
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAI CEAUȘESCU

ÎN REPUBLICA IRAK
Șl ÎN REGATUL HAȘEMIT

AL IORDANIEI
Joi, 17 iunie, s-au incheiat 

convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
Saddam Hussein, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Irak.

Ultima rundă de convorbiri a 
fost consacrată examinării în 
continuare a unor probleme 
privind relațiile și dezvoltarea 
colaborării dintre cele două 
partide și țări, precum și a u- 
nor probleme internaționale ac
tuale.

Rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitei oficiale de 
prietenie efectuată de tovară

Plecarea din Bagdad
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și-a înche
iat vizita oficială de prietenie 
efectuată in Republica Irak, la 
invitația secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Irak, 
Saddam Hussein.

De la reședința rezervată 
înaltului oaspete român, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Saddam Hussein s-au îndrep
tat spre aeroport, străbătind 
principalele artere ale Bagda
dului, împodobite cu drapelele 
dc stat ale României și Iraku

Sosirea la Amman
Joi, 17 iunie, a început vizi

ta oficială de prietenie în re
gatul Hașemit al Iordaniei a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii ■ Socia
liste România, efectuată Ia in
vitația Maiestății Sale Regele 
Hussein Ibn Talal și a Reginei 
Noor.

La aeroportul internațional 
din capitala iordaniană au ve
nit, în întîmpinarea solului po
porului român, regele Hussein 
Ibn Talal și prințul moștenitor 
Hassan Ibn Talal. precum și 
primul ministru, membri ai gu
vernului. personalități ale vie
ții politice, economice, știin
țifice și culturale iordaniene.

La ora 18,30 (ora locală), ae
ronava cu care călătorește șe
ful statului român, de la intra
rea in spațiul aerian iordanian, 
excortată de avioane ale forțe
lor aeriene regale, a aterizat. 
La scara avionului, președinte
le Nicolae Ceaușescu este in- 
tîmpinat cu multă cordialitate 
de regele Hussein, insolit de 
prințul moștenitor Hassan- 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein și-au strîns

Concursul internațional Astăzi, la Palatul sporturilor $1 culturii

de lupte al Romanici

TINERI TALENTAȚI, 
DAR DE VALOARE 
ÎNCĂ MODESTĂ...

Acum, cînd cea de a XX-a 
ediție a concursului internatio
nal dc lupte grcco-romane si 
libere al României s-a încheiat, 
ni se pare oportun un interviu 
cu secretarul responsabil al 
F.R. Lupte. Romulus Cioacă.

— Cum apreciati nivelul va
loric al întrecerilor recent în
cheiate?

— Așa cum s-a intimplat, la 
aproape toate edițiile, și anul 
acesta participarea la concursul 
internațional al României a 
fost destul de valoroasă. La 
București s-au prezentat nu
meroși luptători cunoscuți in 
întreaga lume, avînd în palma
res medalii la campionatele 
mondiale, europene sau Jocu
rile Olimpice. De pildă, în de
legația Poloniei au fost pre
zent! toti actualii titulari ai

’nterv’u renl’znt
Mihaî TRANCÂ

(Continuare m pag 2-3) 

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, ale 
convorbirilor purtate cu acest 
prilej cu tovarășul Saddam 
Hussein, secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Irak, 
și-au găsit o pregnantă expre
sie prin semnarea unor impor
tante documente, in cadrul u- 
nei ceremonii care a avut loc, 
joi după-amiază, la Bagdad și 
caro atestă, o dată in plus, 
importanța deosebită a actua
lului dialog româno-irakian la 
nivel înalt pentru dezvoltarea 
pe multiple planuri a colaboră
rii dintre partidele și țările 
noastre.

lui, cu portretele celor doi șefi 
do stat.

La aeroportul „AI Muthana" 
se aclamă și ovaționează pen
tru prietenia româno-irakiană.

Președintele Irakului conduce 
apoi pe înaltul oaspete la scara 
avionului.

Luîndu-și rămas bun, tovară
șul Nicolae Ceaușescu urcă la 
bordul avionului prezidențial, 
din ușa aeronavei adresind încă 
o dată salului său președintelui 
Saddam Hussein, tuturor celor 
care au venit să-l conducă.

