
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA IRAK
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, miercuri dimineața, 
în vizite oficiale de prietenie 
în Republica Irak, la invitația 
secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
Saddam Hussein, președintele 
Republicii Irak, și în Regatul 
Hașemit al Iordaniei, Ia invi
tația Maiestății Sale regele 
Hussein Ibn Talal și a reginei 
Noor.

Vizitele conducătorului parti
dului și statului nostru în 
Irak și Iordania constituie o 
contribuție de cea mai mare 
însemnătate Ia dezvoltarea bu
nelor relații de prietenie și co
laborare multilaterală care 
s-au statornicit între România 
și aceste țări, precum și cu 
celelalte state și popoare ara
be, în folosul reciproc, al cau
zei păcii, destinderii, înțelege
rii și cooperării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este insoțit în aceste vizite de 
tovarășii Ion Dincă, prim 
viccprim-minislru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

★
Populația Bagdadului a în- 

timpinat cu cele mai alese 
sentimente de prețuire și sti
mă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, care a sosit, 
miercuri, într-o vizită oficială 
de prietenie în Republica Irak, 
la Invitația secretarului gene
ral al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Irak, Saddam Hussein.

Așteptată cu deosebit inte-, 
res, apreciată de opinia publi
că irakiană drept o dovadă 
concludentă a dorinței celor 
două țări și popoare de a am
plifica bunele relații de strin- 
să prietenie și rodnică colabo
rare, de a conlucra tot mai 
strins pe plan internațional 
pentru a-și aduce o contribu
ție sporită la cauza păcii, 
securității si înțelegerii inter
naționale, cea de-a doua vizită 
pe care președintele României 
o face in Republica Irak se 
înscrie, totodată, în ansamblul 
politicii consecvente a țării 
noastre de a promova rapor
turi prietenești cu țările arabe, 
cu toate statele lumii care au 
pornit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, de a sprijini 
lupta lor pentru consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale, pentru împlinirea 
aspirațiilor de progres econo
mic și social.

La ora 13,00, ora locală, ae-

Adnotări la C. M. de popice

REPREZENTATIVA MASCULINĂ A ROMÂNIEI A IMPRESIONAT 
PRIN STILUL MODERN DE JOC

• Pentru a treia oară consecutiv și a cincea oară alternativ 
In fruntea piramidei • losif Tismănar — un adevărat lider 

de echipă • Tinerii și-au făcut datoria

Specialiștii prezenți la recen
tele campionate mondiale de 
popice, desfășurate pe șase 
piste din material plastic mon
tate ‘în incinta noului pati
noar artificial din Brno, au 
fost de părere — în unanimi
tate — că a crescut evident 
cota valorică a întrecerii, pe 
de o parte grație calităților 
tehnice ale competitorilor, iar 
pe de alta datorită îmbunătă
țirii materialelor de joc. în 
plus, ediția cehoslovacă a 
„mondialelor" a reunit mai 
mulți favoriți decît de obicei, 
ceea ce a dat loc la confrun
tări aprig disputate, învingă
torii, atît în probele pe echi
pe, cit și în cele individuale, 
fiind cunoscuți abia la ulti
mele bile.

în acest context, victoria re
prezentativei masculine a Ro
mâniei în cea mai grea probă 
din program, cea pe echipe, 
devine cu atît mai valoroasă, 
cu cît popicarii noștri au tre
buit să facă față asalturilor u- 
nor adversari mal puternici ca 
orieînd. Atuurile popicarilor 
români, care au urcat pentrtt 
a treia oară consecutiv, șl a 
cincea oară alternativ, pe cea 
mai înaltă treaptă a podiu
mului echipelor laureate : o 
excelentă pregătire fizică ge
nerală, care le-a permis să 
joace în același ritm de la 
prima și pînă la ultima bilă ; 
precizia lansărilor, sportivii ro
mâni producînd o deosebită 
impresie, ei fiind posesorii u- 

ronava prezidențială, cu stegu- 
lețele român și irakian, escor
tată de la intrarea în spațiul 
aerian al Irakului, de reactoare 
de vînătoare ale forțelor mili
tare irakiene a aterizat.

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu deosebită cordiali
tate de președintele Saddam 
Hussein care adresează condu, 
cătorului partidului și statului 
nostru un călduros bun venit. 
Cei doi șefi de stat își expri
mă satisfacția pentru poua în- 
lilnire, își string miinile cu 
căldură, se îmbrățișează.

Copii irakieni oferă celor 
doi președinți buchete de flori.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Saddam Hussein răspund cu 
prietenie manifestărilor de sti
mă și prețuire adresate do 
cei veniți să salute pe înaltul 
oaspete român, care aclamau 
îndelung „Ceaușescu — Hus
sein". „România și Irak", „Bi
ne ați venit !“.

în această atmosferă entu
ziastă, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Saddam Hussein 
iau Ioc intr-un automobil es 
cortat de o gardă de onoare 
formată din motocicliști, in- 
dreptindu-se spre Bagdad.

La sosirea la reședință, pre
ședintele Saddam Hussein a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în salonul de o- 
noare, adresîndu-i încă o dală, 
urarea de bun sosit în Repu
blica Irak, exprimindu-și bucu
ria de a-1 avea ca oaspete 
drag.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat bucuria de a face această 
vizită, de a se întîlni si purta 
convorbiri cu președintele Sad
dam Hussein.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întilnit, miercuri după- 
amiază, cu Saddam Hussein, 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președin
tele Republcil Irak.

Cu acest prilej, cei doi con
ducători de partid și de stat 
au avut un prim schimb de 
păreri in probleme bilaterale și 
internaționale de interes co
mun.

★
Miercuri după-amiază au în

ceput, la Bagdad, convorbirile 
oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, șl Saddam 
Hussein, secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Irak.

nui stil modern ; omogenita
tea echipei, cu jucători de 
forțe sensibil egale, care au 
dovedit și o mare capacitate 
de mobilizare chiar și în mo
mentele dificile, cînd echipa 
noastră era condusă la o dife
rență apreciabilă. în sfîrșit, an
trenorii Roger Cernat (care a 
condus sextetul nostru la ob
ținerea celor trei titluri mon
diale consecutive : 1978 — Lu
cerna, 1980 — Mangalia-Nord 
șl 1982 — Brno) și Ion Petru 
au alcătuit formația în așa fel 
îneît jucătorii să aibă un ran
dament superior de la un 
schimb la altul. Să menționăm 
totuși și un element care ar 
trebui să se situeze în centrul 
preocupărilor tehnicienilor noș
tri : dacă din punct de vedere 
al siguranței la „canalul prefe
rat" sportivii români au fost 
unanim apreciați, în schimb 
lansările lor n-au avut întot
deauna eficacitatea maximă 
(prea puține „nouare" dintr-o 
singură lovitură) din cauza vi
tezei reduse de execuție sau 
a lipsei de efecte în dirijarea 
bilei.

„Radiografia" comportării tri
colorilor (în ordinea intrării pe
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PACEÂ-BUNUL CELMAI DE PREȚ

Aplauze puternice subliniază adeziunea deplină la politica de 
pace a partidului și statului nostru. Foto : Vasile BAGEAC

Asemenea tuturor cetățeni
lor patriei, într-o profundă și 
semnificativă imitate de sim
țăminte și idei, sportivii, teh
nicienii, activiștii mișcării spor
tive continuă să dea glas ade
ziunii lor unanime la APELUL 
POPORULUI ROMÂN adresat 
sesiunii speciale a O.N.U. pen
tru dezarmare, exprimîndu-și 
răspicat dorința fierbinte de 
pace. în rîndul manifestărilor 
aflate sub semnul nobil al lup
tei pentru pace s-a înscris și 
Simpozionul care a avut loc 
ieri după-amiază, în Capitală, 
și care a reprezentat un mo
ment important al „Zilelor o- 
limpice" organizate în țara 
noastră. Denumit, sugestiv și 
mobilizator, „Olimpismul și 
pacea", simpozionul a reunit la 
sala de festivități a clubului 
Dinamo reprezentanți ai clu
burilor și asociațiilor sportive 
din București.

DINAMO Șl F.C. BAIA MARE ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Ieri, iubitorii fotbalului din 

țara noastră s-au întilnit cu 
sporiul preferat. La Cluj-Napo- 
ca și Brașov — deși era vor
ba de terenuri neutre —. se
mifinalele „Cupei României", 
ediția 1981—82, competiție
desfășurată sub egida „Dacia- 

pistă) relevă și unele slăbi
ciuni de care antrenorii vor 
trebui să țină seama în viitor : 
Alexandru Cătineanu, primul 
jucător al echipei, a arătat, 
pentru a doua oară (1980 — 
Mangalia Nord 860 p.d. și 1982
— Brno 861 p.d.) că nu are 
calități de „deschizător de pîr- 
tie" în concursuri de mare 
răspundere ; Iuliu Bice a avut 
o evoluție sinuoasă : 886 la e- 
chipă, 936 la perechi și 892 în 
țurneul final individual; Gheor- 
ghe Silvestru a adus un aport 
substanțial echipei — 912 p.d., 
dar a „căzut" în proba de pe
rechi (869 p.d.); Stelian Boariu, 
de 24 de ani, deși debutant, a 
fost unul dintre principalii 
realizatori în proba pe echipe
— 913 p.d., insă în următoarele
apariții pe arenă a dovedit că 
nu deține încă experiența 
jocurilor tari : Ilie Hosu, de
osebit de util echipei — 914
p.d., s-a resimțit apoi de pe 
urma unui traumatism mai 
vechi suferit la piciorul stîng,

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

în cuvîntul lor, tovarășii Lia 
Manoliu, vicepreședinte al Co
mitetului Olimpic Român. și 
Victor Bănciulescu, ziarist, 
membru al C.O.R., au relevat 
legătura organică dintre ideca

LA „MARȘURILE PĂCII 4 ZECI Șl ZECI
DE MII DE CETĂȚENI Al PATRIEI

în Capitală si în numeroase 
alte orașe ale patriei se desfă
șoară în aceste zile „MARȘURI 
ALE PĂCII", viguroasă expre
sie a hotărîrii întregului nostru 
popor de a milita pentru de
zarmare. pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare. Zeci șî 
zeci de mii de cetățeni, oa
meni ai muncii de toate pro
fesiile. tineri, studenti. elevi, 
pionieri si șoimi ai patriei — 

dei“, au fost urmărite de un 
public numeros (în tribunele 
celor două stadioane aflîn- 
du-se, desigur, și mulți dintre 
suporterii ce>lor patru forma
ții). Iar pe calea undelor ra
dioului și prin intermediul te
leviziunii. am avut cu toții 
posibilitatea să urmărim cele 
două partide. în care învin
gătoarele aveau să fie cunos
cute după atîtea și atîtea emo
ții.

