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SA TRIUMFE DREPTUL POPOARELOR LA VIAȚA!
Astăzi, de la ora 17, la Cluj-Napoca și Brașov

In atmosfera de vibrantă participare a tuturor 
cetățenilor patriei la acțiunile care au loc in în
treaga țară sub semnul luptei pentru pace, de 
adeziune unanimă Ia APELUL POPORULUI RO
MAN adresat Sesiunii speciale a O.N.U. pentru 
dezarmare, tineretul sportiv al țării noastre se 
integrează cu profundă responsabilitate colecti

velor de oameni ai muncii care, in aceste zile, 
iți exprimă ferm gindurile ți dorința de pace in 
adunări organizate in întreprinderi, instituții, alte 
unități, in cluburi ți asociații sportive, punin- 
du-ți totodată semnăturile pe importantul docu
ment Pe Apelul care cheamă la rațiune, la apă
rarea civilizației umane.

PENTRU SPORTIVII APĂRĂ PACEA!
O LUME

FĂRĂ ARME!
La Institutul de Educație 

Fizică și Sport, Apelul po
porului român adresat Sesiunii 
speciale a O.N.U. pentru dez
armare a fost semnat într-o 
atmosferă de mare însuflețire. 
Sute de tineri din toți anii de 
studii — în rîndul cărora am 
întilnit numeroși sportivi frun
tași —. cadre didactice și-au 
exprimat dorința fierbinte de 
a trăi într-o lume fără arme, 
de a învăța și a se întrece în 
arene fără a fi amenințați de 
norii negri ai războiului. Vi
itorii dascăli de sport, cei care 
vor pleda pentru dezvoltarea 
armonioasă a corpului, pentru
frumusețea spiritului, nu pot 
fi decît adepții înflăcărați ai 
vieții, ai păcii pe pămînt.

Adunarea oamenilor
într-o atmosferă de deplină 

adeziune și angajare, ieri a 
avut loc adunarea oamenilor 
muncii din Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
prilejuită de semnarea APE
LULUI POPORULUI ROMAN 
adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării. 
Adunarea s-a înscris, prin toa
te momentele ei, ca o impor
tantă manifestare a activului 
mișcării sportive pentru dezar
mare, securitate și pace, pentru 
viață.

Deschizînd adunarea, tovară
șul Nicolae Dragason, secretar 
al C.N.E.F.S., secretarul comi
tetului de partid, a arătat că, 
răspunzyjd strălucitei inițiative 
de pace a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, tine
retul sportiv al patriei, toți slu
jitorii mișcării sportive din țara 
noastră sînt hotărîți să acțio
neze cu intreaga fermitate și 
energie pentru apărarea păcii,

In imaginea noas
tră alăturată stu
denții de la I.E.F.S. 
semnind Apelul 
poporului român 
adresat Sesiunii
speciale a O.N.U- 
pentru dezarmare- 
în prim-plan, un 
grup de studenti 
fruntași la învăță
tură și în sport 
din care fac parte 
baschetbalista Flo
rina Stoian si loan 
Pîrvu (premianți 
ai anului III). Mi
hai Boroiu (maes
tru al sportului la 
atletism). Dezide- 
riu Jenei (maestru 
al sportului la pa
tinaj viteză).

muncii din C.N.E.F.S.
a vieții, pentru salvgardarea 
civilizației umane.

în cuvîntul lor tovarășii : 
general lt. Marin Dragnca, pre
ședintele C.N.E.F.S., Nicolae 
Nedef, antrenor federal de 
handbal, Gheorghe Vlădica, șef 
de secție, Valeriu Maltopol, 
secretar al federației de nata- 
ție, Cornel Răduț, din partea 
Centrului de cercetări științi
fice al C.N.E.F.S., Ion Ilie, 
maistru constructor la I.E.A.B.S., 
și Constantin Firănescu, secre
tar responsabil de redacție la 
ziarul „Sportul" au subliniat 
în mod deosebit marea im
portanță pe care între
gul activ al mișcării sportive 
o acordă înaltei’ îndatoriri pa
triotice de a-și aduce o con
tribuție tot mai însemnată la 
triumful nobilelor idei ale pă
cii pe planeta noastră. Vorbi
torii au arătat că mișcarea 
sportivă consideră drept cea 
mai înaltă misiune a sa solia 
de pace și prietenie pe care 
partidul nostru. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, au încredin
țat-o sportivilor români spre 
a o purta și face cunoscută 
tineretului sportiv din întreaga 
lume.

în încheiere, participanții la 
adunare au adoptat o telegramă 
adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se. spune 
printre altele : „Alături de 
întregul nostru popor, însufle
țiți de inaltul dumneavoastră 
exemplu personal, de neobosit 
luptător pentru binele poporu
lui nostru, pentru pacea lu
mii și colaborare între popoare, 
activiștii Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
își exprimă din adîncul inimii 
deplina adeziune la Apelul po-

(Continuare in pag. 2-3)

După concursul international de lupte al României 

VICTORII „RATATE" ÎN ULTIMUL MOMENT 
DIN CAUZA PREGĂTIRII FIZICE PRECARE!
Duminică, la sala de atle

tism de la complexul sportiv 
„23 August" din Capitală, s-au 
încheiat întrecerile celei de a 
XX-a ediții a concursului in
ternațional de lupte libere și 
greco-romane al României. A- 
cum, cînd rezultatele sînt cu
noscute, vom încerca să des
prindem unele concluzii. în 
numărul de azi ne vom referi 
la constatările făcute In con
cursul de lupte libere.

Cele trei victorii românești 
— Aurel Neagu (57 kg), Tra
ian Marinescu (62 kg) și 
Gheorghe Fodore (82 kg) — 
realizate într-o companie va
loroasă, ca și alte comportări 
ale unor sportivi români (Con
stantin Dănilă, Aurel Panait, 
Gheorghe Mitran, Virgil Vi- 
șan, Aurel Cătinaș, Iosif Akac- 
sos) au scos în evidentă faptul 
că practicanții acestui stil au 
tăcut un oarecare progres. 
Reprezentanții țării noastre 
s-au dovedit capabili să lupte 
de la egal cu majoritatea con- 
curenților valoroși prezenți la 
„internaționalele" României (de 
multe ori să-1 și învingă), 
multi dintre ei posedind un 
bagaj de cunoștințe tehnice a- 
preciabile și calități fizice 
care le dau dreptul să aspire

la marea performanță. Cînd 
afirmăm aceasta, ne referim 
nu numai la cei trei sportivi 
care au cîștigat concursul, ci 
și la multi alții care ar fi 
putut să se numere printre în
vingători. daeă ar fi avut o 
pregătire corespunzătoare pen
tru concurs, și-ar fi valorifi
cat integral posibilitățile in u- 
nele „meciuri cheie" și ar fi 
dovedit o bună orientare tac
tică pe saltea in conducerea 
luptei. în susținere, vom pre
zenta cîteva dintre exemplele 
cele mai concludente oferite 
de sportivii români în cele 
trei zile de intreceri. Nicu 
Hincu (48 kg), in disputa cu 
cîștigătorul concursului, Kim 
Ciol (R.P.D. Coreeană), a do
vedit posibilități reale de a 
obține victoria. El a realizat 
frumoase procedee tehnice și 
a condus la puncte cu 3—1 și 
3—2. în ultima parte a meciu
lui însă, Hincu s-a lăsat domi- 
minat și a pierdut cu 3—6. 
Aurel Șuteu (62 kg) l-a depășit 
în repriza I pe Rick Della- 
gatta (S.U.A.), la pauză scorul 
fiindu-i favorabil (5—3). Re-

Mihai TRANCA

(Continuare In pag. 2-3)

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI * 
LA FOTBAL

Astăzi, penultimul act al sezonului fotbalistic. La Cluj-Na. 
poca și Brașov, semifinalele „Cupei României", populara com
petiție care se desfășoară sub egida „Daciadci". Astăzi, vom cu
noaște cine va disputa finala, duminică, pe stadionul „23 Au- 
gust" din Capitală. Această fază este onorată de noua echipa 
campioană, Dinamo, de prezența antrenorului Dobrin și a am
bițioaselor divizionare „B“ din Baia Mare și Bistrița, care îșl 
confirmă prin participarea în semifinale valoarea lor. Care a 
fost drumul celor din „careul" semifinalistelor, care sînt gin
durile lor, cu ce formații vor aborda lupta ? Iată întrebări, la 
care încercăm să răspundem în rîndurile de mai jos.

F.C. BAIA MARE - F.C. ARGEȘ,
UN DUEL PENTRU...

„CUPA CUPELOR"
F.C. BAIA MARE înseamnă 

echipa care a eliminat, pînă 
în semifinale, trei divizionare 
„C“ (3—0 cu Simared Baia 
Mare. 2—1 cu Minerul la Baia 
Sprie și 2—0 cu Sticla Arieșul, 
la Turda) și trei formații din 
primul eșalon (2—0 cu Sportul 
studențesc, la Baia Mare ; 1—0, 
după prelungiri, cu ,U“ Cluj- 
Napoca, la Zalău ; 2—1, cu Chi
mia Rm. Vi'lcca, la Hunedoara). 
Antrenorul Paul Popescu defi-

GLORIA BISTRIȚA —
DINAMO BUCUREȘTI, UN F1EC!

