Italia, 
la București. Urmează ca, în ter
men de o săptămînă, să definiti
văm ziua tradiționalului derby 
al competiției România — Franța, 
în principiu oprindu-ne asupra 
datei de 31 octombrie (la Bucu
rești). In fine, partida cu na
ționala Uniunii Sovietice va fi 
programată cu două săptămîni 
înaintea întîlnirii cu reprezenta
tiva cocoșului galic, tricolorii noș
tri urmînd să evolueze în depla
sare.

— Alte probleme aflate pe or
dinea de zi a reuniunii ?

— Au fost prelucrate ultimele 
modificări ale regulamentului, 
dispărînd, spre pildă, în mod 
practic, marginea redusă, deoa
rece a fost eliminată însăși no-

Iiunea de închizător la margine.
-a grămada ordonată — unde 

numărul minim de participant a 
crescut la cinci — în caz de du
bii se acordă mingea echipei în 
atac (aceea care e în terenul ad
versarei). Dintre problemele or
ganizatorice: prof. Ovidiu Marcu, 
secretarul responsabil al F.B.R., 
a fost ales membru al Subcomi
siei de competiții, iar cel ce vă 
vorbește — membru al Biroului 
executiv al Comisiei tehnice. Ur
mătoarea ediție a turneului pen
tru juniori va avea loc în Maroc, 
iar viitorul Congres se va ține la 
Madrid.

La Coruna :

Elche :
Malaga :

IERI LA C.M.
Vigo : Italia - Polonia (I) 0~0

Sevilla : Brazilia - U.R.S.S. (VI)

(la ora închiderii ediției se disputa prima repriză)

PROGRAMUL DE AZI
ora 18,15 Peru 

ora 22,00 Ungaria 

ora 22,00 Scoția

- Camerun (I)

- El Salvador (III)

- N. Zeelandă (VI)

ITALIA - POLONIA 0-0

ECOURI DUPĂ C.M. DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

pionatele mondiale. In cea mai 
dificilă probă, cea pe echipe, 
băieții dumneavoastră, care au 
alcătuit cea mai omogenă for
mație. au luptat piuă la ultima 
picătură de energie, cișlieind 
pentru a treia oară consecutiv 
titlul suprem".

GUNTHER STIELIKE (R.F. 
Germania) vicepreședinte al 
F.I.P.: „Nivelul tehnic si spec
tacular al intrecerilor de la 
Brno a fost superior celorlalte 
campionate mondiale. Deși au 
luat un start mai anemic, ro
mânii au făcut apoi uz de în
tregul lor arsenal tehnic si fi
zic. rcconfirmindu-$i integral 
valoarea. Cele 7 medalii cuce
rite de ei vorbesc in graiul lor 
concis, despre înalta scoală de 
popice a românilor".

MIHAIL IMRICH. antrenorul 
federal al selecționatelor femi
nine si masculine ale Ceho
slovaciei: „Fără doar și poate, 
rezultatele au crescut, de la o 
ediție la alta, in contextul unei 
diversități de stjluri apărute in 
căutarea performantelor. Ro
mânii se mențin tn fruntea pi
ramidei mondiale gratie calită
ților tehnice, fiind posesorii 
unui stil elegant si uniform, 
faot pentru care ei vor deține

roiurile principale iu filmul 
metodic realizat de tehnicienii 
cehoslovaci la aceste campio
nate".

BOGOMIR GOMOLJ. antre
norul reprezentativei feminine 
a Iugoslaviei, deținătoarea ti
tlului mondial: „Consider că 
fetele din echipa României au 
suferit un... accident la actuala 
ediție. Ele vor candida insă 
multi ani la primul loc. In 
schimb, echipa masculină a tă
rii dv. a venit la Brno ferm 
decisă să nu cedeze titlul. Și 
a reușit, pentru că a fost 
formația cu cei mai multi ju
cători valoroși și de forte sen
sibil egale".

RICHARD PELIKAN — fost 
campion mondial si căpitan al 
echipei R.F. Germania: „Am 
jucat de multe ori împotriva 
popicarilor români. Ei sint re
prezentanții unei școli moder
ne de joc si de aceea n-am 
pus nici un moment la indoială 
victoria lor. Printre acești mi
nunați popicari se află si un 
mare jucător si in același timp 
un mare.-, ghinionist — Iosif 
Tismănar, care a pierdut, pen
tru a doua oară consecutiv, 
doar la cîteva popice diferență, 
medalia de aur pe care, după 
părerea mea. ar fi meritat-o cu 
prisosință".