Interesant este că pînă la 
pauză ambele tabele de marcaj 
au rămas neschimbate : 0—0. 
Divizionarele ,,B“ se aflau la 
egalitate cu divizionarele „A“. 
A venit golul lui Iordache, a- 
bia în min. 77, grație căruia 
campioana a obținut o califi
care dificilă. La Cluj-Napoca, 
prelungiri, perioadă în care 
Roznai, o veche cunoștință a

Activitatea sportivă de masă Intre 

permanență și sporadicitate

LA „TRICOTAJUL" M. CIUC: 
DOAR CÎTEVA FETE DIN APROAPE 2000

Sondajul nostru pe tema 
continuității în activitatea 
sportivă de masă, ca o condi
ție sine qua non pentru creș
terea aportului educației fizice 
și sportului la întărirea sănă
tății și capacității de muncă 
a oamenilor de toate vîrstele, 
se oprește astăzi într-o uni
tate harghiteană. întreprinderea 
de tricotaje din Miercurea 
Ciuc, unitate industrială cu 
specific feminin (circa 85 la 
sută) și care are și o asocia
ție sportivă „Tricotajul".

Maistrul Imre Bako, pre
ședintele asociației, ne oferă 
cîteva detalii în ceea ce pri
vește activitatea de perfor
manță. Grupul tinerilor anga
jați în performanță (care nu 

de olimpism și noțiunea de 
pace, menirea Jocurilor Olim
pice, ca purtătoare a dorinței 
de apropiere, cunoaștere, înțe
legere reciprocă intre oamenii 
de pretutindeni.

Toți participanții la adunare 
au simțit în adincul inimii ne» 
voia de a da glas, o dată mai 
mult, deplinei lor aprobări a 
politicii de pace a partidului și 
statului nostru, al cărei stră
lucit promotor este tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, mani- 
festîndu-și ferma hotărîre de 
a lupta, fiecare după puteri, pe 
terenul de întrecere, la locul 
de muncă sau învățătură, pen
tru apărarea dreptului funda
mental al oamenilor — dreptul 
la pace, bunul cel mai de preț, 

înflăcăratele versuri ale poe
tului Tudor George — versuri 
închinate păcii și olimpismului 
— s-au înscris, de asemenea, 
pe deplin atmosferei de vi
brantă participare a sportivilor 
Capitalei, a tuturor sportivilor 
țării, la nobila mișcare pentru 
pace, care a cuprins întreaga 
noastră patrie.

români, maghiari, germani și 
de alte naționalități —. răs- 
punzînd înflăcăratului îndemn 
adresat întregului nostru no
por de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
republicii. își exprimă în mo
dul cel mai hotărît dorința lor

(Continuare in pag 2-3)

revenit in centrul atenției, în
scriind cu capul (ca și Iorda
che. la Brașov), dar Radu II 
și-a adus aminte că a fost gol- 
geter nu de mult și .. 1—1.
Dar tot Radu II avea să tră
iască drama ratării primului 
penalty de departajare pen
tru F.C. Argeș, ratare prin 
care eșalonul secund avea să-și 
trimită reprezentanta sa în 
finala care se va disputa du
minică. la București.

Dar iată rezultatele înregis
trate ieri :
F.C. BAIA MARE
F.C. ARGEȘ

6 (0, 0, 1)
4 (0, 0, 1)

GLORIA BISTRIȚA 0 (0)
DINAMO 1 (0J

(Citiți în pag. 2—3 cronicile 
celor două partide).

se ridică mai sus de campio
natul municipal, cu excepția 
cîtorva fete ce practică orien
tarea turistică) este restrîns : 
□ echipă mixtă de șah una de 
minifotbal. una de handbal 
fete (multe dintre componen
tele acesteia fiind fetele de la 
orientare). Deci, cu îngăduință, 
un procent de doi la sută din 
totalul de vreo 2 000 de lucră
toare și lucrători ai între
prinderii.

în schimb, președintele aso
ciației ne asigură că circa 80 
la sută dintre angajați parti
cipă din cînd în cînd la

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)



ftSIlVALUt SPORTULUI MUNCITORESC 
DL LA SIĂN1C MOLDOVA

UN TURNEU INTERNATIONAL FOARTE ATRACTIV

In splendidul decor al stațiu
nii Slănic-Moldova, într-un a- 
devărat amfiteatru natural — 
cu terenuri de handbal, volei, 
tenis de cîmp — s-au desfășu
rat. timp de două zile. Întrece
rile Festivalului sportului mun
citoresc, organizat sub generi
cul „Daciadei". de către Consi
liul iudetean al sindicatelor 
Bacău, in colaborare cu Comi
tetul iudetean al U.T.C. și 
C.J.E.F.S. Competiția se află la 
cea de a 6-a ediție, fiind — 
de la an la an — tot mai 
populară. Oamenii muncii 
aflati la odihnă beneficiază cu 
acest prilej de atractive spec
tacole oferite de reprezentati
vele sportului-' muncitoresc. La 
această ediție, de pildă, au fost 
prezente la start, pe lingă re
prezentative din județul gazdă, 
și formații din Vrancea, Vaslui, 
Iași, venite aici să-si demon
streze frumoasa pregătire spor
tivă.

La fiecare ediție, festivalul 
sportului muncitoresc băcăuan 
a fost primit cu ospitalitate la 
Slănic, Anul acesta. însă, orga
nizatorii s-au întrecut pe ei in 
a oferi sportivilor cele mai bu

„MARȘURILE PĂCII"
(Urmare din pag 1)

arzătoare pentru ca pe întrea
ga planetă să triumfe pacea, 
rațiunea. înțelegerea, să înce
teze pentru totdeauna nebu
neasca cursă a înarmărilor-

în sectorul 2 al Capitalei, de 
pildă, peste 20 000 de cetățeni 
s-au îndreptat. într-un impre
sionant mars, spre parcul .,23 
August", unde au participat la 
o mare adunare consacrată pă
cii si dezarmării. Cu toții au 
venit să-si spună cuvîntul lor 
hotărît pentru înfăptuirea de
zideratului vital al omenirii — 
Pacea. Acțiuni asemănătoare 
au avut loc. la încheierea 
schimbului de lucru, la între-

DOAR CÎTEVA FETE
it'-mare d:n pag I)

excursii, la „Tricotajul" exis- 
tînd un nucleu a] acțiunii ju
dețene „Veniți cu noi 1“ S-au 
făcut, astfel, excursii la Jigo- 
din, Șuta, Vlăhița, Tușnad, 
Toplița. De asemenea, ne spu
ne I. Bako, gimnastica la lo
cul de muncă se practică cu 
regularitate, pe schimburi, în 
6 grupe ; „în plus, sînt cîțiva 
pasionați de ping-pong care, 
uneori, fac concursuri din pro
prie inițiativă, mai trimitem 
fete Ia crosurile municipale și 
județene...".

Am întrebat ce activități au 
fost organizate de asociația 
sportivă în această primăvară, 
în cadrul „Daciadei" de vară. 
Răspunsul : o competiție de 
orientare la „Lacul roșu" la 
care au fost mobilizate 6 fete, 
o participare (cu 12 fete) la 
„Crosul tînărului muncitor", și 
urma ca „Tricotajul" să-și tri
mită cîteva reprezentante Ia 
„Festivalul fetelor harghitene".

Am stat de vorbă cu cîteva 
dintre lucrătoarele întreprin
derii. cu confecționerele Cor
nelia Ilirțescu, Viorica Tudo- 
rache, Magda Szekely, Fănica 
Nistor. „întîmplător" toate fă
ceau parte din echipa de o- 
rientare. „Și, totodată, jucăm 
șl handbal", completa Cornelia 
Hirțescu. De la ele am aflat 
că în cadrul întreprinderii nu 
s-au organizat competiții spor
tive intersecții, că nici Ia cămi
nul de nefamiliste (cu circa 
300 de tinere) nu se face 
sport, ci doar o „Joia fetelor"

’sr.n»1.

ADNOTĂRI LA C M POPICE
(Urmare din pag. 1)

cel de sprijin în momentul 
lansării ; Iosif Tismănar, un
adevărat lider de echipă, a a-
tins la Brno vîrful de formă 
930, 939. 939 p.d. în cele trei
evoluții; numai neșansa l-a
privat de medalia de aur (în
turneul individual, la penulti
ma bilă, un popic „încăpățî
nat" s-a clătinat, dar nu a că
ruț pentru a i se ridica din 
nou popicele, iar cu o bilă în 
„plin" ar fi recucerit titlul de 
campion al lumii pe care l-a 

ne condiții de concurs. Am 
sublinia interesul dovedit pen
tru reușita acestei acțiuni de 
conducerea stațiunii. director 
Mihai Chibilie, precum și de 
Consiliul popular, al cărui pre
ședinte este Gheorghe Darie.

Programul a fost deosebit de 
bogat, începînd cu un atractiv 
cros ciștigat la fete de Gabriela 
Pruteanu (Moinești). iar la bă
ieți de V’. Bălan (municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej). La jocu
rile sportive, după vii dispute, 
cca mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere a fost 
ocupată de echipele Fabricii de 
perdele Pașcani (volei. fete). 
Știința învătămînt Bacău (vo
lei. băieți). Confecția Bacău 
(handbal, fete) si Constructorul 
Bacău (handbal, băieți). Alți 
cîștigători: Florentina Mindres- 
cu (municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej) — tenis de cîmp. fete — 
și P. Ciulină (I.M.U. Bacău) Ia 
băieți; Maria Botină (Tg. Oc
na) și Coste! Muzam (Moi- 
nești). la șah; Elena Cazaeu, 
Ionel Denciu (Focșani) la po
pice și Silvia Ăanei și Floren
tin Grădinarii (Bacău) la tenis 
de masă.

prinderile miniere Petrila, Dil- 
ja. Aninoasa și Lonea, la Fa
brica de tricotaje Petroșani. In 
orașul Govora, la Comănești și 
în numeroase alte localități.

In încheierea adunărilor, in
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm si însuflețire, partici
panta adoptă telegrame adre
sate tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu. în care este expri
mată deolina adeziune a între
gului nostru popor la idealurile 
de pace promovate cu consec
ventă de conducătorul statului 
nostru, deplina hotărîre de a-și 
aduce contribuția la cauza mă
reață a vremurilor noastre, asi
gurarea păcii pe întreaga pla
netă.

■onsanMana--------------------

DIN APROAPE 2000
în care se audiază muzică, se 
execută cusături artizanale și 
cam atît. Ele ne-au spus că 
ar trebui să se organizeze în
treceri sportive și pentru cele
lalte fete, „Să concurăm și în
tre noi în diverse sporturi", 
fiindcă din acest punct de ve
dere „se făce puțin și la cămi
nul de nefamiliste, și la în
treprindere".

De fapt, ni s-a părut că se 
ocolește, cu delicatețe, ade
vărul. Nu se face nimic, ex
cepție fiind micul grup de fete 
orientariste,. handbaliste și a- 
lergătoare Ia cros, deopotrivă.