La ora 18,55 — ora locală —, 
aeronava prezidențială a <1a. ■ 
lat, îndreptîndu-se spre Amâ'pn.

miinile cu căldură, s-au îm
brățișat.

Cei doi șefi de stat își ex
primă satisfacția deosebită de 
a se reintîlni, de a continua 
dialogul fructuos la nivel înalt, 
de a da un nou impuls relații
lor prietenești dintre cele două 
țări și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein au luat apoi 
loc intr-o mașină escortată de 
motocicliști. indreptindu-se spre 
reședința rezervată _ înaltului 
sol al poporului român.

Pe pancarte viu colorate, pe 
marile bulevarde, sint scrise 
călduroase urări de bun venit 
președintelui român : „Poporul 
iordanian ii salută pe marele 
conducător Ceaușescu !“, „Un 
salut de dragoste și respect 
președintelui României !“. „Pri
măria capitalei salută pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 1" 
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a participat, 
joi, la un dineu intim oferit in 
onoarea sa de prințul moșteni
tor al Iordaniei, Hassan Ibn 
Talal.

MECIUL STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI, „CAPUL 
DE AEIS“ Al UNEI ADEVĂRATE GALE A HANDBALULUI

Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală găzduiește astăzi 
una dintre cele mai frumoase 
gale ale handbalului românesc. 
Se dispută, in devans, meciu
rile din București ale etapei a 
XXII-a, ultima a celei de a 
24-a ediții a campionatelor na
ționale de handbal, Divizia 
„A". „Capul de ’ afiș" al aces
tei reuniuni de elită îl deține, 
fără îndoială, derbyul derbyu- 
rilor handbalului românesc, 
atît de așteptatul meci dintre 
Stcau3 si Dinamo București. 
Clasate pe primele două locuri 
în actuala ierarhie, așteptăm 
de la cele două formații o 
partidă de mare frumusețe și 
de înalt nivel. în completare, 
un meci feminin din prima di
vizie și finalele unei populare 
competiții de handbal pentru 
cei mici: „Cuoa Pionierul".

PROGRAMUL ZILEI
Ora 16: CONFECȚIA BUCU

REȘTI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA, meci în cadrul 
ultimei etape a campionatului 
feminin, Divizia „A" ;

Ora 17,15 : ȘCOALA GENE. 
RALA 148 — LICEUL NR. 2.

PROLETARI DIN TOATE ȚAR1LB, ONIȚI-VA I
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Sportivii — intr-un glas cu tofi cetâfenii patriei:

NIMENI Șl NIMIC SĂ NU MAI AMENINȚE VIAȚA!
semnături pe Apelul poporului român, marșuri

în întreaga tară continuă să 
se desfășoare, intr-o puternică 
unitate de voință. adunări 
populare prilejuite de acțiunea 
de semnare a APELULUI PO
PORULUI ROMAN adresat se
siunii speciale a O.N.U. consa
crată dezarmării, mitinguri și 
marșuri ale păcii. între cei 
ce-și exprimă, cu hotărîre s’ 
responsabilitate, dorința de pa
ce si angajamentul de a face 
totul pentru triumful ci in lu
me. adeziunea lor fierbinte la 
noua inițiativă a Româ
niei, a președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU, se află și spor
tivii patriei.

BISTRIȚA. Activul mișcării 
sportive locale s-a reunit la 
sediul C.J.E.F.S. Bistrița-Nă- 
săud într-o adunare pentru

PROBA MASCULINA DE FLORETA SE BIZUIE PREA MULT 
PE UN SINGUR TRĂGĂTOR — PETRU KUKI

@ Aspiranții (și chiar titularii) lotului național - cu 
mult sub așteptări @ in schimb, în proba fetelor, Mar
cela Moldovan este flancată tot mai strîns de Csila 
Ruparcsics și Elisabeta Guzganu O Două viitoare flore- 
tiste de reală valoare : Re’ta Lazar și Monica Weber
într-o bună măsură calenda

rul comoetițional al federației 
Internaționale de scrimă. cu- 
orinzînd concursurile de cate
goria A (cele care, de regulă, 
reunesc pe planșe cei mai re
putat! scrimeri din lume), este 
epuizat. în prezent federațiile 
naționale fiind preocupate de 
ultimele pregătiri în vederea 
Campionatelor mondiale, com
petiție care — de regulă — în
cheie acest calendar, dînd for
mă definitivă clasamentului 
„Cupei mondiale" pe fiecare an.