Primul meci din cadrul gru
pei I s-a desfășurat luni după- 
amiază pe stadionul Balaidos 
din Vigo, în fața a 30.000 de 
spectatori, între echipele Ita
liei și Poloniei. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 0—0. Am
bele echipe au început pru
dent, preocupate in primul 
rind să nu primească gol. Pen
tru a tempera zelul apărători
lor, arbitrul francez Vautron a 
acordat în primele 10 minute 
două cartonașe galbene, lui 
Marini și Boniek. Polonezii, 
impulsionați de Bonielc și Lato 
au început mai bine, dar 
„squadra azzurra" a echilibrat 
rapid jocul și a avut în con
tinuare, de-a lungul primei re
prize, mai multe ocazii ratate 
de Graziani (min. 12 și 21), 
Conti (min. 23) și Roși (min. 

■42), a cărui reluare cu capul, 
din apropiere, la centrarea de 
pe stingă a lui Conti, a tre

cut de puțin pe lingă poarta 
lui Mlynarczyk. Și în repriza 
secundă meciul a avut același 
aspect echilibrat, cu o _ mare 
cheltuială de energie. Italienii 
au ratat cea mai mare ocazie 
a meciului în min. 31, cînd 
după un șut al lui Rossi, res
pins de Pe linia porții de 
Jalocha, Tardelli a reluat de 
la 10—12 m in bara transver
sală. Impresia generală este că 
acest 0—0, echitabil. convine 
ambelor echipe...

Arbitrul francez Michel Vau
tron a condus următoarele for
mații : ITALIA • Zoff — Gen
tile, Cvliovati, Scirca Cabrini
— Tardelli, Marini, Antognoni
— Conti Rossi. Graziani ; PO
LONIA . Mlynarczyk — Majew
ski, Janas, Zmuda, Jalocha — 
Matysik, Buncol, Lato, Boniek
— Iwan (min. 73 Kusto), Smo- 
larek.

FAVORITII NU SINT INVINCIBILI...
„Mal bine organizați, cu un 

joc elaborat și bine gîndit tac
tic, fotbaliștii belgieni au debu
tat cu o victorie la cea de a 12-a 
ediție a «Cupei Mondialei 
transmite, din Barcelona, cores
pondentul agenției Associated 
Press. O victorie chiar in fata 
formației campioane mondiale 
Argentina, una dintre principa
lele pretendente la cucerirea u- 
nui nou titlu. La observația d« 
mai sus, în completare, cores
pondentul agenției France Presse 
notează : «Argentinienii au fosl 
învinși de o echipă belgiană care 
și-a confirmat, astfel, rolul de 
outsider la acest turneu. Vice- 
campionii Europei au meritat 
succesul datorită numărului mai 
mare de ocazii de a înscrie pe 
care și le-au creat șl dominării 
pe care au exercitat-o într-^lin 
meci în care campionii lumii au 
fost, în mod ciudat, foarte ti
morați".

în legătură cu acest meci se

VANDERBERGH :

aștepta cu mult interes, printre 
altele, evoluția tînărului Mara
dona, marea stea a fotbalului 
argentinean: mal ales după ce 
antrenorul belgian Guy Thys de
clarase că pentru Diego nu sta
bilise un marcaj individual 
strict, ci o zonă defensivă gru
pată, elastică, rapidă și cu in
tervenții decise. Este drept, une
le dintre aceste intervenții au 
fost cam „tari“, iar Maradona, 
nu o dată, s-a văzut trîntit la 
pămînt, dar nu astfel se explică 
înfrîngerea alb-albaștrilor. Ade
vărul este că argentinenii s-au 
arătat oarecum deranjați de 
maniera în care Thys își dispu
sese jucătorii pe teren și ocu
pase, mai ales, mijlocul lui, în- 
chizînd cele mai multe dintre 
culoarele de atac ale campioni
lor. Este ceea ce a subliniat în- 
tr-vn comentariu celebrul Al
fredo di Stefano : «Belgienii au 
jucat mal eficace, potolind atacu
rile argentiniene și contraatacînd 
foarte periculos".