Asociația are terenuri pentru 
tenis și handbal, 2 mese de 
ping-pong și o sală pentru 
șah. S-ar mai putea amenaja 
și alte terenuri simple, s-ar 
putea apela și la alte baze 
ale orașului, eventual la cea a 
„Tractorului", întreprinderea 
de peste drum. Dar, dacă lip
sesc organizarea și inițiativa... 
De bună seamă, practicarea 
gimnasticii la locul de muncă 
(dacă, într-adevăr, se face per
manent, cum ni s-a spus) re
prezintă o realizare importan
tă. Dar, nu suficientă 1 De ce 
să nu aibă și „Tricotajul" 
campionate interne, bine puse 
Ia punct, care să cuprindă mă
car pe toate fetele tinere ? (și 
sînt majoritare, după impre
sia pe care ne-ăm făcut-o tre- 
cînd prin hale). Iar procentul 
celor ce fac sistematic sport să 
nu rămînă Ia o cifră atît de 
meschină, care spune multe,* 
în legătură cu eforturile pro
pagandistice și organizatorice.

pierdut numai la o diferență 
de 2 p.d.

Rezerva, Marin Grigore, a 
jucat doar la perechi și a înre
gistrat un rezultat promițător 
— 898 p.d.

In concluzie, redăm pă
rerea președintelui F.R.P., E- 
frem Cherteș, care, însoțind 
pe sportivii români la Brno, 
spunea : „Alături de eon-
sacrați, tinerii șl-au făcut da
toria, prin aceasta demonstrin- 
du-se că jocul de popice în 
(ara noastră are resurse pen
tru viitoare performanțe".

La patinoarul „23 August" 
din Capitală au început între
cerile pugilistice din cadrul 
competiției „Trofeul Steaua", 
turneu care reunește. în afara 
unor boxeri români de la clu
burile Steaua. Metalul, Rapid 
București, Farul. B.C. Brăila, 
sportivi din U.R.S.S. și R.P.D. 
Coreeană.

Prima reuniune. disputată 
marii seara tirziu. a oferit ce
lor prezenti meciuri dinamice, 
spectaculoase, între pugiliști 
cu apreciabile cunoștințe teh- 
nico-tactice. galele următoare 
anunțindu-se si mai interesan
te- întrecerile au început cu 
partida dintre Dumitru Șchiopu 
(Steaua) și Scrghei Budkovski 
(U.R.S.S.). După două reprize 
echilibrate.' viu dișputate. în 
ultimul rund Șchiopu, mulțu
mită unei pregătiri fizice supe
rioare. si-a dominat cu autori
tate adversarul (numărat de 
două ori), obligîndu-l pe arbi
tru să oprească lupta și să 
consemneze victoria sa. La a- 
ceeasi categorie (semimuscâ). 
Vanghcle Baes (B.C. Brăila) si 
Li long IIo (R.P.D. Coreeană) 
au realizat un meci deosebit 
de spectaculos, momentele de 
superioritate alternînd tot tim
pul. In final, cu o decizie de 
3—2. a fost declarat învingător 
Li long Ho. care urmează să-1 
întîincaseă pe D. Șchiopu. în 
disputele „cocoșilor". Daniel 
Kadu — fără să strălucească (a 
căutat în permanentă lovitura 
decisivă, abuzînd de lovituri 
laterale) — l-a depășit la punc
te pe Ion Boidache (Metalul),

ACTUIM iN CADRIL „711LLOP OLIMPICE"
Diferite manifestări au 

marcat Zilele olimpice, tradi
tional instituite pentru a cele
bra renașterea Jocurilor Olim
pice în ipostaza lor modernă. 
Anul acesta. Comitetul Olimpic 
Român a așezat toate inițiati
vele sale sub semnul unei teme 
majore: „Olimpisniul si pacea". 
Astfel, la Brașov. în sala clu
bului Tractorul (cu 600 de 
locuri), sportivi din loturile o- 
limpiee. sportivi locali, profe
sori de educație fzică, antre
nori. activiști sportivi au fost 
invitați la un interesant simpo
zion. în cadrul căruia au luat 
cuvîntul Lia Manoliu, vice
președinte al C.O.R., Emil Ghi- 
bu, secretar al C.O.R.. și prof. 
Ion Matei, caro au abordat 
probleme ale lumii olimpice.

PARTIDE SPECTACULOASE iN „CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
Ieri după-amiază, la piscina Di

namo din Capitală, au început În
trecerile turneului internațional 
de polo dotat cu „Cupa Româ
niei", al cărui oaspete de seamă 
este reprezentativa Uniunii So
vietice, campioană olimpică și 
deținătoare • a „Cupei mondiale".

In meciul inaugural s-au întîl- 
nit cele două selecționate ale 
României. De o parte, cîștigăto- 
rli turneelor internaționale de la 
Varșovia, Tbilisi și Varna; de 
cealaltă — o selecționată alcătui
tă din tineri jucători care aspi
ră la promovarea In prima re
prezentativă și pololști talentați 
din formația de juniori a țării.

Am urmărit un joc agreabil, In 
cârc victoria a revenit primei e- 
chipe cu 13—3. Exceptînd repri
za inaugurală, Învingătorii și-au 
depășit net partenerii de între
cere prlntr-tin joc mai rapid, cu 
dese contraatacuri șl o mai ma
re promptitudine în finalizare 
Costrăș, Fejcr, Schervan, Moicea-

ȘTIRI DIN VOLEI
• Intre 16 șl 13 iunie, la Cra

iova se va desfășura un turneu 
internațional cu participarea e- 
chipelor de juniori ale Bulgariei, 
Ungariei șl României.

S Turneele finale ale campio
natului de calificare pentru Di
vizia „B“ vor avea loc între 28 
iunie și 2 iulie. Turneul feminin, 
programat la Pitești, va reuni 
echipele : Mobila Vaslui, I.T.B. 
București, Dacia Pitești, Flacăra 
roșie II București, Mondiala Sa- 
tu Mare, Tricotextil Sighet; în
trecerea masculină se va desfă
șura la Buzău, cu participarea 
echipelor : Textila Botoșani,
I.M.U. Medgidia, A.S.A. Bu
zău, Mașini unelte Tg. Jiu, I.C.M 
Caransebeș și A.S.A. Sibiu. Pro
movează primele trei echipe.
• Echipa reprezentativă mas

culină a României va participa, 
între 22 și 29 iunie, la un turneu 
internațional la Wroclaw. An
trenorii N. Sotir și V. Dumitres
cu vor deplasa următorul lot : 
Dumănoiu, Pop, Căta-Chlțlga, 
Mltu, P. lonescu, GIrleanu, Ma
nele, Macavei, Stolan, Mina, 
Vrîncuț, Dascălu.
• F.R. Volei comunică : peri

oada de transferări pentru sezo
nul conipetițional 1S32/1SS3 este 
15 iulie — 5 august 1983. 

iar Ghcorghe Brumă a trebuit 
să depună «mari eforturi pentru 
a primi decizia (4—1) in fata 
tinărului brăilean Vasile Lazin. 

O partidă foarte disputată, 
cu multe lovituri clare și pu
ternice, au realizat Tudorel Fî- 
șie (Steaua) și Al. Dumitrașcu 
(B.C. Brăila). Obosit în ultimul 
rund, juniorul Fîșie a fost de
clarat învins cu 1—4. „Ușorul" 
sovietic AI. Ostrovski s-a do
vedit net superior lui Ion Cor- 
neanu (Farul), datorită tehni
cii sale remarcabile si vitezei 
de execuție. Un alt campion 
de juniori, semimijlociul Ni
colae Vinătoru (Steaua), a evo
luat mult sub prestațiile cu 
care ne obișnuise. Aceasta, da
torită pregătirii sale fizice pre
care. Totuși, el a „smuls" in 
extremis victoria la puncte 
(4—1) în fata lui I. Cheltuianu 
(Farul).

La categoria mijlocie mică, 
Nicolae Ciobanu (Metalul) l-a 
depășit abia în ultimul rund 
pe Dan Iluștiuc (Steaua), iar 
Valentin Mihai (Farul) a cedat 
clar la puncte în fata sovieti
cului Vladimir Garbunov. Un 
tînăr din nou remarcat. Gheor- 
ghe Encună (Steaua), b.p. C. 
Ciochină (B. C. Brăila). La se
migrea. V. Kacianovski (URSS) 
b.p. V. Leontc (Steaua). I. Do- 
bre (Metalul) b.p. Șt. Birleanu 
(Steaua).

Azi, de la orele 16 si 19. tot 
la patinoarul „23 August", au 
loc cele două reuniuni semifi
nale.

Mihai TRANCA

relația sportului cu viata, par
ticiparea sportivilor români la 
Jocurile Olimpice etc. în final 
a fost prezentat filmul „O, 
sport — tu ești pacea" (filmul 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova 1980).

Un simpozion similar a avut 
loc și la Snagov, unde au asis
tat sportivi și tehnicieni, mem
bri ai loturilor olimpice de 
caiac-canoe, canotaj, atletism, 
bob etc. De asemenea, C.O.R. 
a oferit, cu prilejul Zilelor o- 
timpice, trofee unor sportivi 
care s-au distins cu ocazia u- 
nor recente concursuri națio
nale si internaționale (judoka 
Mircea Frăției, poloistul Vlad 
Hagiu, atleta Anișoara Cușmir, 
trăgătorul Corneliu Ion, luptă
torul Ștefan Rusu)*

nu și Ciobăniuc au fost notați 
cu un plus pentru evoluția lor

Cea de a doua partidă a pro
gramului a opus campionilor o- 
limpici o extrem de ambițioasă 
formație a pololștllor. bulgari. 
Disputa a început cu atacuri fur
tunoase ale sportivilor sovietici, 
care au condus cu 3—1 și 6—2. 
Din acel moment am asistat la 
o întrecere extrem de echilibrată. 
Poloiștii bulgari, foarte dîrzi, de- 
punind un considerabil efort au 
reușit, spre surprinderea tuturor, 
să refacă din handicap șl chiar 
să egaleze (7—7 în min. 18 !). In 
final, Msveniradze, deosebit de 
activ în centru, a reușit să adu
că formației U.R.S.S. o victorie 
scontată cu 13—10.

Rezultate tehnice: ROMANIA A 
— ROMANIA B 13—3 (1—0, 5—0, 
5—1, 2—2). Arbitri: E. Troitski
(U.R.S.S.) șl B. Băjenaru (Ro
mânia). ROMANIA A: Simlon
(Spînu) — Hie, Fejer 2, Garofea- 
nu, Ciobăniuc 2, Gordau 1, Ha

ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE
La scurtă vreme după ce, la 

Lugoj, s-au desfășurat întrece
rile primei etape a Campionatu
lui republican (dresaj șl obsta
cole) pentru seniori, călăreții 
noștri fruntași se vor prezenta, 
incepînd de astăzi, la startul eta
pei a doua, care va avea loc pe 
baza hipică din Rădăuți.

La competiție participă sportivi 
de la Steaua, Dinamo, Olimpia 
București, C.S.M, Iași, C.S.M. 
Craiova, C.S.M. Sibiu, Centrul de 
călărie Lugoj, A.SA. Cluj-Napo-

ACTUALIIĂȚI DIN TENIS
• IN TURNEUL INTERNAȚIO

NAL DE TENIS DE LA SOFIA 
reprezentantul nostru Livlu Man
ei; a ajuns pînă in sferturile de 
finală, Invingînd cu 6—3, 8—4 pe 
Krantz (S.U.A.), tu 1—«, 8—3,
6—3 pe Voltisek (Cehoslovacia), 
cu 6—2, 6—4 cu Svensson (Sue
dia). Ceilalți sportivi români au 
fost eliminați din primul tur al 
calificărilor: Cox (Marea Brita
nic) a dispus cu 8—2, 8—7, 8—1 
de L. Bucur, Casidi (S.tf.A.) l-a 
întrecut cu 3—8, 8—8, 8—4 pe M.