IN CARE CAMPIOANA
vizează eventul

Dacă Dinamo este o apari
ție obișnuită în semifinalele 
Cupei României (competiție pe 
care a și cîștigat-o în 1959, 
1964 și 1968), in schimb, Glo
ria Bistrița este o prezență 
inedită în această etapă, ur
mare a frumoaselor rezultate 
înregistrate și în campionatul 
Diviziei .B“. Pe scurt cam
pioana țării întîlnește ocu-

(Continuare in pag. 2-3) (Continnare in pag 2-3)

După primele teste ale voleibaliștilor români

UN ÎNCEPUT DE SEZON MULȚUMITOR,
DAR C.M. RECLAMĂ O„ VARĂ FIERBINTE"

Pe voleibaliștii lotului națio
nal al tării noastre îi așteaptă 
in această toamnă un nou și 
dificil examen : campionatul 
mondial, programat în Argenti
na, în octombrie. Antrenorul 
emerit Nicolae Sotir a și con
vocat în primăvară un lot lăr
git pentru pregătirile în vede
rea alcătuirii echipei reprezen
tative. Pînă acum lotul a luat 
narte la două competiții care 
s-au constituit în importante 
etape de cristalizare a 12-lui

RUGBYȘTII TRICOLORI
PLEACĂ MIINE IN PRIMUL TURNEU 

ÎN REPUBLICA ZIMBABWE
22 de rugbyști tricolori vor 

pleca miine în Republica Zim
babwe. pentru un turneu de 
sase jocuri, care va fi inaugu
rat sîmbătă 19 iunie, prin par
tida cu selecționata din Mas- 
honaland. Reprezentativa tării 
noastre va întîlni apoi, în ordi
ne: selecționata Matabeleland 
la 23 iunie: naționala Zimbab
we — Ia 26 iunie; selecționata

Goshauks — la 30 iunie; națio
nala Zimbabwe — la 3 iulie. 
Al șaselea adversar (meciul 
urmînd să aibă loc la 6 iulie) 
nu este încă cunoscut. Rugbyș- 
tii români vor juca astfel in
tr-un colt de lume în care ba
lonul oval a pătruns mai de-
------------------------------------------------------------------------

(Continuare in pag. 2-3)

pentru C.M. Este vorba de tur
neul de la Berlin. desfășurat 
către sfîrșitul lunii trecute, și 
de campionatul balcanic. înche
iat recent la Atena. După a- 
ceste competiții, am stat de 
vorbă cu selecționerul lotului 
care, ca de obicei, în asemenea 
împrejurări, nu neglijează să 
ne informeze cît mai complet 
despre stadiul pregătirilor e- 
chipei noastre si despre adver
sarii întîlniți.

— Să începem cu bilanțul ce
lor două turnee...

— In R.D. Germană am sus
ținut 5 jocuri, dintre care am 
cîștigat 4 (cu Cuba, R.P.D. Co
reeană, R.D. Germană A și B) 
si am pierdut la limită (2—3) 
unul, cu Bulgaria; iar la Bal
caniadă am cîștigat toate cele 
4 partide susținute: 3—1 cu Iu
goslavia, Grecia șl Turcia șl 
3—0 cu Bulgaria (care insă nu 
a aliniat cea mai bună garni
tură). Oricum, un început de 
drum — socotesc — mulțumi
tor.

— Se poate spune că echipa 
României se află la început de 
nou drum și prin plecarea de 
la pupitrul sextetului de bază

Aurelian BREBEANU

Dumitru, Rădulescu, Murariu (cu balonul) și Stoica, la unul 
dintre antrenamentele rugbyștilor tricolori

Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNOTĂTORI ROMÂNI 
LA „TROFEUL 

CELOR 7 COLINE" 
începînd de vineri, timp de 

trei zile, la Verona — piscină 
de 50 m — se vor desfășura 
întrecerile tradiționalului con
curs international de înot dotat 
cu „Trofeul celor 7 coline". La 
ediția din acest an și-au anun
țat participarea sportivi din 11 
țări printre care si România. 
Țara noastră va fi reprezenta
tă de Carmen Bunaciu (la edi
ția de anul trecut a cîștigat 
probele de 100 și 200 m spate), 
Mihai Mandache. Flavius VI- 
șan. Ștefan Mltu si Costin Ne
grea.-
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„CÎNTARE HĂRNICIEI"-O FRUMOASĂ ACȚIUNE 
SUB GENERICUL „DACIADEI"

Oamenii muncii din marea 
întreprindere bucureșteană „23 
August" au beneficiat sîmbătă 
de zi liberă — o răsplată a 
hărniciei a eforturilor depuse 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție la cel mai înalt 
nivel calitativ. O zi, la sfîr- 
șit de săptămînă. în care pașii 
nu s-au mai îndreptat. spre 
uzină. Și totuși, marea majo
ritate a fiilor acestei mari fa
milii muncitorești au ținut ca 
și aceste ceasuri să le petrea
că împreună. într-o sărbăto
rească acțiune pe care au nu
mit-o sugestiv : „Cîntare hăr
niciei". Un festival cu jocuri 
sportive și distractive în aer 
liber, cu multă voie bună, cu 
cîntece și dansuri, înscris sub 
genericul „Daciadei". Scena 
care a găzduit frumoasa ini
țiativă a Comitetului sindica
tului a fost complexul de te
renuri al clubului Metalul din 
Pantelimon. care a arborat... 
„marele pavoaz". Priveam de 
pe una din colinele acestui 
splendid amfiteatru : Stadionul 
Metalul arăta ca în zilele 
marilor- evenimente sportive 
din viața sa. Și erau numai 
oamenii de la „23 August". 
„Foarte mulți din tinerii — și 
mai puțin tinerii — pe care ii 
vedeți — ne spune Flaviu Fi
lip, vicepreședintele clubului 
— au muncit pentru amenajă
rile făcute aici, pentru lărgi
rea zonei de sport. Au venit 
multe zile, cu tragere de ini
mă si elan să ne ajute. De 
aceea participă cu mare bucu
rie și la acțiunile de masă ce 
se organizează pentru ei, vin

DUPĂ CONCURSUL
'Urmare din pag 1)

zuitatul s-a menținut echili
brat pină in ultimul minut, 
cînd Dcllgatla s-a desprins 
în învingător (9—5), fără ca 
luptătorul român să mai poa
tă realiza măcar un singur 
punct (!?). Și Petre Hodoro- 
geanu (82 kg), Petre Gheorghc 
(57 kg). Gheorghc Bîrcu (52 
kg) au reușit acțiuni tehnice 
care le-au adus puncte (și a- 
vantaj) în întîlnirile cu P. Ca
pone (S.U.A.), G. Mills (S.U.A.) 
și. resDCctiv, A. Tehrani (Iran), 
în cele din urmă pierzînd însă 
la puncte...

ADUNAREA OAMENILOR
(L-mare atn pag 1)

porului român adresat sesiu
nii speciale a Organizației Na
țiunilor Unite consacrată de
zarmării, Ia strălucitele dum
neavoastră acțiuni, de larg 
răsunet internațional, consa
crate dezarmării, păcii, apro
pierii intre popoare, instaurării 
pe planeta noastră a unui cli
mat de încredere și colabo
rare.

Semnăturile noastre pe acest 
Apel, pornit din adinca vo
cație seculară de pace și prie
tenie a poporului român, sint 
expresia sentimentelor noastre 
cele mai profunde, a convin
gerilor noastre ferme că as
tăzi, cînd in fața omenirii se 
pune problema alegerii intre 
calea războiului sau cea a pă-
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l MINISTERUL AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE
RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU INSTITUTUL DE MARINA „MIRCEA CEL BATRIN" 

DIN CONSTANȚA, SECȚIA PESCUIT OCEANIC

Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" este 
instituție militară de lnvățămînt superior tehnic 
de specialitate și pregătește cadre pentru flota 
de pescuit oceanic in specialitățile :
• Navigație (ofițeri maritimi punte);
• Electromecanică (ofițeri maritimi mecanici 

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

bază de concurs, care se va desfășura potrivit 
prevederilor din broșura „Admiterea la tnvă- 
țămîntui superior 1981", editată de Ministerul E- 
ducației și Invățămîntului.

Pentru înscriere, candidați! vor depune la co
misiile de selectare următoarele acte :

— diploma de bacalaureat In original (sau ade
verință care să ateste existența In ultimul 
an de studii liceale);

— aprecierea activității școlare eliberată de 
conducerea liceului (cei încadrați în produc
ție vor aduce In plus aprecierea activității 
profesionale eliberată de conducerea între
prinderii) ;

— certificat de naștere In copie legalizată;
— buletine medicale RBW, radioscopie pulmo-

nară, radioscopie gastro-duodenală și ade
verința eliberată de circa sanitară de domi
ciliu privind bolile cronice, acute și In stare 
transmisibilă;

— caziere pentru titular, tata și mama ;
— patru fotografii tip buletin.
Odată cu aceste acte, candidațil vor depune 

șl două dosare tip mapă pe care își vor înscrie 
numele și facultatea pentru care candidează.

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

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

înscrierea la concursul de admitere a început 
la data de 25 mal șl se va Încheia la data de 
22 iunie 1982, In următoarele centre de înscriere:
• întreprinderea de Pescuit Oceanic Tulcea 

(telefon: 5.05.21, 5.04.63 interior 132);
• Oficiul de Agenturare Nave București, str. 

Povernei nr. 1—3. sector 1;
• Fabrica de Plase șl Unelte Pescuit Galați;
• întreprinderea Piscicolă Constanța.

I
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Muncitorii de la ,,23 August44 In arena sportului Din inițiativa unor veritabili animatori

DIN NOU RUGBY DIVIZIONAR LA BRĂILA!

Gimnastica — disciplina accesibilă tuturor
Foto : Dragoș NEAGU

să folosească frumoasele con
diții de practicare a sportului 
preferat". Am urmărit, încîn- 
tați de spectacol, defilarea co
lectivelor de sportivi pe secții 
de producție, ansamblurile de 
gimnastică, apoi, un moment 
solemn : pe covorul gazonului 
s-a caligrafiat cu trupurile 
sportivilor, cu litere marț cu- 
vîntul PACE. Spectatorii din 
tribune s-au ridicat în picioare 
scandînd într-un glas năzuin
țele lor : „Pace !“; „Ceaușescu, 
România — Pacea și Priete
nia !“, „NOI VREM PACE, NU 
RĂZBOI !"...