în acest context, campiona
tele naționale ale României, 
desfășurate recent. în sala Flo- 
reasca II din Capitală, au avut 
oe lîngă menirea de a decer
na titlurile pe anul în curs în 
probele individuale si pe aceea 
de a trece în revistă. într-o 
competiție oficială, toți candi
dați! pentru un loc în loturile 
reprezentative. Bineînțeles că 

finala feminină a „Cupei Pio
nierul" ;

Ora 17,30 : ȘCOALA GENE. 
RALA 56 — ȘCOALA GENE- 
RALA 98, finala masculină a 
„Cupei Pionierul" ;

Ora 18 : STEAUA — DI
NAMO BUCUREȘTI, meci în 
cadrul ultimei etape a campio. 
natului masculin. Divizia „A".

Bilanțul echipei feminine la C. M. de popice

0 MEDALIE DE AUR Șl TREI DE BRONZ-DAR SE PUTEA Șl MAI MULT!
• Ana Pctrcseu la un pus dc a obține două titluri supreme® Debutantele-Ia înălțime

Reconfirmîndu-și valoarea, 
o serie de jucătoare din re
prezentativa de popice a tă
rii noastre s-au numărat prin
tre principalele animatoare ale 
celei de-a 14-a ediții a C.M. 
de popice de la Brno. Pe ta
bloul de onoare al laureate
lor ediției cehoslovace a „mon
dialelor" figurează perechea 

semnarea Apelului. Activiști, 
sportivi, cadre tehnice și-au 
exprimat cu acest prilej spe
ranțele că rațiunea nu va fi 
întunecată de acțiuni nesăbuite, 
că popoarele își vor da mina 
întru apărarea bunului cel mai 
de preț PACEA. Printre cei 
care, semnînd apelul, și-au ma
nifestat atașamentul profund la 
noul si importantul demers al 
tării, noastre s-au aflat profe
sori si antrenori ca H. Ștefă- 
nescu, directorul CS.Ș.. N. Lu- 
pu și A. Carafa (Gloria), at- 
letii Rodiea Hoha (Gloria) și 
D. Pop (CSS), schioara Vale
ria Badiu (CSS) sa.

Manifestări dedicate păcii 
vor avea loc în orașul de re
ședință al județului și în zilele 
următoare. La începutul săptă- 

definitivarea acestora, titulari
zările pentru ..mondialele" de 
la Roma (15—24 iulie) vor fi 
făcute în perioada imediat ur
mătoare. pe baza ultimelor pre
gătiri precum si a concursurilor 
de verificare ce le vor însoți. 
Importanța care s-a acordat de 
această dată „naționalelor", ca 
moment de referință pentru a- 
prooiatele campionate mondi
ale. a reieșit si din faptul că 
în 1982 programarea lor nu a 
mai fost făcută ca de ob!cei. 
la început de primăvară, ci fi-

Pnul SLAVESCU 
Tiberiu ST AMA

(Continuare in pag 2-3)

Azi, la Tul cea

START ÎN „RALIUL DUNĂRII-DACIA"
TULCEA, 17 (prin telefon) 

Parcă niciodată „Raliul Dună- 
rii-Dacia” n-a fost atît de... 
aproape de Dunăre. Bâtrinul 
fluviu îsi poartă lin apele tre- 
cînd la numai cîțiva zeci ds 
metri de Casa de cultură a 
sindicatelor. „comandamentul 
raliului" (de unde se va da 
plecarea în această competiție 
internațională etapă în Cam
pionatul european), tot atît de 
aproape apoi de cele două ho
teluri, Delta si Egreta in fata 
cărora stau, aliniate, „vedetele" 
acestei întreceri: mașini de d:- 
terite tipuri, atrăgător colorate

S-a intrat în febra de con
curs. Antrenamentele fiind ter-

Ana Petrescu — Elena Pană, 
medaliată cu aur, cuplul Silvia 
Berinde — Maria Zsizsik, din 
nou Ana Petrescu la indivi
dual și echipa țării noastre 
care au ocupat poziția a 3-a 
în ierarhia marii competiții.