STEAUA Șl DINAMO Bl
AL DERBYURILOR" U

Miine după-amiază, prima sală 
de sport a Capitalei (și a țării) 
găzduiește uvertura ultimei etape 
a celei de a 24-a ediții a cam
pionatului de handbal al Româ
niei (Divizia ,,AM). Inccpind de 
la ora 18, se vor întîlni — în
tr-un veritabil „derby al der- 
byurilor** — STEAUA și DINAMO 
BUCUREȘTI. Fără îndoială, tri
bunele Palatului sportului și cul
turii vor fi din nou arhipline, 
pentru că orice întîtnire între 
aceste două reprezentante de e- 
lită ale handbalului românesc are 
nenumărate at u uri, irezistibile 
puncte de atracție. Chiar dacă 
zarurile au fost aruncate, Stea
ua fiind virtual campioană încă 
de acum cîteva etape, iar Dinamo 
București aflîndu-se in posesia 
medaliilor de argint, întâlnirea 
suscită un interes major, rivali
tatea dintre cele două formații 
asigurind — în orice condiții — 
o dispută de înalt nivel valoric.*

Steaua, care peste cîteva zile 
își sărbătorește cea de a 35-a 
aniversare, dorește să aducă clu
bului un succes final In campio
nat aureolat de o victorie în cel 
mai dificil meci, iar Radu Voîna

— la ultim 
competitions 
excelentul j 
funcția de 
aceea de a 
se va străd 
cu o im a gir 
ciul său de 
probabil, la 
internațional 
Vasile Sting 
Cezar Drăgi 
nerii coechi 
Adrian Ghii 
Dumitru Ber 
și Ovicliu IVI;

De cealal 
București, ec 
proape de v 
ambiția și s 
internațional 
nor Ghiță Li
chele bine ui 
a cucerit și 
dovedind că 
rectă — poa 
pioană, că £ 
a-și mări în 
vîntului In 
națioii 1 
pă un jucătc 
cu o valoare 
cător care p

Miine, Id Tukca, „RALIUL DUNĂ
In anul 1964, farurile automo

bilistice din patru țări europene 
(Austria, R.F. Germania, Româ
nia, Ungaria) lși uneau eforturile 
pentru a Înființa o competiție 
care să contribuie la stringența 
legăturilor prietenești dintre pa- 
sionațil sporturilor mecanice din 
țările respective, la cunoașterea 
reciprocă și la promovarea tu
rismului.

Așa s-a născut „Raliul Dunării" 
— competiție automobilistică in
ternațională de prestigiu — tra
seul impus competiției urmind 
în linii generale firul marelui 
fluviu, care scaldă pămîntul ce
lor patru țări inițiatoare.

Raliul, ce poartă In ultimii 
ani numele de „Raliul Dunârii- 
Dacia", a ajuns la cea de a 17-a 
ediție, timp In care s-a Impus 
ca o întrecere dificilă, mereu 
bine organizată. Nu-i de mirare,

FINALELE CAMPIONATELOR 
INDIVIDUALE DE LUPTE („CĂDEȚI* )

* Vineri, sîmbătă și duminică 
sînt programate turneele finale 
ale campionatelor individuale 
de lupte (categoria cădeți)* 
Sportivii de la stilul greco-ro- 
mane se vor întrece la Craiova, 
iar cei de la libere. în munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej.

așadar, că o 
vingători în t 
nume cunos 
Horst Hohlhej 
nia (1064), Wa 
ustrla (1965), 
Finlanda (196L 
R.F. Germani 
bricov — 
Wittman — Ai 
Blahna — Ce 
Mauro Prcglia 
Attila Ferjanci

Anul acesta, 
și polmiine (lî 
a 17-a ediție 
rii-Dacia“ se v 
dețul Tulcea, ( 
rea concurenți 
de cultură a . 
dealtfel, se af 
meniul raliului 
seară, am afla 
Directorul eoni 
Alexandrcscu, 
sosit în Tulcea 
9 țări: Bulgar 
R.D. Germană, 
Polonia, ROMA 
niunea Sovietic 
mașini dintre c 
Renault 5 Turl 
Porsche 911, V,

JUNIOR" 

DE TENIS

giu 2, Răducanu, Costrăș 4, 
Schervan 1. Moiceanu 1, s. Po
pescu; ROMANIA B: Tudor (Dia- 
conu) — Ardeleanu, Ghiță 1, Tă
tarii, Cr. Dan 1, Ileș, Tufan, Ni- 
ță, Pantea 1, Malecu, Dingu, Mă- 
descu.

U.R.S.S. — BULGARIA 13—10 
(3—1, 4—3, 3—4, 3—2). Arbitri : 
G. Kostolanczy (Ungaria) și R. 
Schilha (România). U.R.S.S. : Sa- 
ronov (Giorgadze) — Vdovin, A- 
klmov, Grlșin, Kleimenov 2, Ka
banov 2, Kotenko, Sagaev 1, 
Msveniradze 5, Ivanov 1, Mendi- 
galiev, Smirnov 2; BULGARIA: 
Gospodinov — Daradanov 1, Raj- 
kov, Dencev, Nanov 3, Gheor- 
ghiev 1, Blagoev, Partalev 2, 
Nineiov 2, Ncdelcev 1, Macev, 
Andreev.

Astăzi, de la ora 16, sînt pro
gramate partidele România (B) — 
U.R.S.S. și Bulgaria — România 
(A).

Adrian VASILIU

Ir. cadrul pr< 
europenele de 1 
niori, o serie d 
au fost prezenț: 
internaționale 
Cehoslovaciei. A 
tivi din 13 țări, 
glia, Suedia, Iu; 
Cehoslovacia- R. 
lia și DJUX

Comportarea 
noștri ,a fost, îi 
așteptări, doar 1

TURNEUL
Rundele jucal 

săptămânii trecu 
ternational de s 
șoara au adus 
dificări în Crasa 
derul, maestrul 
lav Inkiov, eu 
ind amenințat d 
în plină ascensi 
Zlatko Klarici, 
tanță de o sing 
de punct. în 
pozițiile ocupate 
după 10 runde,

ca, Timiș, Izvin, Dumbrava-Neamț, 
Ialomița-Jegălia, Bugovina-Rădă- 
uți, Petrolul Ploiești ș.a. Progra
mul cuprinde probe de dresaj 
(cat. ușoată) și obstacole (cat. 
semiușoară, ușoară, semimijlocie, 
mijlocie, semigrea și echipe), 
precum și „Cupa cailor începă
tori".

După încheierea disputelor din 
campionat, care Se vor desfășura 
timp de o săptămînă, tot la Ră
dăuți vor avea loc și întrecerile 
din cadrul tradiționalei competi
ții dotată cu „Cupa României".

TRAGEF

PROh

Șovar, iar Bogomolov (U.R.S.S.) 
a dispus cu 7—5, 6—2 de R. Con- 
stantinescu • IN TURNEUL DE 
LA STARNBERG (R.F. Germa
nia) Liviu Mancaș a fost între
cut în turul II cu 6—3, 6—0 de 
cîștigătorul turneului, Zirngibl 
(R. F. Germania) • TENISMANI 
BRAȘOVENI IN BELGIA ȘI UN
GARIA. La „Cupa Meteor" de la 
Budapesta au făcut deplasarea, 
însoțiți de antrenoatea Juditb 
Gohn, Dan Florescu, Emil Das
călu, Tiberiu Haragai, Dorin Pi- 
poș și Dorel Pașca. In Belgia au 
făcut deplasarea Octavian Vîlclo- 
lu, Cristinel ștefănescu și Bog
dan Toma.



culturii din Capitală IERI, ÎN „CUPĂ ROMÂNIEI"

jTI, INTR-UN „DERBY |
OLULUI ROMÂNESC

CAMPIOANA - VICTORIE DIFICILA, DAR MERITATA 
Gloria Bistrița — Dinamo 0—1 (0—0)
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de cam- 

tive de 
tatea cu- 
tru titlul -XX .
Bedi Yan, 

e, un ju- 
mța prin

evoluția sa rezultatul echipei, un 
talent remarcabil care, atunci 
cînd vrea, poate face minuni. 
Lingă el. un colectiv din ce în ce 
mai omogen, cu jucători laborîoși 
(Vasile Oprea, Ion Tase ș.a.) și 
un portar. Mihai RedI, care, în 
zilele lui bune, poate închide 
toate culoarele adversarului.

Meciul aeesta, dintre forțele de 
prim rang ale campionatului, 
poate și trebuie să releve tuturor 
nu numai frumusețea unui joc 
care a cucerit lumea sportului, ci 
și nivelul ridicat al handbalului 
românesc, premisele reale de la 
care pleacă in pregătirea n-oii bă
tălii olimpice. Cu puține excepții, 
în aceste formații se află toți 
„tricolorii", toți cei care în cu- 
rînd vor fi chemați să alcătuias
că reprezentativa pentru Los An
geles ’84 și în care se pune nă
dejdea cuceririi primilor lauri la 
J.O. De aceea ne punem speran
țe în acest mare derby, în fair- 
play-ul celor două echipe, in ca
pacitatea tuturor jucătorilor de a 
recomanda, o dată în plus, înal
tul nivel actual al handbalului 
românesc.

Hristache NAUM
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ACIA“, ETAPĂ ÎN C.E. I
piloți în- 
au ajuns 

Europa: 
Germa- 

iger — A- 
ivonen — 

Rotiri — 
lila Ciu- 

6), Frantz 
8), Vaclav 
1 (1979),
ilia (1980), 
iria (1981). 
icis mîine 
e), cea de 
lui Dună- 
ura în ju- 
ea și sosi- 
fața Casei 
or. Aici, 
„coman da
ca re, ieri 

le noutăți. - 
ing. Paul 

ița că au 
>biliști din 
hoslovacia, 
Germania, 

ngaria, U- 
ircia, pe 
diferite —
kvici 2140, 
Fiat -2000,

Renault 5 Alpin, Polonez 2000, . 
Opel Kadet, V.W. Golf GTI, Tra- I 
bant, Citroen VISA, V.W. Siroco, | 
Skoda 130 RS și, bineînțeles, Da
cia 1300 — unele de construcție ■ 
specială, ș_a. Concurenții — circa I 
100 echipaje, dintre care 58 sînt I 
românești — și-au Început an
trenamentele pe șoselele județului ■ 
Tulcea după care, mîine, intre I 
orele 8 și 12, își vor supune ma- I 
șinile exigentei verificări tehni
ce. De la Mihai Safta, conducă- | 
torul lotului național, am aflat I 
numele echipajelor (pilot și navi- I 
gator) no-astrc. ROMÂNIA I: Ba- 
lint — Zărncscu, Vasile — Mă- | 
lăuț, Grigoraș — Scobai, Urdea I 
— Banca, Mateescu — Nuță; HO- ■ 
MÂNIA II: Costineanu — Barbu, 
Bucur — Simeanu, Mureșan — | 
Avram, Gheorghiu — Dănilă, Al- | 
dea — Nemeș. (Antrenori : Șt. 1 
Iancovici, D. Telescu, O. Scobai). m

„Raliul Dunării-Dacia" din I 
acest an este organizat de către I 
Automobil Club Român, Centrala w 
de autoturisme din Pitești, Cen
trala de pescuit oceanic, cu spri- I 
jinul organelor locale de partid I 
și de stat din județul Tulcea*

Modesto FERRARINI I

BRAȘOV, 16 (prin telefon). 
Peste 15 000 de spectatori au ți
nut să asiste, pe stadionul Tinere^ 
tului, din localitate, la jocul din
tre Dinamo și Gloria Bistrița, un 
Joe care — deși a fost disputat 
între două echipe din categorii 
diferite —, a păstrat tot timpul 
amprenta egalității. în consecință, 
spectatorii brașoveni după parti
da Dinamo — Corvinul, au asistat 
la un nou joc de cupă deosebit 
de disputat, frumos, cu foarte 
multe faze de mare spectacol la 
ambele porți. Nici un moment 
tempoul de joc nu a scăzut, ast
fel că am asistat în același mi
nut la ocazii de gol la ambele 
părți.