Programul acestei zile de 
„Cîntare hărniciei" a cuprins 
fntîlniri de fotbal, handbal, te
nis de masă și de cîmp, cro
suri, curse cicliste. Ne-au a-

INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI
A lipsit foarte puțin ca și 

doi dintre învingători să su
fere înfrîngeri asemănătoare 
chiar în finale. A. Neagu l-a 
condus cu 7—2 pe J. Azeveda 
(S.U.A.) și a cîștigat doar cu 
9—7, adversarul său reușind 
să refacă mare parte din te
renul pierdut. Gh. Fodore (82 
kg) a condus cu 2—0 în parti
da cu iranianul A. Mehdion 
pînă în ultima secundă și 
spectatorii au respirat ușurați 
abia atunci cînd a sunat gon
gul (2—2), luptătorul român 
primind decizia datorită fap
tului că reușise prima acțiune 
tehnică... I. Răduțescu (90 kg

MONCII DIN C.N.E.F.S.
cii, toate popoarele lumii tre
buie să acționeze grabnic, 
unit, ferm, pină cînd nu este 
prea tîrziu, pentru a se asi
gura viața și liniștea planetei 
Pe care trăim, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oa
menilor — dreptul Ia pace, la 
viață și libertate.

Afirmîndu-ne încă o dată 
sentimentele de fierbinte dra
goste, înaltă prețuire și adin- 
că recunoștință față de dum
neavoastră, vă mulțumim to
varășe secretar general pentru 
întreaga activitate pe care o 
depuneți pentru ca glasul 
României socialiste să răsune 
in lume cu vigoare și fermi
tate în apărarea intereselor 
vitale ale tuturor popoarelor, 
a dreptului tuturor oamenilor 
la viață și la pace". 

muzat trasul la frînghie, în 
care echipa secției SAS a do
vedit puteri de neînvins, apoi 
alergarea în saci, cîștigată de 
electricianul Mișu Ghiță, un 
munte de flăcău, am aplaudat 
o frumoasă alegorie prezentată 
de sportivii de performanță al 
clubului. Dar poate cea mai 
disputată competiție din pro
gram a fost finala la fotbal din 
cadrul „Daciadei", dintre echi
pele secțiilor Locomotive-uzi- 
naj și Utilaj tehnologic. Au 
cîștigat cei de la locomotive, 
cu 3—1, dovedind, cum spu
nea președintele de sindicat al 
secției. Ion Burdușan, că „ci- 
ne-i harnic în muncă, e des
toinic și pe terenul de sport".

Viorel TONCEANU

— greco-romane) a pierdut în 
ultimele secunde întîlnirea cu 
sovieticul VI. Dolghin, pe care 
ii conducea Ia puncte și me
ciul părea cîștigat...

Am amintit toate aceste e- 
xemple pentru a-i ajuta pe 
tehnicienii noștri SĂ DES
PRINDĂ CONCLUZIILE care 
se impun. Sportivii noștri au 
cunoștințele necesare, dispun 
de POSIBILITĂȚI fizice ca să 
Ie poată pune in aplicare. Nu 
dispun, însă, de PREGĂTIREA 
fizică necesară pentru a putea 
susține meciurile in același 
ritm pe întreaga durată de 
timp sau nu ȘTIU SĂ-ȘI DO
ZEZE in mod CORESPUNZĂ
TOR EFORTUL. Sînt proble
me care pot fi rezolvate prin- 
tr-o pregătire adecvată.
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DUPĂ PRIMELE TESTE ALE VOLEIBALISTELOR ROMÂNI
(Urmare din pag 1)

a lui Corneliu Oros, coordona
torul echipei în ultimul dece
niu, care s-a retras din activi
tatea internațională acum, la 
32 de ani...

— Intr-adevăr, retragerea lui 
Oros nu a însemnat șl nu în
seamnă doar absența unui sim
plu jucător, ci o problemă de 
fond pentru întreaga echipă — 
aceea a construcției jocului —. 
precum și altele privitoare la 
realizarea unei noi omogenități, 
la impunerea unui lider de fi
nețea și autoritatea fostului că
pitan al naționalei. Deocamda
tă, Marius Căta-Chițiga nu a 
intrat in rol din cauza între
ruperilor în pregătire.

— Cum se conturează, prin 
prisma celor două teste de în
ceput, echipa României?

I

Rugby s-a jucat la Brăila și 
mai înainte. Mai exact. în pe
rioada anilor ’54—’70. după care 
divizionara locală (C.S.O.. apoi 
Cimentul, Chimia) s-a desfiin
țat. Pentru ca anul trecut, prin 
martie, o mînă de vechi ani
matori să pună., din proprie 
inițiativă, bazele unei alte gru
pări. la nivel de seniori, echi
pe de juniori existînd, ce-i 
drept. în acel moment. Nicolae 
Nacu, Jean Botoșei si Tache 
Popescu au apelat inițial la 
juniorii Liceului de marină. A- 
cestia aveau să plece pe dru
murile vieții înainte de prima 
evoluție a noii formații în 
campionat, dar începutul fuse
se făcut: tineri din oraș, che
mați prin diferite forme de 
propagandă. s-au îndreptat, 
pentru întîia oară, spre spațiul 
dintre hașuri. Cu ei — repe
tăm. cu începători — a luat 
ființă echipa Chimia, reprezen- 
tînd Combinatul de fibre arti
ficiale (să precizăm că. atunci 
cînd șeful de secție Nicolae 
Nacu a sugerat directorului ge
neral al C.F.A., ing. Irimie 
Cimpean, formarea unui nucleu 
rugbystic. acesta și-a dat. fără 
a sta pe gînduri, deplinul a- 
cord. dovedind o dată mai 
mult înțelegere și pasiune față 
de fenomenul sportiv).

RUGBYSTII TRICOLORI PLEACA MIINE>

IN PRIMUL TURNEU IN REPUBLICA ZIMBABWE
(Urmare din pag. 1)

vreme decît pe meleagurile 
noastre — încă din ultima de
cadă a secolului precedent. Vor 
întîlni echipe cu un stil de joc 
ce poate fi apreciat emina
mente ofensiv, cel puțin prin 
prisma rezultatelor- Extrem de 
edificator ne apare, astfel, re
centul rezultat cu care națio
nala Zimbabwe a întrecut ce
lebra formație britanică Swan
sea: 31—30!

în general însă, rugbyui din 
această tară de la capăt de lu
me reprezintă pentru noi — să 
recunoaștem — o necunoscută.

Toți jucătorii acordă o ma
re importantă acestui turneu 
în care este necesară apărarea 
unei cărți de vizită, chiar dacă 
încărcatul sezon competițional 
a determinat o anume stare de 
oboseală. Excepție a făcut — 
aflăm .— Cornel Scarlat, ex
clus din lot pentru grave aba
teri de la disciplină, el urmînd 
să primească și o sancțiune

— Tn primul turneu n-am 
avut un „șase de bază" bine 
închegat, datorită pregătirii 
scurte efectuate. Am mers pe 
două sextete... La Balcaniadă, 
sextetul de bază a prins contu
ruri mai clare: Căta-Chițiga, 
Dumănoiu, Pop, Ionescu, Mițu, 
Gîrleanu (cu primii înlocuitori 
Manole, Macavei și Vrîncuț). 
Au lipsit însă Stoian, Mina 
(pedepsiți pentru indisciplină; 
pentru același motiv fiind scos 
din lot și Enescu, a cărui ati
tudine mi se pare destructivă 
și, deci, intolerabilă in colec
tiv) și Gizdavu.

— Ce cîștiguri semnalați in 
noul lot?

— Așa cum am semnalat o 
pierdere importantă, pe Oros, 
trebuie să remarc două noutăți 
care deocamdată îmi dau spe
ranțe: Marian Mîțu (trăgător 
de forță, cu contribuție bună 
în ambele turnee, dar mai ales 
cu mari perspective de crește
re) și Viorel Manole (ridicător 
pe care se poate conta alături 
de Căta-Chițiga, care trebuie 
să îndeplinească și alte misiuni 
în echipă, și Ionescu). Tot pen
tru acest post de ridicător-co- 
ordonator am chemat și pe 
scundul Vasile Ștreang, de la 
fosta divizionară „B“ (acum 
promovată în „A") Motorul 
Baia Mare, jucător cu talent 
nativ pentru construcția jocu
lui, cu simț tactic dezvoltat, 
mobilizator pentru echipă și 
acceptat de colectiv. Deopotri
vă, mă satisface capacitatea 
bună a sportivilor mai vîrst- 
nici: Dumănoiu. Gîrleanu, Pop...

— Se pare că sistemul de joc 
cu, un singur ridicător în sex
tet (predominant în ultimii ani 
și în echipa noastră) pierde te
ren. Vă gîndiți să abordați pre
gătirile și „mondialele" în for
mula 4+2 ?

Prima evoluție a Chimiei a 
fost într-un meci internațional. 
Rezultatul, de bun augur: 8—0 
cu Iantra Gabrovo (Bulgaria). 
A urmat participarea la campio
natul eșalonului secund, în 
care — se înțelege — perfor
mantele nu au strălucit. A im
presionat în schimb disciplina 
tactică a noii echipe, receptivi
tatea componentilor ei la orice 
șfat bun. La debutul pe o sce
nă competitională. Chimia s-a 
văzut nevoită să-și susțină par
tidele considerate „acasă" în
tr-o comună din apropierea 
municipiului, la Tichilești, prin 
înțelegerea primarului din a- 
ceastă localitate. Problema 
propriului teren se află pe cale 
de rezolvare (la baza Combina
tului. de la Lacul Sărat). La 
fel de importantă ni se pare și 
necesitatea formării unei pepi
niere de juniori, unde să se 
modeleze elementele capabile 
— alături de actualii jucători, 
ca linia a doua Petre Chircă, 
fundașul Oprea Vlad, închiză
torul Vasile Coman. pilierul 
Marian Cîineanu. linia a treia 
Doru Țopa sau Constantin Ma
rin — să facă din municipiul 
de la Dunăre o prezentă per
manentă. remarcabilă, pe har
ta sportului nostru cu balonul

oval. Geo RAEȚCHI

din partea FR.R. în locul gri- 
viteanului a fost chemat pilie
rul dinamovist Corneliu Gheor- 
ghe, mai înainte produeîndu-se 
o altă modificare: Pompilie
Borș, cunoscutul închizător de 
grămadă de la Dinamo, acci
dentat în ultima partidă de 
campionat, a fost înlocuit cu 
Florin Măcăneață, griviteanul 
căruia i se deschide perspecti
va de a debuta sub culorile 
naționale la... 30 de ani.