Se dovedește astfel că favori- 
ții nu sînt invincibili și că, deci, 
sînt de așteptat și alte surprize.

• DUMINICA SEARA, pe „Nou 
Camp" din Barcelona, cei peste 
100 000 de spectatori au urmărit 
cu interes o admirabilă festivi
tate de deschidere a Mundialu- 
lui ’82, un spectacol dintre ace
lea care nu se uită ușor. O con
tribuție însemnată la realizarea 
acestei festivități a avut Hero 
Lupescu, regizor la Opera Ro
mână din București, care a fost 
invitat special de comisia de or
ganizare a C.M., încredințîn- 
du-i-se funcția de director ar
tistic al ceremoniei de deschidere 
a campionatului mondial.

în cadrul acestei ceremonii au 
fost prezentate spectatorilor cîte
va dintre gloriile trecutelor edi
ții ale competiției : Ferrari (Ita
lia), Ghiggia (Uruguay), Bobby 
Charlton (Anglia), Franz Becken
bauer (R. F. Germania) ș.a.
• CIRCA 10 000 DE SUPOR

TERI scoțieni au venit la Ma
laga pentru a asista la meciul 
de astăzi al echipei lor cu Noua 
Zeelandă. Se pare însă că mulți 
dintre ei vor urmări partida La... 
televizor, deoarece nu a<u bilete 
de intrare pe stadionul „La Ro- 
saleda*.
• PRIMARUL BARCELONEI, 

NARCIS SERRA, deolară : 
„Campionatele lumii oferă cel 
mai bun prilej de a aduce coe
xistența intr-o lume sub ten
siune !**.
• ECHIPA CHILIANA a jucat 

duminică un amical la Langreo 
(6—0). Au înscris Comez, Dubo, 
Neira-2 și... două autogoluri ale 
formației spaniole, din divizia a 
IH-a. Antrenorul Luis Santiba- 
nez are însă probleme prin ac
cidentarea a doi jucători de ba
ză, mijlocașul Manuel Rojas și 
atacantul Carlos Caszely (golge- 
terul formației)
• TERENURILE DE ANTRE

NAMENT puse la dispoziția e- 
chiipelor sînt foarte dure, ceea 
ce a condus la accidentarea a 
n-umeroși dintre actorii Mundi-a- 
luilui. Să sperăm că aceste ră
niri nu sînt totuși prea grave t

e KEVIN KEEGAN a fost în- 
cunoștințat oficial că, după în
cheierea Cupei Mondiale, pentru 
-întreaga sa activitate fotbalistică, 
urmează să fie decorat cu Ordi
nul Imperiului Britanic, una din
tre principalele decorații ale 
țării sale. __
• FOTBAL1ȘTH DIN KUWEIT 

au ca mascotă o ., cămilă, adusă 
din Maroc la Valladolid. Echipa
tă în culorile kuweltiene, mas
cota va „asista" la meciul cu 
Ceh oslo vacia...
• CEA MAI TÎNÂRA FORMA

ȚIE a Mundialului ’82 este cea a 
U.R.S.S. — medie 25 ani, iar cea 
mai vîrstnică, cea a Angliei — 
medie 26,5 ani

PRIMUL GOL
ÎNCEPUT DE DRUM PENTRU TRĂGĂTORII NOȘTRI

(Urmare dtn pag. 1)

toi standard un pilon de bază, 
în jurul acestei ..soliste” pen
tru '84. care este Ana Ciobanu 
— soortivă deosebit de serioasă 
în pregătire, interesată de oro- 
g-esul ei sportiv substantial — 
mai gravitează încă 3—4 per
formere. capabile, fiecare în 
parte, de a se apropia de ea, 
ca autentice valori: printre ele. 
Maria Macovei. autoarea sin
gurei victorii românești reușite 
vreodată în campionatele inter
naționale de la Suhl. din R.D. 
Germană. Elisabeta Bădiceanu, 
Emilia Bodringă. Elena Ghio- 
roaie. Dorina Guler chiar si 
Elena Macovei. Putem spune 
câ. din punctul de vedere al 
asigurării schimbului capabil 
să ia oricînd locul ..solistului”, 
în proba de pistol standard lu
crurile stau mai bine chiar ca 
la pistol viteză- Tinerii specia
liști in această ultimă probă 
sint parcă mai ..leneși” in pro
gresul lor. Dună o performan
tă bună sau foarte bună' Teo
dor Tască Virgil Suciu. Con
stantin Țîrloiu Gabriel Crista- 
che tras mai slab nedîndu-ne 
siguranța unui plafon ridicat al 
rezultatelor, dună cum se spu
ne. Ia orice oră din zi și 
noapte. Adică asa cum 
Corneliu Ion!