După cîteva minute de tatonare, 
Mulțescu șutează prin surprin
dere (min. 9), în stîlpul din 
dreapta al lui Nalaț, pentru ca 
trei minute mai tîrziu, E. Geor
gescu să execute excelent o lovi
tură liberă de la 18 m. Moraru 
intervine in-extremls și trimite 
mingea în corner. în min. 18, 
Văetuș centrează din întoarcere 
șl lordache trece pe lingă gol, 
pentru ea în min. 23, o altă lo
vitură liberă executată de Moga 
să fie greu deviată in corner de 
același Moraru. Numai din aceas
tă scurtă Înșiruire dc faze vă pu
teți da seama de ambiția cu care 
și-au disputat șansa cele două 
echipe. Gloria este mai insisten
tă, Jucătorii ei aleargă mult (ca 
și cei de la Dinamo, dealtfel) 
dar Dinamo, avînd experiența 
jocurilor grele, știe să scape cu 
fața curată din momentele difi
cile.

După pauză, cu Orac în forma
ție, campioana țării devine mai 
periculoasă. în min. 52, Orac ex
pediază și el balonul în bară, in 
min. 53 Berceanu, scăpat de su
praveghetorul său, se îndreaptă 
cu mingea spre poartă, dar întîr- 
zie să șuteze și Moraru salvează 
din nou. în min. 63, același Ber
ceanu „șterge transversala- la o 
fază de mare spectacol, pentru 
ca imediat să asistăm la un cor
ner la poarta Gloriei.

Cam de prin minutul 75, Di
namo, cu o pregătire fizică mai 
bună, trece mai hotărît la condu
cerea jocului și in min. 77, echi
pa campioană înscrie golul care 
o propulsează in finala „Cupei 
României” : Văetuș „lucrează- o 
minge pe partea stingă, centrează 
și IORDACHE înscrie cu capul. în 
min. 80. mai întii Orac și apoi 
Iordache expediază balonul în 
bară, pentru ca jocul să se în
cheie cu o mare ocazie de ega- 
lare a Gloriei ; proaspătul intrat, 
Dănilă, este cu o jumătate de 
pas in urma centrării lui Ber
ceanu... O dificilă, dar meritată 
victorie a lui Dinamo.

A condus bine FI. Popescu 
(Ploiești) următoarele formații :

GLORIA : Nalaț — Roman, 
BELDIE, Cervenschi (min. 52 Ca- 
țaxos). Andreicuți — Butuza, 
BOGA, E. GEORGESCU (min. S3 
Dănilă) — I. NICOLAE, Coman, 
BERCEANU.

DINAMO : MORARU — I. Ma
rin, DINU, Bumbescu, Stănescu 
— MULȚESCU, L. MOLDOVAN, 
Dragnea (min. 46 ORAC) — Tor- 
dache, D. Georgescu, VĂETUȘ.

Mircea TUDORAN

DUPĂ 23 DE ANI. BAIMAREN1I, DIN NOU IN FINALA !
F. C. Argeș 6—4 (0—0 ; 0—0 ; 1—1)

TRI LA „INTERNAȚIONALELE" ' 

MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI I
■r pentru 
e masă ju- 
;ori români 
unpionatele 
miori ale 
parte spor
ii care An- 
a, Ungaria, 
mania, Ita-

■
ezentanților 
ambiiu, sub 
reușind să

ocupe locul 3 în întrecerea pe 
echipe (P. Haldan, C. Bădoi, F. 
Ferenczi). Da celelalte probe ei 
au cedat, fiind eliminați din 
competiție, ca, dealtfel, și fetele 
(Iudith Borbely, Lorena Mihai), 
care au avut o evoluție slabă.

De remarcat că suedezul J. 
Waldner, campion european de 
juniori și medaliat cu argint la 
C.E. de seniori, din aprilie, a fost 
eliminat în semifinalele de sim
plu de cehoslovacul V. Broda.

I
I
I
I

F. C. Baia Mare —
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin tele

fon). Pe Someș, în orașul aflat 
încă sub impresia retrogradării 
lui „U“, ca un joe al ironiei, au 
evoluat in duelul pentru finală 
F.C. Baia Mare, echipa care eli
minase din Cupă formația clu
jeană, și F.C. Argeș, care smul
sese aici, sub Feleac, un punct 
decisiv șepcilor roșii. Avantajate 
din plecare de o galerie net su
perioară celei piteștene, echipa 
maramureșeană domină, caută 
mai des poarta adversă însă șu
turile periculoase cam lipsesc. 
Așa îneît, în prima repriză am 
reținut doar „bara- Iul Dragomi- 
reseu (min. 24), urmată dc rata
rea lui Buzgău, ca o replică Iii 
situația din min. 17, cînd porta
rul Moldovan a ieșit salutar în 
fața lui Jurcă la 15 m. Infiltră
rile lui Sepi și Koller, zbuciumul 
lui Dragomirescu și Roznai n-au 
avut însă vigoarea necesară pen
tru a îngenunchia defensiva, ar- 
geșeană. Miza mare a jocului — 
calificarea In finală și, eventual, 
participarea In Cupa cupelor — 
marchează întreaga primă repri
ză, în care se joacă moddst și 
exagerat de prudent

Piteștenii încearcă să riște mai 
mult imediat după pauză, atacind 
mai incisiv. Jocul se animă, ca
pătă nerv și fazele fierbinți apar. 
Cursa lui Turcu și pătrunderea 
lui Radu II (min. 49), „capul- 
lui Moiceanu (min. 50) și cel al 
lui Dragomirescu (min. 57), rată
rile Iui Roznai (min. 58) ridică 
brusc cota spectaculară a intil- 
nirii spre bucuria celor 20 000 de 
spectatori. Replica ofensivă a di
vizionarei „B‘ place și număi 
Cristian reușește în min. 62 să se

opună golului în fața lui Dra
gomirescu, scăpat singur spre... 
finală. Din acest moment jocul 
scade din nou în intensitate, se 
ratează de ambele părți : Tătă- 
ran (min. 81), Turcu (min. 83), 
Sabflu (min. 85) și in min. 87 tu- 
șierul L. Măierean ii oprește gre
șit pe Dragomirescu din poziție 
de gol pentru un ofsaid inexis
tent și urmează ca... prelungirile 
să decidă.

Prelungiri de luptă și suspans. 
ROZNAI înscrie in mm. los, cu 
capul, Ia lovitura liberă indirectă 
executată de Koller de pe partea 
stingă, de la 16 m. Argeșenii nu 
cedează Insă și peste cinci minu
te egalează prin RADU II. Cu 4 
minute înaintea terminării pre
lungirilor bara se opune la șu
tul lui Dragomirescu, așa incit 
numai penalty-urile mai pot de
cide finalista. înscrie KOLLER, 
ratează Radu H, înscriu în ordi
ne ROZNAI. BARBULESCU, BA
LAN. IGNAT, DRAGOMIRESCU, 
TULPAN și ENE, așa îneît divi
zionara „B“ eîștigă cu 6—4! Deci, 
F.C. Bala Mare in finală, unde 
va intîlni tot pe Dinamo, ca și 
acum 23 de ani.

Arbitrul brașovean Radu Pe
trescu a condus bine următoarele 
formații :

F. C. BAIA MARE : MOLDO
VAN — SEPI. Borz, Tătăran. KO
LLER — BALAN. SABĂU, R. 
Pamfil — DRAGOMIRESCU, Buz- 
gău (min. 93 Ene), Roznai.

F.C. ARGEȘ : Cristian — Băr- 
bulescu, Zamfir, STANCU, Tul
pan — Toma (min. 59 Badea). 
MOICEANU. Ignat, Jurcă — Radu 
II, Turcu (min. 91 Bătută).

Mircea M. IONESCU

REGULAMENTUL DE TRANSFERARE 
A JUCĂTORILOR DE FOTBAL

E ȘAH
sfîrșitul 

, turneul in
ie la Timi- 
-ic de-mo- 
, a£u7n li
ar Vences- 
puncte, fi- 
. urmăritor 
iugoslavul 

it la dis- 
jumătate 

a acestora., 
clasament, 

ie prezintă

DE LA TIMIȘOARA
astfel : O. Foișor 6 p, 1. Je
leu (Iugoslavia) 5 p (2), L. 
Karsa (Ungaria) 5 p (1), N. 
Spiridonov (Bulgaria) 5 p, M. 
Șubă i'/z P (1). I. Mărășescu 
4’/, p, R. Vera (Cuba). V. Cio- 
câltea și S. Grunbcrg — cite 
4 p, Tr. Stanciu 3*/, p, E. Mo- 
zeș și N. llijin — cite 3 p_. 
De menționat că Mihai Șubă 
a întrerupt pentru a doua oa
ră partida din runda a 9-a, cu 
iugoslavul Jelen.

ȘTIRI... ȘTIRI.

□ IUNIE 1982
EXCEPȚIONALĂ

IEXPRES

în cadrul a 8 
extrageri, totali- 
zînd 44 numere, 
ORICINE JOACA 
POATE OBȚINE :
• autoturisme 

„Dacia 1300“
• mari sume de 

bani
• excursii în 

U.R.S.S. sau 
R. D. Germană

VARIANTELE DE 
15 LEI PARTICI
PA LA TQATE 
EXTRAGERILE ! 
Agențiile Lofo-Pro. 
nosport vă stau 
la dispoziție pînă 
sîmbătă 19 iunie 
inclusiv. NU O- 
COLIȚI PRILEJUL 
DE A VA NU
MĂRĂ PRINTRE 
MARII CÎȘTIGA- 
TORI !

• • AZI, IN DIVIZIA „C“. Tere
nul Abatorul va găzdui astăzi, 

Ide la ora 18, meciul Abatorul — 
Diusuuo Victoria București, din 
cadrul etapei a 36-a, ultima (se- 

Iria a V-a a Diviziei ,,C“). In 
deschidere, de la ora 16, va avea 
loc partida echipelor de juniori.