Ceilalți 20 de jucători sînt, 
în ordinea prezentelor în re
prezentativă, Ion Constantin, 
Gheorghc Dumitru. Enciu Stoi
ca. Mircea Paraschiv — căpi
tanul echipei. Florică Murariu, 
Dumitru Alexandru, Marian 
Aldea. loan Bucan. Gheorghc 
Caragca, Sorin Fuicu, Adrian 
Lungu. Alexandru Rădulescu, 
Gheorghc Vărzaru, Ghcorgho 
Florea, Octavian Corneliu. Ma
rin Moț, Vasile Ion. Mihai 
Marghescu. Vasile Ungureanu, 
Ștefan Constantin.

BASCHE
După turne 

Brașov și la ( 
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fășurat cea d 
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tism. La acest 
te bun nivel 
zat — au luat 
și atlete repri 
dețe. Cel mal 
realizat de Soi 
la săritura In 
cord de senio 
manță de ni 

Rezultate: M 
a 't” Mărgări 

) < m: 'largă
400 m: 

ră Buc.) 48,0 
800 m: Gabrle 
nergetlc Buc.) 
Zoltan Fekete 
rie Sf. Gheor; 
Răcășan (Un 
3:52,7 — recorc 
m: Costel Corn 
tra Neamț) 14: 
diu Deca (Lie. 
400 mg: Nlcuț: 
3 Arad) 54,1; 2 
tin Barbu (Lie 
5:40,4 — recort 
Lucian Sfii. i 
Buc.) 6,96 m 
15,32 m; Inălții 
(Lie. 2 Buc.) 
dc seniori; pr 
Sna (Lie. mate 
m; greutate: 
(Lie. Electroap 
m; disc: Stell 
Buc.) 50,50 m; 
Miclea (Lie. ind 
ciocan: Cristian

MARIN DOBi
CONDUC

— Am semnalat acest lucru 
după turneul de la Berlin. A- 
proape nimeni nu mai joacă în 
formula 5+1. Și cum nu mal 
îl avem pe Oros...

— Ce ne puteți spune despre 
adversarii întîlniți pînă acum?

— Nu prea multe, deoarece 
— cu unele excepții — au pre
zentat (ca și noi) echipe des
completate. Prima garnitură a 
Bulgariei este puternică mai 
ales prin construcția jocului, 
asigurată de un ridicător mă
runt, dar inteligent și experi
mentat (Stoianov); echipa Cu
bei care, de obicei. în turneele 
pregătitoare se împarte în două 
este puternică și așa; cele ale 
Iugoslaviei (fără Bogoevski și 
Lozaneici) și R.D. Germane — 
bune, dar cu ușoare scăderi fa
ță de trecutul apropiat, iar cea 
a Greciei în mare progres. In
să pentru C.M. trebuie să ne 
raportăm la echipele de vîrf. 
De aceea, avem multe de fă
cut în această vară, atit pe 
planul pregătirii atletice, cit 
și pe cel tehnic și al omogeni
zării mai ales.

— Cum ați primit tragerea 
la sorți a grupelor C.M.?

— Este evident că avem gru
pă foarte grea. Cu Polonia și 
Cuba va trebui să luptăm se
rios pentru a ne califica în 
turneul semifinal. Aici va fi și 
mai greu, căci această semifi
nală de 6 echipe va grupa toa
te fruntașele turneului olimpic 
de la Moscova: U.R.S.S., Bul
garia, România. Polonia, Bra
zilia și Cehoslovacia (șanse mai 
avînd Cuba și S.U.A.). Iată ce 
ne așteaptă în Argentina. Înce
putul pregătirilor îl consider 
mulțumitor, dar pentru a ajun
ge acolo unde țintim — pe po
diumul celei de a 10-a ediții 
a campionatelor mondiale — 
trebuie să muncim fără preget, 
fără rabaturi...

Campionatul 
dirt-track pen 
continuat dumi 
cu etapa a 2-j 
de spectatori p 
nele stadionulv 
preciat evoluti 
lor bucureșteni 
Marian Gheorg 
minat în Llujo 
La capătul unc 
putate (iată ii 
secvență surpr 
porterul nostru 
într-una din m 
lui), victoria a 
Marin Dobre - 
ghe (Metalul 1 
p. urmat în c 
nel Pavel — 
(Voința Sibiu) 
Halagian — 
(Steaua) 22 p. 
pe. în clasamen 
duc bucureșten 
și Marian Ghe 
— maestrul sp
Voiculescu) cu

WrilMMRATI
C'ȘTIGUL E 
SECRETUL

ÎN PLIC

Participa nților 
Loz în plic afli, 
se oferă zilni c 
obține autotunta 
și ,,Trabant 6(b
bani de 50.000,



ill DE LA STEAUA, VIRTUALI CAMPIONI Al ȚARII I Campionatul echipelor de speranțe
GRUPA 1-6:

.asamen- 1. STEAUA 36 36 0 3507:2425îet mas- 2. Dinamo Buc. 36 28 8 3284:2435
modifi- 3. C.S.U. Bv. 36 18 18 2677:2927

3rașov a 4. I.C.E.D. Buc. 36 16 20 2669:2952
(în lo- 5. Rapid Buc. 36 15 21 2559:2735

Jniversi- 6. IMUAS B. M. 36 8 28 2413:3042
îsat" lo GRUPA 7—12:ir a da rea)
îști. In 7. Farul C-ța 41 24 17 3405:3245
eaua s-a 8. C.S.U. Sibiu 41 21 20 3294:3318
1 virtua- 9. Dinamo Or. 41 21 20 3229:3183
iei. Cla- 10. „U" Cj.-Nap. 41 20 21 3134:3131

11. Urbis Buc. 41 19 22 3140:3290
12. Carpați Buc. 41 5 36 2972:3602

Au mai răma.p de disputat: în 
grupa 1—6: turneul din Capitală ■ 

72 (23—27 iunie); în grupa 7—12: tur- I
64 neul de la Cluj-Napoca (23—27 I
54 iunie) și turneul de la Sibiu
52 (7—11 iulie).
51 • o selecționată divizionară fe- I
44 minină va susține, vineri (la I

Baia Mare), sîmbătă și duminică 
(La Cluj-Napoca), trei întîlniri a- | 
micale în compania selecționatei I

65 orașului Leningrad. ■
52 • Reprezentativa masculină a
62 Capitalei va lua parte, între 17 I
61 și 21 iulie’, la tradiționalul turneu I
60 internațional dotat cu „Marele ■
46 premiu al orașului Sofia".

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI
GLORIA BISTRIȚA — DINAMO DUCUREȘTI. UN MECI

In care campioana vizează eventul
(Urmare din pag. 1)

PfRJORMERUt CAMPIOMTflOR ȘCOLARE DE ATLETISM I

S. C BACĂU —
0 ÎNVINGĂTOARE

MERITUOASĂ

e stadlo- 
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e atle- 
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— 2,28 m 

nou re-
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ial.
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oșca (Lie. 
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logie-isto- 
7, Remus 
ij-Napoca)
— 5 000 

Pia- 
Ovi- 
15,0; 
ind.

b: Augus- 
: Craiova) 
; lungime: 
:.. Șincai 
alt: sila 
in Matei
— record 
Robertino

Iași) 4,30 
Dorneanu 

BUC.) 14,49 
oă (Lie. 2 
Constantin 

d) 69,10 m; 
i (Lie, ind.

II:
..ic. 3 
mg: 

Jluc.)
(Lie.

1 Oradea) 53,98 m; 10 km marș: 
Vasile Dascălu (Lie. 1 Dorohoi) 
49:17,3. FEMININ: 100 m: Nicole- 
ta Vornicu (Lie. Gh. Șincai Buc.) 
11,9; 200 m: Gabriela Ecobicl
(Lie. 18 Buc.) 24,6; 400 m: Ella 
Kovacs (Șe. gen. 7 Deva) 54,0; 
800 m: Illnca Mitrea (Lie. filolo
gie-istorie C-iung Muscel) 2:07,0; 
1 500 m: Sica West (Șc. gen. 7 
Deva) 4:20,1 — record școlar; 100 
mg: Petra Mihalache (Lie. filolo
gie-istorie C-Jung Muscel) 14,0; 
400 mg: Vornicu 60,1 — record 

olar; lungime: Carmen Ciortan 
. 'Unirea Focșani) 6,12 

înafțime: Octavia Nif (Lie.
Șincai Buc.) 1,82 m — record

școlar; greutate: Livia Simon 
(Lie. filologie-istorie C-lung Mus
cel) 15,92 m — record școlar; 
disc: Simon 48,16 m; suliță: Anca 
Cecănău (Lie. agricol Călărași) 
46,86 m.

Gh. IRIMINOIU, coresp.

ni; 
Gh.

Concurs aminat
Din motive de ordin tehnic, 

concursul de atletism „Cupa 
Steaua", care urma să aibă loc 
la sfîrșitul acestei săptămîni, a 
fost amînat pentru o dată ce va 
fi stabilită ulterior.

AZI, PRIMELE JOCURI

■

„CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
întrecerile tradiționalului tur

neu internațional de polo dotat 
cu „Cupa României" încep as
tăzi. la bazinul Dinamo din 
Capitală. La actuala ediție par
ticipă primele reprezentative 
ale Bulgariei si U.R.S.S., 
turi de două selecționate 
tării noastre.

ală- 
ale de

MARIAN GHEORGHE (Metalul București)

de 
a

iblican 
perechi 
in Capitală 

îi peste 5000 
nți în tribu- 
etalul au a- 
metalurgiști- 
rin Dobre și 
care ,șu do- 
ea ->Snșelor- 
arse viu dis- 
□tografie o 
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ragoș Ncagu 
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'enit cuplului 
(arian Gheor- 
urești) cu 27 
iment de Io- 
■xandru Pis 
p și Sarchis 

aniel Stoica 
ipă două eta- 

general con- 
Marin Dobre 

ghe (antrenor 
tului Cornel
> P-

în deschidere a avut loc eta
pa a 2-a a „Cupei speranțelor", 
rezervată celor mai tineri mo- 
tocicliști. Clasamentul: 1. 
Gașpar (Metalul Buc.) 6 
Cristian Greere (Metalul 
5 p. 3. Boris Lazăr (C.S. 
ila) 5 p. Liderul, competiției — 
Cristian Greere cu 11 p-

Dan 
P. 2. 
Buc.) 
Bră-

Poloiștii români și-au conti
nuat pregătirile în ultimele zile 
și, după cum ne-a afirmat Iu- 
liu Capșa, unul din antrenorii 
lotului reprezentativ, ei sînt 
deciși să aibă o comportare cit 
mai onorabilă în fata reduta
bilei formații sovietice.