A venit, iată, și rîndul
casilor la aprecieri laudative. 
Dună Florin Cristofor (care, 
sosit cu o zi înaintea ..interna
ționalelor” României de la un 
concurs desfășurat la Minsk, 
n-a nutut evolua fa adevărata

sa valoare). Mihai Dumitrescu 
se impune într-o companie 
dacă nu foarte numeroasă, ori
cum valoroasă, dat fiind fap
tul că Ia startul competiției 
s-au aliniat trăgători din R.D. 
Germani. Ungaria. Iugoslavia, 
Bulgaria, Cehoslovacia.

Nu trebuie. însă, uitat că 
toate aceste reușite au fost ob
ținute într-un sezon in care 
accentul principal a căzut pe 
pregătire. Pe o pregătire care 
de-abia de acum încolo trebuie 
să-si arate roadele. ÎN COM
PETIȚII OFICIALE INTER
NAȚIONALE DE PRIM RANG, 
asa cum vor fi campionatele 
europene din luna septembrie, 
de la Roma, pentru senioare si 
iuniori. si mai ales campiona
tele mondiale din octombrie, 
din Venezuela, rezervate si se
niorilor. si senioarelor. Nu tre
buie deci uitat că. pentru anul 
în curs aceste evenimente vor 
constitui adevăratele ..probe de 
foc" 'ale celor care s-au eviden
țiat la campionatele internațio
nale ale României.

Vanderbergh a 
golurilor la a- 
ediție a C.M. 
referință, iată 

Portarul

Belgianul Erwln 
inaugurat seria 
ceastâ a XH-a 
Fiind un gol de 
cum a fost înscris : 
Pfaff a aruncat cu mîna funda
șului Gerets, care a pasat in 
stingă fundașului central Mille- 
camps. Acesta a lobat balonul 
spre Vercauteren. Cițlva pași 
dincolo de centrul terenului, a- 
proape de tușă și o deschidere 
lungă de 25—30 m spre careul 
argentinean. Passarella nu pdate 
Intercepta, Tarantini este departe 
de fază, as’fel că atacantul cen
tral belgian Vanderbergh (23 ani) 
primește mingea, complet ne
marcat. Are o scurtă ezitare în 
momentul în care portarul ar
gentinean este gata să intervină 
dar șutează puternic. în dreapta 
porții, fără speranță pentru U- 
baldo Fillol. Era aproape de mi
nutul 64, cind a fost semnat a- 
cest goi al victoriei fotbaliștilor 
belgieni !.. .

ATLETISM • Patrulater femi
nin 1» Praga : Cehoslovacia 166 
p, Italia 149 p. Norvegia 132 p, 
Austria 61 p. Rezultate : 100 m : 
Kratochvilova (C) 11 23. 200 m :
Kratochvilova 22.36. înălțime : Si
meon! (I) 1.92 m. 3 000
Waitz (N). »-08.2. greutate: 
blngerova (C) 20,63 m • La Ga-

1.92 m. m : 
Fi-

puș-

15.VI.

16— 23.VI.
17— 19.VI.

19—20.VI.

20. VT.

SPORT LIPSIT DE VIOLENȚĂ!
La Barcelona n-a fost inaugurat doar lungul șir ai celor 52 

de partide ale acestei a Xll-a ediții a campionatului mondial 
de fotbal, ci și o expoziție internațională cu tema „pentru 
un sport lipsit de violență”. Această expoziție a fost orga
nizată de Asociația internațională împotriva violenței în sport, 
cu sprijinul Comitetului internațional pentru fair-play. Ea este 
o invitație directă pentru spectatori, arbitri și. evident, pen
tru fotbaliștii participanți la El Mundial ca să asigure acestor 
atit de așteptate dispute cadrul propice, de deplină sportivitate.