Ie MĂSURI ORGANIZATORICE 
LA UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
In ședința din 15 iunie, conduce
rea clubului cralovean a lrotărit

I eliberarea din funcție a antreno- 
SMlui principal I. Oblemenco, pre
cum și a lui C. Deliu, din func
ția de vicepreședinte al clubului,

I pentru slaba comportare a echi
pei în campionat. Urmează să fie 
încadrat un nou antrenor princi

pal. (Șt. GURGUI — coresp.).
N.N. Așadar, caruselul antreno

rilor a început ! După un an în 
care a oiști gat campionatul și 
cupa (1981), I. Oblemenco este 
schimbat pentru ocuparea locu
lui... 2.

• TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI DE JUNIORI II. în
tre 24 șl 27 iunie se va desfășura 
turneul final al campionatului 
republican de juniori n, la care 
vor participa cîștigătoarele celor 
12 serii. Locurile de disputare a 
meciurilor sînt următoarele: GA
LAȚI (cîștigătoarele seriilor 1—4), 
ROȘIORI DE VEDE (5—8), SIBIU 
(9-12). •

Art. 1. Jucătorii de toate ca
tegoriile se pot transfera la 
alte cluburi (asociații), odată 
pe an. în perioada dintre cam
pionate. F.H. Fotbal va stabili, 
anual, perioada de transferări.

Jucătorii care activează în e- 
chipe de categorii inferioare 
se mai pot transfera Ia cluburi 
(asociații) de categorii superi
oare și în perioada 10—20 de
cembrie. numai în cadrul ace
luiași iudet (municipiul Bucu
rești) ; echipele divizionare A 
pot transfera, in aceeași peri
oadă. jucători din categorii in
ferioare. indiferent de județ. 
Tot în această perioadă se pot 
transfera, cu avizul Comisiei 
iudetene de fotbal, la echipe 
de categorii inferioare numai 
în cadrul aceluiași iudet și ju
cătorii divizionari A si B care 
sînt dati disponibili de către 
cluburile (asociațiile) lor.

Jucătorii care se transferă în 
anul 1982 potrivit art. 1, se pot 
transfera la alte cluburi (aso
ciații). indiferent de iudet. nu
mai după o activitate de 5 
(cinci) ani în același club (a- 
sociație).

Art. 2. Transferarea jucători
lor se face numai cu acordul 
de transfer (tip F.R. Fotbal) al 
clubului (asociației) la care 
sînt legitimați, valabil în anul 
în care se eliberează. însoțit 
de celelalte acte asd cum se 
arată la art. 4.

Art. 3. Jucătorii de fotbal în
corporați pentru satisfacerea 
stagiului militar si cei care 
devin studenti în anul I 1? 
cursurile de zi ale institutelor 
de învățămînt superior, precum 
si cei care au absolvit un in
stitut de învățămînt superior, 
se pot transfera în termen de 
45 zile de la încorporare, intra
rea Ia facultate sau absolvire. 
Jucătorii încorporați si jucă
torii care devin studenti se 
transferă ne perioada stagiului 
militar si. respectiv, pe peri
oada studiilor, după care revin 
la cluburile (asociațiile) de o- 
rigină.

Jucătorii juniori care devin 
elevi la unitățile școlare pe lin
gă care își desfășoară activi
tatea cluburile școlare de fot
bal primesc drept de ioc din 
oficiu la aceste cluburi chiar 
dacă nu obțin acordul de trans
fer dc la clubul (asociația) 
din care fac parte — exceptînd 
secțiile divizionare A; ei vor 
fi legitimați la clubul școlar 
numai pe perioada studiilor, 
după care se vor întoarce la 
cluburile (asociațiile) de unde 
au plecat.

Art. 4. Transferarea jucăto
rilor de fotbal se efectuează pe 
baza următoarelor acte:

a) cerere de transfer (țip 
FRF) semnată de jucător și 
clubul (asociația) care îl soli
cită ;

b) acordul scris (tip FRF) al 
clubului (asociației) la care ju
cătorul este legitimat, valabil 
pentru anul în care acesta se 
eliberează ;

c) carnetul de legitimare a 
jucătorului; în cazul cînd clu
bul (asociația) refuză să cedeze 
carnetul, FRF va primi actele 
de transfer si va elibera dupli
cat ;

d) consimțămîntul scris al 
părinților (tutorilor) pentru ju
cătorii juniori- si copii;

e) chitanța de depunere a 
taxei de transfer de către clu
bul (asociația) care a solicitat 
transferul;

f) fisa personală aflată în e- 
vidența Comisiei județene de 
fotbal, dacă se solicită trans
ferarea de la echipe din cam
pionatul județean pentru echi
pe din diviziile A. B. C și 
campionatul republican al ju
niorilor ;

g) adeverința de încadrare în 
producție;

h) jucătorii care se transferă 
pentru perioada stagiului mili
tar vor prezenta în afara acte
lor de transfer si o adeverință 
eliberată de Centrul militar ju
dețean sau unitatea militară 
respectivă, din care să rezulte 
data încorporării si a lăsării la 
vatră. Datele transferării șe 
vor scrie în carnetul de legi
timare. cu culoare roșie. Trans
ferarea acestora se va efectua 
numai cu avizul organelor com
petente din Ministerul Apără
rii Naționale sau Ministerul de 
Interne;

i) pentru jucătorii care soli
cită transferul ca urmare a ab
solvirii cursurilor de zi ale în- 
vătămîntuiui superior se va 
prezenta si o copie legalizată 
de pe repartiția guvernamenta
lă (pentru anul competițional 
in curs), iar pentru cci care 
sînt admiși la cursurile de zi 
ale învățământului superior se 
va prezenta un act doveditor.

Art. 5. Actele de transfer 
pentru jucătorii echipelor ce 
activează în Divizia A se vor 
depune la F.R. Fotbal, iar pen
tru jucătorii echipelor din di
viziile B. C. juniori republicani 
Si copii, printr-un delegat al 
CJEFS, care în prealabil le va 
controla dacă acestea sînt com
plete. respectă prevederile urc* 
zentului regulament, precum și 
legalitatea transferărilor pre
zentate. Actele depuse prin 
postă nu vor fi luate în consi
derare.

— Actele de transfer pentru 
jucătorii din campionatele ju
dețene se depun la comisiile 
județene de fotbal, respectiv la 
Consiliul municipal pentru e- 
ducatie fizică si sport București.

— Cererile de transfer ne
însoțite de toate actele men
ționate mai sus. ca si actele 
care prezintă ștersături sau co
recturi. nu vor fi luate în con
siderare.

— Cluburile (asociațiile) care 
dau mai multe acorduri de 
transferuri aceluiași jucător vor 
fi sancționate cu interzicerea 
de a beneficia de transferări 
de jucători pînă Ia următoarea 
perioadă de transfer stabilită 
de F. R. Fotbal.

— Jucătorii care semhează 
două sau mai multe cereri de 
transfer, indiferent de modul 
de soluționare a acestora, vor 
fi sancționați cu ridicarea 
dreptului de joc pe o perioadă 
de la 6 luni la 1 an.

— Aprobarea transferărilor și 
îndeplinirea formalităților ce
rute de acestea sînt de compe
tenta Federației Române de 
Fotbal pentru toți jucătorii 
care solicită .transferarea la 
unul din cluburile (asociațiile) 
ce activează în diviziile A. B, 
C și in campionatul republican 
al juniorilor sau dc copii Si a 
comisiilor județene de fotbal 
pentru celelalte categorii.

Perioada da transferări din 
acest an a fost stabilită între 
25 iunie si 15 iulie. F-R. Fot
bal atenționează toate clubu
rile si asociațiile sportive că 
nu au voie să primească la 
pregătire jucători de la alte 
echipe, care nu posedă acord 
de transfer (dezlegare).

VLAD LA 22 DE AM...
W'IIMSTRATIA DI STAI 1010 PR0N0SP0D1 INIORi'IIAZA

I» ATI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE 2 Pentru cei ce nu 
și-au procurat încă bilete cu nu- 

[merele preferate, precum șl pen
tru cei ce doresc să-și sporească 
posibilitățile de mari succese, se

I reamintește că astăzi este ultima 
zi de participare la tragerea o- 
bișnuită Loto de vineri 18 iunie 
1982.

IC NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
16 IUNIE. Extragerea 1 : 16 4 3« 
41 40 12 ; extragerea aTI-a : 11

121 îl 23 18 10 Fond de cîștiguri : 
1.251.189 lei din care 365.898 lei 
renort la categoria 1.
• CÂȘTIGURILE TRAGERII EX- 

ICEPTIONALE LOTO DIN 6 IU
NIE. ’ FAZA I : Cat. 2 : 1 variantă 
100% a 43.485 lei, sau la alegere, 
1 excursie de 2 locuri în U.R.S.S.

Isau R.S. Cehoslovacă și eventuala 
diferență în numerar și 6 variante 
25% a 10.871 lei ; cat. 3 : * va

riante 100% a 11.443 lei, sau la 
alegere, 1 excursie de 1 loc în 
u.R.s.S. sau R.S. Cehoslovacă și 
eventuala diferență în numerar 
șl 22 variante 25% a 2.861 lei ; 
cat. 4 : 42,25 variante a 2.573 lei ; 
cat. 5 : 69,75 a 400 lei ; cat. 6 : 
171 a 300 lei ; cat. 7 : 254 a 200 
lei ; cat. 8 : 1.773,50 a 100 lei. 
FAZA A II-a : Cat. A : 1 va
riantă 25% a 50.000 lei ; cat. B : 
2 variante 100% a 21.732 lei, sau 
la alegere, 1 excursie de 1 loc 
în U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă 
șl eventuala diferență în numerar 
și 7 variante 25% a 5.433 lei ; cat. 
C ț 13,25 variante a 4.962 lei ; cat. 
D : 72,75 a 904 Iei ; cat. E : 802,50 
a 100 lei. Cîștigul de cat. J 100% 
in valoare de 43.845 lei a revenit 
participantului GAVRILA MLA- 
DIN din com. Nadab, jud. Arad 
iar cîștigul de 50.000 lei de la cat. 
A, a fost obținut de VICTOR 
LUPU din București.

Sjmbătă, la Brașov, a rein
trat, in ultimul sfert de oră, 
fundașul dinamovist Nicușor 
Vlad. Moment aplaudat, spor
tiv, de spectatorii brașoveni, 
cei care își aminteau, desigur, 
că ex-gălățeanul suferise, în 
octombrie, un grav accident, 
care îl scosese mult timp în 
afara arenei. Sîmbătă, Vlad a 
reapărut, pe prima scenă, 
„complet refăcut**, după cum 
mărturisea el, verificat și în 
partidele de speranțe, unde 
„totul a mers perfect, de 
parcă n-aș fi fost accidentat". 
O bucurie pentru ei, băiat se
rios, care a respectat întoc
mai programul de refacere, o 
bucurie și pentru doctorul e- 
chlpei campioane, Mircea 
Cristea, și pentru toti cei 
care l-au ajutat să treacă 
peste dificilul moment. Și» ca 
o recompensă pentru zilele de

suferință, pentru regretele de 
a nu fi jucat atîta timp în 
prima echipă, antrenorii di
nam o viști i-au oferit, sim
bătă, lui Vlad, prin trimite
rea în teren, un frumos ca
dou pentru cei 22 de ani pe 
care îi împlinea exact în 
ziua redebutului său. Iar 
cadoul coechipierilor este 
foarte mare : titlul dc echipă 
campioană. Primul tricou de 
campion îmbrăcat de talen
tatul fundaș plecat de pe 
malul Dunării.