Echipa U.R.S.S. se află
luni la București. Antrenorii B. 
Popov si V. Scoc vor alinia la 
turneu cea mai bună formație 
de care dispun, recent cîstigă- 
toare 'a competiției internațio
nale de la Metz: Saronov și 
Giorgadze — portari. Kabanov, 
Akimov. Vdorin, Ivanov, Sa- 
gaev. Kotenko, Origin, Klemio- 
nov. Msveniradze, Mendgaev si 
Smirnov. Urmărindu-i la an
trenamentul (două ore) de ieri, 
antrenorul federal Anatol Grin- 
tescu ne-a declarat: „Echipa de 
Ia București este mai puternică 
decît cea pe care am întîlnit-o 
în turneul de Ia Tbilisi, cu care 
am terminat la egalitate (9—9). 
Avînd în vedere și forma bună 
în care se află campionii olim
pici, consider că sarcina tine
rei noastre reprezentative va fi 
extrem dc dificilă în partida 
derby, de vineri după-amiază- 
Oricum, din asemenea confrun
tări noi nu avem decît de în
vățat si de cîștigat".

Programul complet al turneu
lui: astăzi, de la ora 16: Româ
nia A — România B si Bul
garia — U.R.S.S.; joi. de la 
ora 16: U.R.S.S. — România B 
Si Bulgaria — România; vineri, 
de la ora 16: România B — 
Bulgaria și România A 
U.R.SS.

Liga europeană de natatie o 
delegat la acest turneu pe Al
phonse Angella (Franța) și ar
bitrii neutri Jovic (Iugoslavia) 
și Kostolanczy (Ungaria).

AU APĂRUT NUMERELE 4 Șl 5/1982 ALE 

REVISTEI „EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"

• Revista „Educație fizică și sport" s-a pus în vînzare 
la punctele si chioșcurile de difuzare a presei. Reamintim 
celor interesați că ABONAMENTUL este calea cea mai si
gură pentru ca revista „Educație fizică și sport" să nu lip
sească din biblioteca de specialitate a profesorilor de edu
cație fizică, a antrenorilor, a tuturor activiștilor mișcării 
sportive.
• Reînnoiti-vă ABONAMENTELE la revista „Educație 

fizică și sport" pe semestrul II al anului 1982!

DE STAI ioio pronospori imor'ieua
TE MARE, 
>TE MIC :

la seriile 
»» în vînzare li 

bilitatea de a 
. „Dacia 1300“ 

“ cîștiguri în 
000, 10.000, 5.000,

2.000, 1.000 lei etc. Agențiile Lo- 
to-Pronosport, vinzătorii volanți, 
unitățile din comerț și coopera
ția de consum, precum șl ofi
ciile poștale din întreaga țară 
vă stau îri permanență la dispo
ziție pentru a încerca șl dv. să 
vă numărați printre marii ciști- 
gâtori la acest sistem de ioc 
simplu, operativ și avantajos !

iunie este ultima zi de procurare 
a biletelor 
ferate.

Tragerea 
de astăzi, 
vizează in 
ora 17,40.

cu numerele dv. pre-

de

• în aceste zile continuă vîn- 
zarea biletelor pentru atractiva 
tragere excepțională Pronoex- 
pres de duminică 20 iunie 1982, 
la care se vor efectua opt ex
trageri în două faze, cu un 
total de 44 de numere. Nu oco
liți ocazia de a obține autotu
risme „Dacia 1300“, mari cîștl- 
guri in bani, excursii în U.R.S.S. 
sau R.D. Germană. Sîmbătă 19
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obișnuită Pronoexprcs
16 iunie 1982, se tele- 
direct începînd de la

CIȘTIGURII.E CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 13 IUNIE 1982

54 
va

Categoria 1 (13 rezultate):
variante 100’/o a 432 lei și 943 
riante 25% a 108 lei;

Categoria 2 (12 rezultate): 
variante 100% a 90 lei și 10.589 
riante 25% a 22 lei.

întrucît valoarea unitară a . , 
tlgurilor de la categoria 3 (11 re
zultate) a fost sub plafonul mi
nim de 40 lei, fondul acesteia a 
fost atribuit, conform regulamen
tului, celorlalte două categorii.

604 
va-

cîș-
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panta locului 2 din prima se
rie a Diviziei „B“, într-un 
meci care se anunță deosebit 
de interesant.

Cum s-au calificat cele două 
semifinaliste ? Dinamo, debu- 
tînd în „16“-imi, a jucat trei 
partide : 4—1 cu Cimentul 
Medgidia, 1—0 cu F.C. Con. 
stanța și 4—3 cu Corvinul 
Hunedoara : Gloria Bistrița a 
avut nevoie de șase victorii : 
3—0 cu Avîntul Reghin, 4—0 
cu Minerul Rodna, 6—1 cu Mi
nerul Bălan, 2—0 cu PoUtehni- 
ca Timișoara, .3—2 (prelungiri) 
eu C. S. Tîrgoviște și 3—0 cu 
Minerul Certej. în vederea 
partidei de azi, antrenorii V. 
Stănescu și D. Nicolae-Nicușor 
de la Dinamo anunță urmă» 
torul „11“ : Moraru — I. Ma. 
rin, Dinu, Bumbcscu, Stănescu,

— Dragnea. L. Moldovan. Du- 
du Georgescu — Iordache, Vă- 
etuș, Orac. Augustin este ac. 
cidentat, iar Custov — suspen. 
dat pentru acumulare de car
tonașe galbene.

Antrenorul Gloriei Bistrița. 
Ion Nunweiller, a pregătit 
formația : Nalaț — Roman, 
Cervensch’ (Andreicuți), Bel. 
die, Butuza — Coman, E. 
Georgescu, Cațaros — Nicolao 
(Ene), Moga, Berceanu. Nu 
va juca Hurloi (ruptură mus
culară), iar Cervenschi și Ni- 
colae nu sînt complet refăcuți 
după partida susținută, la Bră. 
ila, cu F.C.M. Progresul.

Meciul va fi condus de o 
brigadă ploieșteană, avîndu-1 
la centru pe Fl. Popescu, iar 
la linie pe S. Pantelimonescu 
și Alex. Bădulescu.

Mireeo TUDORAN

Final de stagiune și în cam
pionatul echipelor de speranțe. 
Titlul de campioană a revenit 
echipei S.C. Bacău (antrenor S. 
Avram), care a cîștigat pasio
nantul duel cu Universitatea Cra
iova (antrenor N. Zamfir). 
Treapta a treia a podiumului a 
fost ocupată de Dinamo (antre
nor I. Varga).

Iată clasamentul 
țlei 1981—82:

final al edi-

1. S.C. BACAU 34 23 8 3 85-23 54
2. Univ. Craiova 34 22 6 6 102-26 50
3. Dinamo 34 20 7 7 76-33 47
4. Corvinul 34 21 4 9 87-44 46
5. C.S. Tirgoviște 34 17 5 12 61-53 39
6. F.C. Constanța 34 17 3 14 73-43 37
7. F.C.M. Brașov 34 16 4 14 53-47 36
8. „Poli" Tim 34 15 5 14 57-62 35
9. Steaua 34 14 7 13 49-60 35

10. F.C. Argeș 34 16 2 16 49-54 34
11. „U" Cj.-Nap. 34 15 3 16 62-52 33
12. A.S.A. 34 14 3 17 49-52 31
13. Chimia 34 11 5 18 48-82 27
14. Sportul stud. ’4 10 6 18 41-78 26
15. F.C. Olt 34 10 4 20 57-83 24
16. Prog-Vulcan 34 8 5 21 50-100 21
17. Jiul 34 8 3 23 27-84 19
18. U.T.A. 34 8 2 24 33-83 18

E C. DAIA HARE —F.C. ARGEȘ, 
UN DUEL PENTRU...

..CUPA CUPELOR”
(Urmare din pag. 1)

nește meciul cu F.C. Argeș „un 
joc pe muchie de... finală", e 
încrezător în formația sa, dar 
nu se aventurează în pronos
ticuri. Antrenorul băimărean a 
urmărit F.C. Argeș, sîmbătă, 
în campionat, la Timișoara, 
însă concluzia nu a fost decît 
„am văzut ceea ce a putut ve
dea și Dobrin, duminică, la 
Oradea, în meciul nostru cu 
înfrățirea". Adică, și piteștenii 
și băimărenii și-au odihnit 
cițiva titulari în vederea due
lului de astăzi.

F.C. ARGEȘ a avut și ea un 
drum frumos în actuala edi
ție de cupă, chiar dacă a întâl
nit numai trei adversari. Un 
0—0 la Suceava, cu C.S.M., a- 
cel spectaculos 1—0 cu Steaua, 
la Tîrgoviște, și. ultimul meci, 
la Rm. Vîlcea, 2—1 cu Rapid, 
iată cursa cu obstacole a echi
pei piteștene „Cine cîștigă la 
Cluj-Napoca va juca în Cupa 
cupelor, pentru că Dinamo are 
prima șansă la Brașov ! Asta 
nu poate uita nici o echipă, 
de unde se deduce miza mare 
a întâlnirii. Sper să jucăm noi 
în finală, însă băimărenii re
prezintă un adversar dificil." 
Aceasta a fost declarația an
trenorului Nicolae Dobrin, care 
va beneficia de Moiceanu, însă 
nu și de Cîrstea, reținut pe 
tușă de cele două cartonașe 
galbene.