Fără doar și poate că între
cerile dintre selecționate sînt 
cele mai edificatoare în stabi- 

și mitinguri ale păcii
mînii viitoare este programat 
un marș al păcii ce se va în
cheia pe Stadionul municipal 
cu un miting, acțiuni la care 
se preconizează să participe 
peste 20 000 de cetățeni, tineri 
șl vîrstnici. între care se vor 
afla si sportivii locali. De ase
menea. săptămîna viitoare cele 
120 de elemente de perspectivă 
participante la tabăra județea
nă de selecție, la 7 discipline, 
vor lua parte la adunarea de 
semnare a Apelului. Ulterior, 
sub deviza „Sportivii României 
doresc pacea", va fi organizat 
un tur ciclist al județului.

TULCEA. Ample manifestări 
de adeziune la noua si strălu-

(Continuare in pag 2-3)

Csila Ruparcsics (C.S. Satu 
Mare)

minate. autoturismele stau .cu
minți" in parcul unde li se fa
ce riguroasa revizie tehnică- O 
comisie specială verifică la fie
care „concurentă" aproape to
tul: faruri, semnalizare, direc
ție. existenta barelor de spri
jin din interiorul caroseriei, 
frîne șa. Se cunosc numele 
automobilistilor favorit! ai ac
tualei ediții, între care „pilo- 
tii prioritari F.I.A." (titulatură 
care atestă o valoare recunos
cută) : Krupa (Polonia) Ciu-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3) 

li rea valorii de ansamblu, de
oarece în confruntările indi
viduale sau pe perechi repre
zentantele unei țări pot ob. 
ține, teoretic, cite trei medalii 
de fiecare dată. însă în proba

Troian IOANIȚESCU

(Continuare In pag 2-3)



O splendidă serbare a sportului școlar brașovean
Sărbătorile sportive școlare 

au intrat de mult în tradiția 
brașovenilor. Iată, duminică, ei 
au asistat la o nouă ediție 
inițiată în cadrul „Daciadei", 
sub genericul sugestiv : „Tinc- 
rețc-Muncă-Sănătate-Pace". De 
data aceasta, serbarea sporti
vilor elevi brașoveni a avut o 
semnificație deosebită. trans- 
formîndu-se într-o tribună a 
păcii, lozinca „Copiii Româ
niei socialiste doresc pacea' 
fiind pe buzele tuturor.

Gazda acestei mari sărbători, 
ca de obicei „Stadionul Muni
cipal". pregătit în mod special 
pentru acest eveniment. Iar 
scena spectacolului sportiv, te
renul central al acestei mari 
baze pe al cărei gazon cei a- 
proape 11 000 de participant 
din 51 de unități de învăță- 
mînt ale orașului de la poa
lele Tîmpei au prezentat un 
splendid Drogram. urmărit cu 
admirație de mii de specta
tori, tineri și vîrstnici. Timp 
de peste două ore am fost 
martori la un spectacol admi
rabil în care coloritul viu al 
costumelor s-a împletit armo
nios cu frumusețea exercițiilor 
numeroaselor ansambluri care 
au prezentat exerciții cu teme 
din viața tineretului, în ritmul 
unor melodii cunoscute.

Am asistat, mai întîi, la o 
paradă a pionierilor și elevi
lor din cluburile sportive șco- 

peste 3 000 de partici- 
ritmul cîntecului 
din inimă parti-

lare 
panti — în 
„Mulțumim

A urmat apoi un 
tablou realizat de a-

țiului", 
splendid 
proape 1200 de tineri, tablou 
dominat de două piramide de
asupra cărora se aflau ste
mele Republicii și Partidului.