Acum, Vlad trebuie să re
vină acolo, sus, printre cei 
mai buni fundași ai țării. Ca
litățile lui tehnico-fizice și 
cele morale, probate în a- 
ceastă lungă perioadă de 
trerupere, îl, anunță ca un 
candidat sigur la un loc în 
„familia tricolorilor". Suc
ces, Vlad I (M.M.I.J



CONFRUNTARE
DenUirînd greu, sub povara gi

gantismului, turneul final al ce
lei de-a 12-a ediții a C.M. s-a 
urnit acum la drum cu toate mo
toarele în plin. Nimic nu mai 
amintește aici, la Barcelona, de 
festivitatea de deschidere. Gazo
nul impunătorului stadion Nou 
Camp a fost curățat de ultimele 
papelitos. Locul sărbătorii fotba
lului mondial, cu dansuri și cîn- 
tece a fost luat de aspra între
cere, cu emoții, bucurii și tristețe. 
Nu este, intr-adevăr, ușor pentru 
nimeni să lupte cu adversarii 
direcți dar și cu aclimatizarea, u- 
neori cu căldura, de-a dreptul co
pleșitoare. Luni seară', de pildă, 
la jocul Brazilia — U.R.S.S., dis
putat la Sevilla, termometrele a- 
rătau aproape de 40 de grade, 
ceea ce n-a displăcut, desigur, 
brazilienilor. Dar aceste dificul
tăți pe care le întîmpină echipele 
participante au mai fost înre
gistrate și la alte ediții, ele fi
nind oarecum de domeniul obiș
nuitului și însumîndu-se în atmos
fera de ansamblu a turneelor fi
nale. „Cu cît sînt mai mari greu
tățile, care, se știe, Repară echi
pele pregătite din toate punctele 
de vedere de cele mal puțin puse 
la punct, aprecia Hellenio Herrera 
intr-un interviu televizat, cu atît 
vor crește și meritele învingătoa
relor". în special ale acelei echi
pe care duminică 11 iulie va cîș- 
tiga mult invidiatul trofeu. Care 
va fi această echipă ? Nu este, 
firește, ușor de răspuns acum 
cinci, la ora primului nostru co
mentariu, -mai sînt echipe, ca

N-a lipsit mult să

SCOȚIA - NOUA
La Malaga, peste 25 000 de 

spectatori prezenți marți pe sta
dionul Rosaleda, au urmărit un 
excelent început de partidă al e- 
chipei Scoției, care — în meciul 
cu Noua Zeelandă (seria a Vl-a) 
— a marcat repede 3 goluri și 
a ratat alte ocazii. La 3—0, cînd 
conturile păreau închise, scoțienii 
îndreptîndu-se liniștiți spre ,,li
nia de sosire", iată că fotbaliș
tii de la antipozi Izbutesc să În
scrie de două ori șl să forțeze 
chiar... egalarea. Mai experimen
tați și, ca atare, mal lucizi în 
joc, scoțienii au depășit momen
tele grele ale ofensivei echipei în 
alb. și-au stains bine rînd urile și 
au mai înscris încă două goluri,

Un scor de necrezut

UNGARIA-EL SALVADOR 10-1!
O evidentă diferență de valoare, 

de concepție tactică și de posi
bilități tehnice a fost pregnantă 
In totilnirea de marți, de la 
Elche, In care Ungaria a surcla
sat El Salvador (seria a IH-a) 
cu un scor aproape de necrezut: 
10—1 (3—0) I... In timp ce fotba
liștii unguri au zburdat cum au 
vrut și au marcat cind și cum 
au vrut, defensiva adversă ară- 
tlndu-se... naivă, salvadorlenii au 
mizat totul pe rapiditatea unor 
contraatacuri din care, măcar, să 
înscrie și el. Și, deși ocaziile nu 
le-au lipsit, au marcat doar o 
singură dat‘ă, dar s-au bucurat 
ca pentru cel puțin, 10 goluri !

Arbitrul Ebrahim Yousig al-Boy

o TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Moscova, Iri

na Bondarciuk a alergat 5 000 m 
în 15:12,62, cea mai bună per
formanță europeană. • Tradițio
nala cursă de marș Praga — Po- 
debrad a fost câștigată de mexi
canul Ernesto Cano, cronometrat 
pe 50 km în 3h51:10, urmat de 
compatriotul său F. Gomez 
3h55:25. • Cubanezul Luis Delis 
a realizat 70,58 m la aruncarea 
discului, cel mai bun rezultat 
mondial al anului și al treilea al 
tuturor timpurilor. • Rezultate 
ale -atleților sovietici: Olga Dvir- 
na 8:36,40 la 3 000 m (cel mai bun 
rezultat al anului), Ghenadi Bel
kov 2,32 m la săritura în înălți
me, • Werner Schildauer a sta
bilit un nou record al R.D. Ger
mane la 10 000 m: 27:33,66.

AUTO • Pilotul finlandez Han- 
nu Mlkkola a cîștigat pentru a 
patra oară ,.Raliul Scoției". Pe 
locurile următoare s-au clasat 
J. McRae (Scoția) și A. Toive- 
nen (Finlanda).

BOX • Noul campion mondial 
de box (profesioniști) la catego
ria super-cocoș este Leo Cruz 
(Republica Dominicană), care 
l-a învins la puncte pe Sergio 
Palma (Argentina) în gala de la 
Miami Beach.

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Italiei pentru amatori des
fășurată la Bibi one de-a lungul 
a 149 km a fost cîștlgată de Ro
berto Pugnin (Italia) în 3hl4:43 
(medie orară 45,912 km). în ace
lași timp au sosit alți 10 cllcliști. 
• Prima etapă a Turului provin
ciei Auvergne (Franța), disputată 
în împrejurimile orașului Cler- 
mond Ferrand (176 km), a fost

SPECTACULOASA
Austria, Chile, Cehoslovacia, Ku
wait, Iugoslavia, Irlanda de Nord, 
care nici nu au intrat în arenă. 
Inițial, cind Argentina, campioa
na lumii, nu capotase încă din 
start, la bursa par iurilor se acor
da cota cea mai mare Braziliei și 
R. F. Germania ; reprezentantele 
America de Sud și Europei. 
Acum, după prestația Braziliei de 
un ridicat nivel tehnic și specta
cular in meciul cu U.R.S.S., cota 
este în creștere. Pe teren, afirmă 
toți martorii oculari și îndeosebi 
în partea a doua a meciului, cind 
Socrates șl Eder au anulat, prin 
golurile înscrise de ei, avantajul 
luat pe tabelă de sovieticul Bal, 
au fost minute întregi de balet 
fotbalistic. Iar seara, 3 000 de bra
zilieni prezenți aici au dansat 
samba pe străzile Sevillei.

în ce-l privește pe vest-ger- 
mani, ei ne-au oferit miercuri 
seară o surpriză de mari 
proporții, pierzînd neașteptat 
in fața algerienilor. Dar să 
nu omitem din calcule echipe 
cu drept de replică, dato
rită unei reale valori, ca Anglia, 
Belgia (aproape o... Olandă a ani
lor *74, *78, afirmă despre ea unii 
comentatori), Italia, Spania și — 
de ce nu ? — Argentina, în pofi
da startului greșit. Menotti, antre
norul campionilor lumii, le-a pro
mis, dealtfel, suporterilor care, 
după meciul cu Belgia, l-au aș
teptat la mașină cu steagul alb- 
albastru in mină și cu lacrimi în 
ochi, o grabnică reabilitare. A- 
vem de-â face cu o confruntare 
spectaculoasă dar aspră.

fie egal și totuși... 

ZEELANDĂ 5-2 
clștigînd astfel partida cu 5—1 
(3—0).

Cele 8 goluri au fost realizate 
de: Dalglish (min. 17), Wark 
(min. 29 și 32), Robertson (mln. 
73) și Archibald (min. 79) pen
tru Scoția, Sumner (min. 54) șt 
Woodin (min. 65) pentru Noua 
Zeelandă.

Americanul David Socha a con
dus echipele: SCOȚIA: Rough — 
MacGraln, Hansen, Evans, Gray
— Souness, Strachan (min. 83 
Narey), Wark — Dalglish, Brazil 
(min. 53 Archibald), Robertson ; 
NOUA ZEELANDA: Van Hattum
— Hill, Almond (min. 66 Her
bert), Malcolnftson (min. 77 Cole), 
ELrick — Sumner, MacKay, Cres
swell, Boath — Rufer, Woodin-»

(Bahrein) a condus formațiile : 
UNGARIA: Meszaros — Martos. 
Garaba, Balint, Toth — Muller 
(min. 68 Szcntcs), Nyilasl, Saliai 
— Fazekas, Tordcsik (min. 85 
Kiss), Poloskel; EL SALVADOR: 
Mora — Recinos, Rodriguez, Jove, 
Castillo — Huezo, Alfaro, Ruga- 
nas (min. 27 Zapata) — Rivas, 
Gonzales, Hernandez.

7 000 de spectatori au aplaudat 
golurile înscrise de: Nyilasi (min. 
4 și 83), Poloskel (min. 10), Faze
kas (min. 23 și 55), Toth (min. 51), 
Kiss (min. 69, 73, 77) și Szentes 
(min. 70), respectiv Zapata (min. 
65). Au fost acordate cartonașe 
galbene lui Fazekas șl Nyilasi.

cîștigată de elvețianul Stephan 
Maurer în 4h26:15, urmat, în a- 
celași timp, de polonezul Czaja 
• Proba de viteză din cadrul 
..Marelui premiu al orașului 
Paris" a revenit lui Michael Hub- 
ner (R.D.G.), care a parcurs ul
timii 200 m în 12,95. La femei a 
cîștigat IsabeUe Gautheron (Fran
ța) — 13,85, iar la semifond (40 
km) olandezul Bert Pronk hi 
37:13,40.

GIMNASTICA • Primele cla
sate în concursul internațional 
feminin de la Orleans : Tommy 
Smith (S.U.A.) 38,20, Colombo
Kamamonjisoa (Franța) — 38,15 p, 
Glna Stalonne (S.U.A.) — 37,90
p, Romy Kessler (Elveția) — 37,60 
p, Lavinia Agache (România) — 
37,55 p, Xu Yeme (R. P. Chineză) 
— 37,40 p.

PENTATLON MODERN • Po- 
lonezul Janusz Peciak a cîștigat 
concursul de la Uppsala, totali
zed 5 459 p, urmat de Iuri Ho- 
risako (U.R.S.S.) — 5 448 p șt 
Svent Ramusson (Suedia) — 5 440 
p. Ultima probă, crosul (4 000 m) 
a revenit sovieticului Serghcl Gu- 
sudarev.