în privința formațiilor pro
babile, cei doi antrenori ne-au 
anunțat următoarele garnituri: 
F.C. BAIA MARE : Moldovan 
(Feher) — Sepi, Borz, Tătăran 
(Mureșan), Koller — Bălan, R. 
Pamfil, Sabău — Dragomirescu, 
Roznai, Buzgău (Ene) ; F.C. 
ARGEȘ : Cristian — Eduard, 
M. Zamfir,’ Badea, Tulpan — 
Toma, Bărbulescu, Moiceanu, 
Ignat — Turcu, Radu II.

Partida va fi condusă de Ra
du Petrescu, ajutat la linie de 
L. Măierean și I. Orzață, toți 
din Brașov.

Mircea M. IONESCU

Conform regulamentului, în 
cazul în care în min. 90 re
zultatul înscris pe tabela de 
marcaj va fi egal, jocurile se 
vor prelungi cu două reprize 
a cîte 15 minute. Dacă și du
pă. prelungiri scorul continuă 
să se mențină egal, se va 
recurge la executarea de lovi
turi de Ia 11 m.

Reamintim că meciurile în
cep la ora 17.

ȘTIRI
• IN DIVIZIA ,,B“ — seria 

a III-a se va disputa joi,' de la 
ora 17,30, meciul Aurul Brad — 
Olimpia Satu Mare, contând pen
tru ultima etapă (duminică 27 
iunie).

• A.S.A. TG. MUREȘ — AL 
JAZIRA AMAN (IORDANIA) 
2—0 (1—0). Golurile au tost rea
lizate de Biro I (min. 33) șl 
Hajnal (mim. 70). (C. Albu, co
resp.)

ÎN FRUNTEA GOLGETERILOR,
UN FIN TEHNICIAN: IORDĂNESCU

Au trecut mai bi
ne de 15 ani de a- 
tunci. La Budapesta 
s-a disputat meciul 
de juniori Ungaria 
— România. Cel mai 
bun de pe teren, ju
cătorul care entuzi
asmase pe toți teh
nicienii prezenti la 
meci, a fost purtă
torul tricoului cu 
nr. 9 din reprezen
tativa noastră. Teh
nica lui. parcă nefi
rească pentru un ju
cător de 17 ani. dri
blingul si fentele, e- 
volutia de ansamblu 
anunțau un fotbalist 
de real talent și de 
mare perspectivă.

...Anii au trecut 
sl lucrurile ’s-au 
confirmat întru to
tul. Anghel Iordă- 
nescu, a ajuns un 
fotbalist bun. care a 
urcat oină în vîrful 
piramidei fotbalului 
nostru, arătând de 
atîtea ori. chiar, o 
certă valoare inter
națională.

Unii au spus că 
„e prea firav". Al
ții. că „driblează 
prea mult si e ine
ficient în joc". A 
avut, la început, o 
perioadă mai difi
cilă, de dese acci

dentări, care l-au 
tinut mult pe tușă, 
dar în cele din ur
mă. Iordănescu i-a 
contrazis pe toii 
scepticii. Iată, a în
cheiat recentul cam
pionat la 32 de ani. 
A susținut 317 jocuri 
în Divizia „A", do
vedind o excelentă

eficacitate prin cele 
156 de goluri înscri
se în orimul eșalon 
al fotbalului nostru, 
si toate sub culorile 
aceluiași club, care 
l-a format. Steaua. 
Iordănescu a îmbră
cat de 64 de ori tri
coul primei repre
zentative. avînd nu 
de puține ori pres
tații excelente.

Un singur titlu 
îi lipsea lui Iordă
nescu. acela de gol- 
geter al campionatu
lui. Și. iată, l-a do- 
bîndit acum, (20 de 
goluri marcate), a- 
oroape de finalul 
carierei sale, la 32 
de ani. cînd alti ju
cători de seama, lui 
au spus de mult 
adio fotbalului.

Al 64-lea campio
nat al tării are in 
oersoana lui Iordă
nescu un golgeter — 
fotbalist autentic, 
unul din cei mai 
completi jucători, la 
care tehnica a avut 
rolul preponderent.

Constantin ALEXE

TREI CLASAMENTE Șl SEMNIFICAȚIILE LOR
Cădere de cortină peste a 64-a ediție a Divi

ziei „A". Ordinea finală a celor 18 protagoniste 
este cunoscută, așa îneît azi ne-am propus să 
prezentăm încă trei clasamente — retur, acasă și 
în deplasare — care evidențiază și mai bine com
portările avute de ede 18 divizionare ,,A“ de-a 
lungul competiției. Care ar fi primele constatări 
la lecturarea acestor clasamente ? Se detașează, 
fără îndoială, performanța campionilor, jucătorii 
dinamoviști, care se află -pe primul loc în toate

cele trei clasamente, iar în cel al meciurilor sus
ținute pe teren propriu și cu un record absolut : 
34 de puncte din tot atîtea posibile. Locurile 16, 
17 și' 18 din clasamentul returului sînt ocupate 
de cele trei echipe care au și retrogradat : „U“ 
Cluj-Napoca, U.T.A. și Progresul-Vulcan (ordinea 
fiind aceeași și în clasamentul final). Se remarcă 
și procentajul de numai 50 la sută realizat de 
Progresul-Vulcan la meciurile susținute acasă.

RETUR ACASĂ DEPLASARE
1. DINAMO 17 9 4 4 27-14 22 1. DINAMO 17 17 0 0 46-10 34 1. DINAMO 17 3 7 7 16-21 13
2. Univ. Craiova 17 8 4 5 32-17 20 2. Univ. Craiova 17 16 1 0 54- 8 33 2. Univ. Craiova 17 4 4 9 13-20 12
3. Steaua 17 8 4 5 24-16 20 3. Corvinul 17 14 3 0 52-13 31 3. Sportul stud. 17 1 8 8 11-28 10
4. F.C. Olt 17 926 26-24 20 4. F.C. Olt 17 15 1 1 34- 6 31 4. Steaua 17 2 4 11 9-20 8
5. Sportul stud. 17 6 8 3 17-15 20 5. Steaua 17 12 5 0 32-13 29 5. Corvinul 17 1 6 10 12-29 8
6. Corvinul 17 7 5 5 28-19 19 6. A.S.A. 17 13 2 2 36- 7 28 6. S.C. Bacâu 17 3 2 12 14-35 8
7. F.C. Argeș 17 6 6 5 22-15 18 7. „Poli* Timișoara 17 12 4 1 32- 9 28 7. F.C. Olt 17 2 4 11 14-35 8
8. Jiul 17 7 4 6 22-19 18 8. F.C.M. Brașov 17 12 4 1 26- 5 28 8. F.C. Constanța 17 1 5 11 11-36 7
9. Chimia 17 6 6 5 17-17 18 9. Jiul 17 11 6 0 28- 7 28 9. F.C. Argeș 17 0 6 11 4-23 6

10. „Poli" Timișoara 17 6 5 6 20-20 17 10. Sportul stud. 17 11 6 0 25- 8 28 10. U.T.A. 17 2 2 13 8-31 6
11. A.S.A. 17 7 3 7 20-25 17 11. C.S. Tîrgoviște 17 12 4 1 24- 8 28 11. Chimia 17 1 4 12 9-34 6
12. C.S. Tirgoviște 17 6 5 6 13-19 17 12. „U“ Cluj-Napoca 17 11 5 1 28-11 27 12. C.S. T-viște 17 0 5 12 6-35 5
13. F.C. Constanța 17 6 4 7 19-25 16 13. Chimia 17 11 5 1 28-14 27 13-14. Jiul 17 0 4 13 12-36 4
14. S.C. Bacâu 17 4 7 6 20-24 15 14. F.C. Argeș 17 11 4 2 32-11 26 „Poli" Tim. 17 0 4 13 8-32 4
15. F.C.M. Brașov 17 6 2 9 17-22 14 15. S.C. Bacău 17 8 9 0 26-12 25 15. F.C.M. Brașov 17 1 2 14 5-35 4
16. „U“ Cluj-Napoca 17 5 4 8 17-27 14 16. F.C. Constanța 17 9 6 2 27-10 24 16. „U" Cj.-Nap. 17 0 3 14 6-38 3
17. U.T.A. 17 4 5 8 13-17 13 17. U.T.A. 17 8 7 2 25- 9 23 17. Prog.-Vulcan 17 0 3 14 11-45 3
18. Prog.-Vulcan 17 3 2 12 11-30 8 18. Progresul-Vulcan 17 7 3 7 18-17 17 18. A.S.A. 17 0 2 15 9-40 2



Paralel cu singura stradă eu
ropeană care poartă numele 
unui tenisman. paralel cu stra
da Suzanne Lenglen din Paris, 
terenul central al complexului 
tenisistic Roland-Garros înalță, 
pe cele două laturi mici, stin
dardele celor 12 principale na
țiuni ale tenisului mondial. Nu 
e nevoie să subliniem cu cită 
mindrie am văzut printre a- 
cestca si tricolorul românesc. 
Era recunoașterea unei poziții 
cîștigate. dar si girul unui vi
itor sportiv ce trebuie cultivat.

De-a lungul celor două săp- 
tămini ale turneului internațio
nal al Franței pe cele 4 hec
tare ale stadionului Roland 
Garros, cu 11 terenuri de joc 
s-aii perindat nu mai puțin de 
8 tenismani români, de calibre 
diferite, cu performante vari
ate. marcînd însă o prezență 
necesâră pentru menținerea 
bunului renume. Performanțele 
cele mai bune le-au realizat 
la această ediție Virginia Ru- 
zici și Lucia Romanov, amîn- 
două accedind pînă în faza 
sferturilor de finală ale probei 
de simplu. clasîndu-se deci 
printre cele mai bune 8 jucă
toare ale turneului (ceea ce nu 
e deloc ușor, cită vreme alte 
performere — ca Billie-Jean 
King, Mima Jausovec sau Vir
ginia Wade — nu au reușit a- 
celași lucru). Rezultatul este 
valoros mai ales pentru Lucia 
Romanov, clasată încă modest 
în ierarhia mondială, dar care, 
Prin perseverentă si alte cali
tăți morale, suplinește lipsa de 
experiență internațională. In 
plus, politehniciana bucureștea- 
nă a reușit o foarte bună evo
luție. alături de americanul 
Sherwood Stewart. în proba de 
dublu mixt, ajungînd pînă în 
semifinale si pierzind accesul 
în finală doar datorită pasivi
tății de moment a partenerului.