Pe de altă parte, la flecare partidă. în afara arbitrului de 
centru și a ajutoarelor sale, F.I.F.A. a desemna* și un anume 
„comisar de meci” care, între altele, are obligația ca, Înain
tea începerii jocului, să notifice antrenorilor șl căpitanilor 
celor două echipe Interzicerea formală a jocului violent și a 
unei conduite nesportive, sub amenințarea unor sancțiuni 
drastice !

In sfirșit, una dintre federațiile de fotbal a cărei echipă
este Însoțită, in Spania, de un mare număr de suporteri, a-
trage atenția acestora (cu o faimă recunoscută de turbulenți !) 
ca la meciurile pentru Cupa Mondială: „să nu fluiere tn
timpul intonării imnului echipei adverse; să nu invadeze te
renul de joc: să nu consume băuturi alcoolice în timpul parti
delor; să aibă o atitudine corectă în orașe etc.“.

Sperăm, alături de toți oamenii de bun simț, ea fair-playul 
să fie la loc de cinste la El Mundial ’82.

AGENDA SĂPTĂMiNII
FOTBAL — campionatul mondial. în Spania (finala 
va avea loc la 11.VII).
CICLISM — Turul Elveției
GIMNASTICA — campionatele internaționale ale 
S.U.A., la Fort Worth
AUTOMOBILISM — cursa de 24 de ore. Ia Le Mans 
NATATIE — concurs internațional, la Roma 
ATLETISM — memorialul Kusoclnski. la Varșovia 
MOTOCICLISM — concursuri de motocros în cadrul 
C.M., clasa 125 cmc, în Cehoslovacia

TELEX
teshead (Anglia) : Nenad Stekici 
(Iugoslavia) 8.06 m la lungime.

AUTO. • Brazilian ul Nelson 
Piquet („Brabham") a cîștigat 
Marele Premiu al Canadei (for
mula I) la Montreal, urmat de 
italianul Ricardo Patrese și en
glezul John Watson. Intr-un ac
cident la start și-^a pierdut 
viața italianul Ricardo Pa- 
letti (24 ani). în clasamentul 
C.M conduce Watson cu 30 p 
urmat de Didier Pironi (Franța) 
20 p și Patrese 19 p.

CAIAC-CANOE. • Șapte vic
torii românești în regata Plotiny 
(Cehoslovacia) : C ? — 500 m : 
Titu — Feodorov 1:4R,92 : K 4 — 
500 și 1 000 m • Luca — Lupou — 
Lețcaie — Marinescu 1:29,55 și 
3:11,41; K1F: Culina Popov
2:11;59 ; K4F: Borcănea — Po
pov — Dinescu — Voican 1 :46,28; 
K 2 F ; Borcănea — Popov

1:49,55 ; K 2 F junioare: Dines- 
cu — Voican 1:55,08.

CANOTAJ. > La Bled, echipa
jul masculin de 4 vîsle al Româ
niei s-a clasat pe primul loc cu 
5:59,35, iar cel de 4+1 rame pe 
locul secund cu 6:22,77 după 
R.D.G. 6:20,06

FOTBAL. • Lokomotiv Sofia 
a cîștigat Cupa Bulgariei, 2—1 
(1—0) după prelungiri cu Loko
motiv Plovdiv.

HANDBAL. • Turneul feminin 
de la Szeged a fost cîștigat de 
Ungaria, 28—24 în finală cu Iugo
slavia. Pentru locurile 3—4 ; 
R.F.G. — Polonia 28—25 (după 
prelungiri).

TENIS. • în finală la Bir
mingham : Billie Jean King
— Rosalyn Fairbanks 6—2, 6—1. 
• în „Cupa Davis* (turul doi) : 
Portugalia — Egipt 0—5, Grecia
— Finlanda 2—3. Belgia — Is
rael 0—3, Irlanda — Monaco 4—1, 
Ungaria — Iugoslavia 2—2 (Ta- 
roezy — Ostoja 6—3 6—2, 5—3
într.).
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