ȘAH • După 9 runde, în tur
neul de la Torino conduc An
dersson, Spasski și Karpov cu 
cîte 4,5 p. In runda a 9-a Spas- 
skf a remizat cu Andersson, iar 
Karpov l-a învins pe Liubojevlci.

TENIS • în „optimi" la East
bourne : Martina Navratilova — 
Lucia Romanov 6—2, 6—1, Andrea 
Jaeger — Annie Minter 7—5, 6—2; 
Bettina Bunge — Helena Suko- 
va 6—4, 6—1. • La Bristol, Mar
tin Davis (S.U.A.) — Hie Năs- 
tase 6—1, 7—6.

, DAR ASPRĂ
Trecînd de la echipe la jucă

tori, „orologiul Mundialului spa
niol* indică o oră prea devreme 
pentru sentințe. Mulți spanioli o 
fac anulîndu-l, dintr-un condei, 
pe Maradona. „Nu merită multele 
milioane de dolari plătite de C.F. 
Barcelona pentru Maradona. Ni 
s-a prorrfis un PelS și, ce vedem?

Jucătorii din Camerun ratează 
Peru, de la La Coruna (0—0).
Un fotbalist extrem de dotat, 
este drept, dar care nu posedă 
nici forța de a pătrunde în ca
reul advers și nici șutul lui Pel6", 
9-a scris, negru pe alb, după jo
cul Argentina — Belgia, în ,,Mun
do Deportivo". Cine credeți că-l 
apără pe micul Diego ? însuși 
Pel6, care spune astfel în același 
ziar: „V-am mai spus că lui Ma
radona nu-i va fi ușor să scape

Căldură sufocantă, ca de etuvă
ANGLIA - FRANȚA

Căldură înăbușitoare la Bil
bao. ieri, în timpul meciului 
de pe San Mames, dintre re
prezentativele Angliei și Fran
ței, în cadrul seriei a IV-a, 
care a influențat direct des
fășurarea partidei. Anglia a 
învins cu 3—1 (1—1) ia capă
tul unui joe dirz.

Primuil gol a căzut ca un 
trăznet, chiar la citeva se
cunde de la fluierul de început 
al arbitrului portughez An
tonio da Silva Garrido. La pri 
mul atac englez Robson a șu
tat puternic și a înscris : 1—0. 
Următoarele minute cunosc 
însă o puternică ofensivă a

Seria surprizelor continuă...

ALGERIA - R. F. GERMANIA 2-1!
Ieri după amiază, pe stadio

nul El Molinon din Gijon, ceea 
ce .era considerat ca un simplu 
galop de sănătațe pentru fot
baliștii din reprezentativa R. F. 
Germania, meciul cu Algeria, 
avea să fie, în cele din urmă, 
o surpriză de foarte mari pro
porții : victoria echipei africane 
(in seria a Il-a), cu scorul de 
2-1 (0—0),..

Prima repriză a fost domi
nată de vest-germani, dar apă
rarea algeriană, în frunte cu 
portarul Cebrah, a izbutit să 
facă față situațiilor grele și să 
respingă cu calm și precizie va
lurile atacurilor adversarilor, 
iar în răstimpuri, elevii lui 
MUstapha Dahleb au contraata
cat periculos, punîndu-1 la grea 
încercare pe portarul Schuma
cher.

La închiderea ediției 

HONDURAS - SPANIA 1-0, 
LA PAUZĂ!

în singurul meci desfășu
rat în cursul serii, Spania — 
Honduras (grupa a V-a), la 
închiderea ediției, în minu
tul 60 al partidei, formația 
latino-americană conducea cu 
scorul de 1—0, prin golul 

PROGRAMUL DE AZI
Oviedo : 18,15 Chile - Austria (II)

Valladolid : 18,15 Cehoslovacia - Kuwait (IV)

Zaragoza : 22,00 Iugoslavia - Irlanda Nord (V)

de sub presiunea care-1 apasă u- 
merii de om tînăr. Ar fi trebuit 
ca el să solicite mai mult spriji
nul coechipierilor săi pe gazonul 
unde va începe o nouă carieră, 
în septembrie viitor, sub culorile 
lui C.F. Barcelona. Dacă în par
tidele următoare va fi mai bine 
înțeles, Maradona va arăta tot 
ceea ce știe". Ca și Maradona, 
nici peruanul Julio Cesar Uribe, de 
care in ultimul timp s-a scris 
avii de laudativ, n-a produs,

ocazia de a înscrie, în meciul cu 
Telefoto : AP-AGERPRES

marți, în meciul cu Camerun, o 
prea bună impresie. Dar, să ve
dem întîi la lucru toate echipele, 
pe alți mari jucători. Pentru eă 
surprize de genul aceleia produse 
de algerieni mai pot apărea, de
sigur...

Gheorghe NICOLAESCU
Barcelona, 16 iunîe

3-1
francezilor, care reușesc să e- 
galeze prin Soler în min. 25. 
După pauză, însă, englezii stă- 
plnesc mai mult si mai bine 
jocul și mai înscriu .de două 
ori. mai întîi prin același 
Robson (min. 65) și apoi prin 
Mariner (min. 81).

Au jucat formațiile : AN
GLIA : Shilton — Mills,
Thompson, Butcher Sansom 
(min. 89 Neal) — Coppell, Wil
kins, Robson, Rix — Francis, 
Mariner ; FRANȚA : Ettori — 
Battiston, Lopez, Tresor, Bo- 
ssis — Girard, Larios (min. 73 
Țigana), Giresse — Rocheteau 
(min. 70 Six). Platini. Soler

Repriza secundă a fost ex
trem de disputată. In plină do
minare vest-germană, Madjcr 
deschide scorul in min. 51, du
pă care atacurile europenilor se 
întețesc. In min. 67 Rummenigge 
egalează, dar bucuria lui 1—1 a 
fost doar de scurtă durată, deoa
rece imediat Belloumi înscrie 
golul unei victorii cu totul neaș
teptate !

Arbitrul peruan Enrique Labo 
Revoredo a condus echipele : 
R.F. GERMANIA; Schumacher 
— Kaltz, Forster, Stielike, Brie- 
gel — Dremmler, Breitner, 
Magath (mln. 82 Fischer) — 
Littbarski, Hrubesch, Rumme
nigge ; ALGERIA : Cerbah — 
Merzekane, Guendouz, Kourichi, 
Mansouri — Fergani, Belloumi, 
Dahleb — Madjer, Zidane (min. 
65 Bensaoula), Assad.

realizat în minutul 7 de 
Zelaya. Miile de spectatori 
prezenți pe stadionul din 
Valencia par să asiste la 
una din noile mari surprize 
ale acestor campionate mon
dialii.

SCORURI - FLUVIU
In legătura cu acest scor 

neobișnuit (10—1) cu care 
Ungaria a ciștigat partida de 
marți cu El Salvador, râspun* 
dem solicitării telefonice a 
unui cititor :

„Da, este cel mai mare 
scor înregistrat la vreunul din
tre turneele finale ale Cupei 
Mondiale. Adică, cu alte cu
vinte, este recordul competi
ției I De-a lungul anilor alte 
scoruri-fluviu au fost înregis
trate: 1954 Ungaria — Coreea 
de Sud 9—0, 1974 Iugoslavia 
— Zair 9—0, 1938 Suedia — Cu
ba 8—0, 1950 Uruguay — Bo
livia 8—0, etc. Cele mai mul
te goluri într-un meci au fost 
marcate în 1954 Austria - El
veția 7—5 și tot atunci Unga
ria — R.F. Germania 8—3. In 
ceea ce privește reprezentati
va Ungdriei, în afara meciu
rilor de mai înainte, a mai 
înregistrat scoruri mari în 
1938 cu Indiile Olandeze 6—0 
și 1962 cu Bulgaria 6—1".

• ESTE SUFICIENT ca ceva, o 
simplă „rotiță", din uriașul an
grenaj organizatoric să scîrțîie 
pentru ca treburile să nu meargă 
bine. Este și cazul multelor locuri 
goale din tribune. La Vigo, la 
meciul Italia — Polonia, în timp 
ce mii de oameni căutau — în 
zadar — bilete de intrare, în 
tribune erau încă... mii de locuri 
goale. Și aceasta pentru că „Mun- 
diespana", organizația spaniolă 
însărcinată cu plasarea în stră
inătate a biletelor, n-a anunțat 
pe organizatorii C.M. de dispo
nibilitățile existente !
• CĂLDURĂ TORIDA nu con

vine celor mai mulți dintre par- 
ticipanții la El Mundial, nord- 
irlandezil avînd probleme foarte 
serioase cu acomodarea. Dealtfel, 
cea mai mare parte a zilei el 
stau ascunși la umbră. Noroc că 
meciurile acestora, în primul 
tur, sint programate toate la 
ora... 21 !
• PREZENT LA MECIUL- UN

GARIA — EL SALVADOR antre
norul argentinian Cesar Luis Me-, 
nottl declară: „Am fost foarte 
impresionat de jocul ofensiv al 
fotbaliștilor unguri, dar am re
marcat unele slăbiciuni în apă
rarea lor. Meciul nostru de vi
neri (Argentina — Ungaria, la 
Alicante) va fi dificil, dar cred 
că îl vom cîștiga !“
• MIJLOCAȘUL vest-german 

TI an si Miiller a lipsit ieri din 
echipa care a jucat cu Algeria, 
la Gijon. Operat de menise, în 
toamna anului trecut, el nu se 
află încă în plenitudinea forțelor 
șl, ca atare, Jupp Derwal nu-1 va 
folosi la meciurile din cadrul pri
mului tur. Poate, după aceea» 
dacă va fi nevoie.

Carlos Alberto:
BANII...

Sînt destui, chiar dintre 
specialiști, cel care au 
căutat să explice succesele 
din ultima vreme ale fot
baliștilor din Kuwait, in
clusiv această calificare la 
turneul final al Cupei Mon
diale, prin... banii, foarte 
mulți, ce le-au fost acor
dați !...

în legătură cu aceasta, 
brazilianul Carlos Alberto 
Perreira, care antrenează 
din 1978 reprezentativa a- 
cestui mic stat de la golful 
Persic, a declarat presei: 
„în mod categoric, în fot
bal, banii — cît de mulți 
or fi ! — nu pot face din
tr-un jucător prost un ju
cător bun, o vedetă !... în 
Kuwait, recunosc, au f?st 
cheltuiți mulți bani pentru 
fotbal, fiind construite sta
dioane și instalațiile tre
buincioase. Jucătorii mei 
sînt — în principiu — a- 
matori, căci fiecare își are 
îndeletnicirea sa de pe ur
ma căreia trăiește, dar mai 
primește și ceva bani. Pen
tru „campania" campiona
tului mondial fiecăruia i 
s-a acordat un concediu 
plătit, de un an, ca să se 
pregătească cum trebuie. 
Vă asigur că această echi
pă va fi una din revelați
ile actualei ediții ale Cu
pei Mondiale !"