Sigur. Ilie Năstase merită o 
subliniere aparte. La 36 de ani 
nu mai este rușine să pierzi, 
la capătul a 5 seturi istovitoa
re. în fata unui tînăr francez 
(Guy Forget); în schimb, e o

PE TERENURI EUROPENE
0 Lucia Romanov a învins o 

pc Virginia Wadc
O Eastbourne. In primul tur al 

turneului feminin Lucia Romanov 
a dispus de Virginia Wade cu 
2—fi, 6—3, 6—2, Navratilova de 
Reynolds 6—1, 7—6 șl White de 
Hanika 6—4, 6—3. tn turul 2, Lu
cia Romanov a învlns-o cu 6—l, 
6—3 pe Marla Pinterova (Ceho
slovacia). Iar Zina Carrison (An
glia) cu 6—i, 5—7, 6—1 pe Mima 
Jausovec (Iugoslavia) 0 Jose Luis 
Clerc a cîștlgat turneul de la 
Veneția (7—6 și 6—1) cu austra
lianul McNamara 0 După 31 de 
turnee, clasamentul Marelui Pre
miu FILT: 1. Jimmy Connors 
1855 p (10 turnee), 2. Guillermo 
Vilas 1473 p (6). 3. Mats Wllan- 
der 900 p (8). 4. Ivan Lendl 820 
p (5), 5. Andres Gomez 769 p (9), 
6. Jose Higueras 711 p (9), etc. 
• Luni va începe turneul de la 
Wimbledon. în disputa feminină 
între cele 16 capete de serie (1, 
Navratilova, 2. Lloyd, 3. Austin, 
4. Jaeger, 5. Mandllkova. 6. Turn
bull) Virginia Ruzlci este a 15-a 
favorită. La bărbați: 1. McEnroe, 
2. Connors, 3. Gerulaitls, 4. S. 
Mayer, 5. Kriek, 6. G. Mayer etc.

RECORD MONDIAL LA TIR CU ARCUL |
MOSCOVA (Agerpres). Cu pri

lejul unui concurs international 
de til cu arcul desfășurat la 
Tallin, sportiva finlandeză Peivi 
Meriluoto a stabilit un nou re-

TELEX 0 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • tntr-un concurs 

desfășurat la Dakar, senegalezul 
Moussa Fall a sărit 2,25 m la 
înălțime, stabilind un nou re
cord al Africii • La Gateshead, 
echipa Angliei (208 p) a cîștigat 
întîlnirea triunghiulară cu Ceho
slovacia (176 p) și Iugoslavia 
(117 p). Cîteva rezultate: 100 m 
— McFarlane (Ai 10,34. 800 m — 
Cook (A) 148,97, 5 000 m — Goa- 
ter (A) 13:33,66, 400 mg — Mu
șii (C) 51,92, greutate — MUicl
(I) 19,45 m, disc — Valent (C) 
67,56 m, Bugar (C) 66 66 m.

AUTOMOBILISM 0 După un 
start foarte slab în Raliul Sco
ției (întîrziere de peste 6 minute 
pentru un incident tehnic), pilo
tul finlandez Hannu Mikkola 
(„Audi Quattro") a refăcut spec
taculos apropMrftlu-se la mal pu
țin de 3 minute de liderul cursei 
Stig Blomquist (Suedia).

MARE TURNEU
CELE MAI BUNE 

COMPORTĂRI
Virginia Ruzlci — Petra Del- 

hees (Elveția) 7—8, 6—1; — Pau
la smith (S.U.A.) 6-4. 6—î ; 
— Ivanna Madruga Osscs (Ar
gentina) 6—4, 6—2 ; — Andrea 
Jaeger (S.U.A.) 1—6, 0—6.

Lucia Romanov — Anne 
Hobs (Anglia) 6—4 6—2 ; —
Claudia Kohde (R.F.G.) 6—3, 
6—1 ; — Billie Jean King 
(S.U A.) 6—3, 6—4 ; — Anne
Smith (S.U.A.) 6—5. ab. ; —
Chris Evert-Lloyd (S.U.A.) 
2—6, 4—6.

•

onoare să ajungi (împreună cu 
argentinianul Jose-Luis Clerc) 
In pragul sferturilor de finală 
la dublu bărbați! Oricum, fos
tul nostru campion. încă un 
nume mare în tenisul lumii, a I 
mai cîștigat o cursă de popu- I 
laritate în ziua în care singu- I 
rei străzi din incinta comple
xului Roland Garros i s-a dat 
oficial numele de „Boulevard 
Ilie Năstase".

Dintre ceilalți jucători seni
ori, Florin Segărceanu (prezent 
doar într-un singur meci de 
dublu bărbați) si Maria Roma
nov (acompaniindu-si fără prea 
mult succes sora în proba de 
dublu) nu si-au putut valori
fica de astă-dată talentul in- | 
dubitabil. Mai mult au încercat 
juniorii prezent! în concursul 
rezervat categoriei lor de vîr- 
stă. Dintre ei s-au distins 
Emil Hnat (cu bune perspecti
ve) si Daniela Moise; insignifi- , 
ant Mihnea Năstase.

Victoria finală cu totul sen- I 
zatională a tinărului suedez 
Mats Wilander (17 ani și 8 I 
luni), într-un turneu de o ase- I 
menea anvergură, in cursul că
ruia a întrecut favorit! de ta- . 
lia lui Lendl, Gerulaitis, Clere 
și Vilas, ar trebui să dea mai | 
mult curai si tinerilor noștri 
jucători, adesea handicapați de I 
timiditate, incapabili, în ciuda 
talentului lor. să înfrunte ma- • 
rile valori. Dar fostul campion 
mondial de juniori a dat mai I 
ales un extraordinar exemplu I 
de sportivitate, care-i va adu
ce. probabil, „Premiul fair-play" . 
pe anul 1982: în semifinala cu 
Clerc. la situația de 2—1 la sc- I 
turi si 6—5 la ghemuri. lui 
Wilander îi mai trebuia doar I 
un punct pentru a se califica 
în finală; Clerc returnează în I 
zona tusei laterale, arbitrul de 
linie anunță ..aut", arbitrul de 
scaun, suveran, confrimă „aut“ 
si decide „meci cîștigat de 
Wilander"; in acest moment. în 
locul euforiei de a fi ajuns în- I 
tr-o nesperată finală, suedezul | 
se îndreaptă nu spre adversar 
pentru a culege felicitări. ci | 
spre arbitrul care coborîse din 
Scaun, ca la sfîrșit de întîlnire, l 
si declară că întrucit el a vă- 
zut mingea .pe linie" si întru
cit nu vrea să cîștige datorită | 
unei minai dubioase, cere re
petarea punctului. dîndu-i-se I 
lui Clerc două mingi la dispo
ziție! Gestul a fost ovaționat I 
timp de cinci minute si încu
nunat cu punctul următor ime- I 
diat cîștigat de suedez. In tri- I 
bunele terenului central. 16.500 1 
de spectatori uitaseră de tenis . 
si admirau lecția morală a I 
sportului...

Victor BANCIULESCU .

cord mondial în proba de la 
50 m, cu rezultatul de 331 p. Ve
chiul record era de 330 p șl 
aparținea trăgătoarei sovietice 
Natalia Butuzova.

CĂLĂRIE • In cadrul cam
pionatului mondial de la Dublin, 
proba de obstacole a fost cîști- 
gată de vest-germanul Norbert 
Koof.

FOTBAL • Cu o etapă înainte 
de sfîrșit, în campionatul Elve
ției conduce Grasshopers cu 47 p 
urmată de Servette cu 46 p și 
FC Ziirich cu 44 p 0 în cam
pionatul Suediei, după 8 etape, 
pe primul loc la egalitate se 
află Oester, IFK Goteborg, Kal
mar și Malmo cu 10 p.

HOCHEI PE IARBA 0 Tur
neul internațional de la Amster
dam a fost cîștigat de echipa 
Olandei care a învins cu 7—2 
selecționata Pakistanului, tn alte 
partide : Australia — India 7—2, 
R.F. Germania — U.R.S.S. 2—0.

MOTOCICLISM 0 în cadrul 
campionatului mondial de moto-

Socrates inserie primul gol al brazilienilor... 
Telefoto : AP.-AGERPRES

Brazilia — U. R. S. S. 2-1

VICTORIE ÎNTR-UN
La Sevilla, in cel mai atră

gător meci de luni, Brazilia, 
de trei ori campioană a lumii, 
a depășit cu greu — 2—1 (0—1) 
— ambițioasa formație a Uniu
nii Sovietice care a dorit — și 
a reușit — să-și facă o aplau
dată reapariție, după 12 ani de 
absență, în turneul final al 
C.M. Brazilienii, după cum 
transmite Agenția France Pres- 
se, pot chiar să-i mulțumească 
arbitrului care nu le-a sanc
ționat două greșeli în suprafața 
de pedeapsă : mai întîi faultul 
lui Luizinho asupra lui Șen- 
ghella (min. 11) și apoi o 
„mină" a lui Junior (min. 39) 
care a schimbat direcția unei 
mingi ce se îndrepta spre Blo- 
hin. Sovieticii au meritat să 
deschidă scorul pentru că — 
cel puțin în prima repriză — 
au jucat mai bine d-ecît adver
sarii lor. s-au aflat de mai 
multe ori în bu.ne poziții de 
gol și s-au apărat foarte bine, 
ieșind de multe ori din dofen-

0 NOUĂ SURPRIZĂ:

PERU _ CAMERUN 0-0 !
12 000 de spectatori au urmărit 

marți după-amiază pe stadionul 
„Riazor" din La Coruna prima 
partidă a zilei a treia a „Mun- 
dialului“, în care echipa Perului 
n-a putut întrece formația mai 
slab cotată a Camerunului, me
ciul încheindu-se cu scorul de 
0—0. Anunțați drept mari favoriți 
de „firmă" și de declarațiile fă
cute presei înaintea turneului fi
nal, peruanii au jucat slab, sur
prinzător de lent, pierzind un 
prețios punct. Echipa Cameru
nului, din rîndul căreia s-a re
marcat conducătorul de joc Abe- 
ga, un bun tehnician, a avut 
chiar mai multe ocazii de a 
marca, a și înscris un gol în 
minutul 34 prin Milla, anulat în
să pentru ofsaid.

Arbitrul austriac Franz Woeh- 
rer a condus următoarele forma
ții : PERU : Quiroga — Duarte, 
Salguero, Diaz, Olaechea — Ve
lasquez, Cueto, Cubillas (min. 56 
La Rosa) — Leguia (min. 56 
Barbadillo), Uribe, Oblitas. CA
MERUN: Nkomo — Kahan, Ndje- 
ya, Onana, Mbon — Abega, Kun
de, Aoudou, Mbida — Milla 
(min. 89 Tokoto), Nguea (min. 71 
Bahokcn).

cros, clasa 250 cmc, la Hâwk- 
stone Park a avut loc „Marele 
premiu al Angliei". Victoria a 
revenit olandezului Kees Van der 
Ven. După disputarea acestei 
probe în clasamentul general 
conduce Van der Ven cu 118 p 
urmat de americanul Laporte și 
belgianul Jobe cu 116 p.

ȘAH > în turneul internațio
nal de la Torino, după 8 runde, 
clasamentul general se prezintă 
astfel : 1. Andersson și Spasski 
4 p, 3. Karpov și Hiibner 3,5 p, 
5. Lubojevicl 3 p (1), Portlsch 
și Kavalek 2,5 p (1).

VOLEI • Echipa masculină a 
Bulgariei a cîștigat competiția 
internațională desfășurată la So
fia. In finală ea a învins cu 3—0 
formația Poloniei. Pe locul trei 
s-a clasat echipa orașului Mos
cova.

FINAL ELECTRIZANT 
sivă cu contraatacuri pericu
loase. La unul dintre acestea 
(mim. 33) tînărul .Bal reușește 
să înscrie printr-un șut de la 
circa 25 m, la care portarul 
Waldir Perez a reacționat cu 
întîrziere, apoi Bessonov ra
tează (min. 38) golul doi.

După pauză, brazilienii, im
pulsionați de Zico, Socrates și 
Sergiinho, atacă fără încetare 
și în min. 74 Socrates reușește 
să egaleze cu un șut la vinclu, 
iar în min. 88 Eder în
scrie golul victoriei.

Arbitrul A. L. Castillo (Spa
nia) a condus echipele : BRA
ZILIA : Waldir Perez — Lean
dro, Oscar. Luizi.nho;- Junior — 
Socrates, Zico, Falcao — Dir- 
ceu (min. 46 Paulo Isidoro), 
Serginho, Eder. U.R.S.S. : Da- 
saev — Șulakvelidze, Civadze, 
Baltacea, Demianenko — Șen- 
ghelia (min. 89 Andreev), 
Bessonov. Ba], Daraselia — 
Gavrilov (min. 75 Susloparov), 
Blohin.

P- S. Antrenorul brazilian Te
le Santana declară : „Acest 
meci a fost unu! dintre cele 
mai bune pe care le-am vă
zut intr-un campionat mon
dial !“

Portarul echipei 
Juventus din 
Torino și al 
„squadrei azzura", 

Dino Zoff, se află la 
al patrulea C.M., în 
1970 n-a pără
sit încă banca de 
rezerve, fiind consi
derat ca lipsit de... 
experiență, deși avea 
atunci 28 de ani. 
Acum el are 40 de 
ani și este „deca
nul" de vîrstă între 
cei 528 participanți la 
El Mundial ’82, un 
portar cu foarte mul
tă experiență ! Zoff

s-a născut la 28 fe
bruarie 1942, are 182 
cm și 78 kg.

A debutat în prima 
divizie italiană în 
septembrie 1961, în 
poarta lui Udinese și

Dino Zoff: 
INCOMPARABILUL 

a primit 5 goluri de 
la Fiorentina. In ca
riera sa a jucat la 4 
echipe: Udinese (1961— 
63), Mantova (1963— 
67). Napoli (1967—72) 
și Juventus (din 1972

GIMNASTELE ROMÂNCE - FRUMOASE 
EVOLUȚII LA „CERCUL DE AUR"

Cu participarea a 38 de gim
naste din 13 țări, la Sofia s-a 
desfășurat. în zilele de 10—12 
iunie, competiția internațională 
de gimnastică ritmică-modernă 
dotată cu „Cercul de aur", re
zervată junioarelor. Cele două 
sportive românce prezente în 
întrecere. Alina Drăgan și Mi- 
rcia Drăgulici, au avut o fru
moasă evoluție, clasîndu-se pe 
locuri fruntașe atît la indivi
dual, cît si ne obiecte. Clasa
mente: individual — Kamelia 
Dunavska (Bul) 28,40 p. Adri-

REZULTATE VALOROASE ALE ÎNOTĂTORILOR
în concursul internațional de 

înot de la Mission Viejo (Ca
lifornia) s-au înregistrat cîte
va rezultate remarcabile: St. 
Barnicoat (SUA) 2:04,38 — 200 
m spate; St. Lundquișț (SUA) 
65,50 — 100 m bras; Bob Placak 
(SUA) 56,49 — 100 m fluture; 
R. Prado (Braz.) 4:30.27 — 400 

0 MECIUL ;„„U — CAME
RUN din seria 1, la La Coruna, 
a fost conclus de austriacul 
Franz Wohrer, arbitru interna
tional din anul 1967. De atunci el , 
a arbitrat 127 de meciuri inter
naționale dar este debutant într-o 
competiție de asemenea amploa
re. tn aceeași situație este și 
Ibrahim Al-Doy, din Bahrein, 
care n-are la activ decit 14 me
ciuri internaționale, din 1970 de 
cînd a primit ecusonul F.l.F.A.

0 TESTELE MEDICALE la care 
au fost supuși recent fotbaliștii, 
francezi arată un excelent sta
diu general al sănătății. La a- 
cesta, se spune, a contribuit și 
cantonamentul efectuat la alti
tudine, la Font Romeu. Pentru 
meciul de astăzi cu Anglia, de 
la Bilbao, antrenorul 11-lui fran
cez, Micliel Hidalgo, este pe de
plin încrezător : „Băieții sînt in 
formă bună și doritori să reali
zeze un joc <le calitate !“.

0 APROPO DE FAIR-PLAY : 
Ia C.M. din 1974 au fost elimi
nați din joc 5 fotbaliști și 84 au 
primit cartonașe galbene. în 1976 
au existat doar 3 eliminări șl 57 
de jucători avertizați. Cîți vor fi 
în 1982 7

0 JOSE EMILIO SANTAMA
RIA. antrenorul Spaniei : „Bel
gia m-a impresionat deosebit 
prin rigoarea și soliditatea el, 
cît privește Argentina, ea n-a 
pierdut decit un ...meci. Rămtne 
In continuare o echipă foarte 
puternică și Ardiles un foarte 
bun jucător".

0 AM ANUNȚAT IERI de că
mila marocană — mascota fot- fe 
baliștilor din Kuwait, care este, * 
în aceste zile, un adevărat punct 
de atracție pentru locuitorii din 
Tordesillas. Ei bine, vă mai in
formăm că această „corabie a 
deșertului" este o vedetă cunos
cută, ea apărind alături de... An
thony Quinn în lung-metrajul 
„Mesajul".

0 FOTBALIȘTII IUGOSLAVI 
sînt mari consumatori de miere. 
Pentru aceasta au adus de acasă 
nu mai puțin de 50 kg.

0 SE INTÎMPLA, lată, chiar 
șl la un campionat mondial... Zi
lele trecute, la Valladolid, s-au 
prezentat pe stadion, pentru an
trenament, atît fotbaliștii ceho
slovaci cît șl cei kuwaitienl. Ci
neva a încurcat, evident, tre
burile de planificare a antrena
mentelor 1

0 ANTRENORUL CEHOSLO
VAC JOSEF VENGLOS are unele 
dificultăți privind formația, de
oarece cîțlva jucători acuză u- 
nele traumatisme. între aceștia, 
fundașul Jakubec nu va juca — 
sigur — în nrimul meci, el su
ferind de otită !

pînă în prezent). A 
cîștigat de 6 ori, cu 
Juventus, campiona
tul Italiei.

In națională a de
butat la 20 aprilie 
1968, la Napoli, cu 
Bulgaria (2—0) și de 
atunci a apărat de 
peste 100 de ori poar
ta „azzurră".

Pentru îndelungata 
sa carieră, pentru se
riozitate și perseve
rență, și, nu în cele 
din urmă, pentru ta
lentul și valoarea sa, 
lui Zoff i s-a spus 
incomparabilul !

ana Dunavska (Bul.) 28,30 p, 
Alina Drăgan (Rom.) 27.60 p, 
Mirela Drăgulici (Rom.) 27,25 p. 
De asemenea, in finalele pe o- 
biecte, Mirela Drăgulici a fost 
a treia la coardă si cerc (1» 
egalitate cu Alina Drăgan). în 
timp ce Alina s-a situat pe lo
cul trei si la minge.

Antrenate de Rodica Pintea, 
cele două sportive de la Clu
bul sportiv școlar nr. 2 Bucu
rești au evoluat, practic. la 
primul lor concurs internațio
nal.

m mixt; Tiffany Cohen (SUA) 
4:14,40 — 400 m liber și 8:44,68 
— 800 m liber; Tracy Caulkins 
(SUA) 1:13,50 — 100 m bras și 
4:50,10 — 400 m mixt; Mary 
Meagher (SUA) 60,38 — 100 m 
fluture și 2:11,08 — 200 m flu
ture.
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