Programul a continuat cu 
evoluția a 8 ansambluri dife
rite, cuprinzînd între 400—800 
comnonenti care au prezentat 
reușite demonstrații de gim
nastică ritmică. în continuare, 
în ritmul trepidant a! unei 
hore a evoluat un alt an
samblu care, în final, a scris, 
pe gazon cuvîntul „PACE", 
după care 600 eleve de la 
ceul nr. 5, Liceul economic 
2 au interpretat minunat 
priza intitulată „PACEA", 
notele cunoscutei melodii 
ucide* i lumea".

în final, un tablou excepțio
nal executat de- circa 3 700 e- 
levi și eleve, care cu trupurile 
lor au realizat conturul glo
bului pămîntesc înconjurat de 
cuvîntul „Pace", 
limbi,-glob străjuit de doi po
rumbei și o mare de steaguri 
roșii și tricolore. Un spectacol 
ovaționat îndelung, la sfîrșitul 
căruia participant! și 
tori au 
„PACE - 
PACE".

Minunată 
mineață sportivă 
brașovenilor, pentru care 
țiatorii și toți narticipanții 
rită toate felicitările.

Li- 
nr. 
re-

scris în 6

specta- 
scandat neobosit 

CEAUȘESCU —
a fost această 

școlară
di- 

a 
ini. 
me-

Carol GRUIA, coresp.

(Urmare din pag. 1)
cita inițiativă de pace a tării 
noastre au loc în aceste zile 
în localitățile județului Tulcea. 
Alăturîndu-se oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri, tinere
tul sportiv îsi pune semnătura, 
într-o impresionantă unanimi
tate, ne APELUL POPORULUI 
ROMAN, document ce 
întreaga 
concrete 
gravului 
asupra planetei: 
mic.

în cluburile tulcene au Svut 
loc vibrante mitinguri ale pă
cii — la F.C.M. “ ’ 
sportiv școlar. 
C.S.M. Delta ca 
tul" Babadag — 
rora sportivii, punîndu-și sem
nătura ne Apei, 
voinței lor de a 
într-o lume fără i 
conviețui pașnic i

La „Progresul" Isaccea a 
avut loc. ieri, un miting al pă
cii urmat de o întîlnire fotba
listică între Delta Tulcea și

cheamă 
omenire la acțiuni 

pentru înlăturarea 
pericol care planează 

războiul ato-

Delta. Clubul 
C.S. Danubiu, 
si la „Grani- 
în cadrul că-

au dat glas 
trăi și munci 
războaie de a 
ne nămînt.

‘ Isaccea

Progresul Isaccea. Un mare mi
ting va avea loc luni în Sala 
sporturilor, dună care cei pre- 
zenti se vor alătura zecilor de 
mii de oameni ai muncii tul
ceni care vor participa la un 
mârs al păcii pe principalele 
artere ale municipiului.

SLATINA. în cadrul ample
lor manifestări închinate păcii, 
tinerii, oamenii muncii din ju
dețul Olt au participat la 
entuziaste întreceri desfășurate 
sub semnul luptei pentru apă
rarea păcii. Astfel, peste 1500 
de iubitori ai sportului din o- 
rașele 
nit în 
tru a 
dotată __  ___
ror: „Cupa Păcii". Printre com
petitori. „ ___ ..
ținut și cu acest prilej să-și 
exprime 
timă. de 
ră amenințarea 
numărat atleti. 
mani, luptători 
derile din Slatina și Balș, de 
la numeroase scoli din aceste 
localități-

Bals si Slatina s-au reu- 
săli si ne stadioane pen- 
particina Ia o întrecere 
cu un trofeu drag tutu-

nrintre cei care au
dorința 
a trăi

i fierbinte. legi- 
într-o lume fă- 
războiului. s-au 
iudoka, tenis- 

de la întreprin-

DIN NOU, 0 GALA CU MECIURI DE
Amatorii de box 

lă care n-au fost . 
gala a doua a „Trofeului Stea
ua" au ce regreta. Disputată la 
patinoarul „23 August", ea a 
oferit partide de bună calitate, 
în rîndul participanților la a- 
ceste întreceri numărîndu-se 
mai multi pugiliști de valoare 
internațională.

Gala a început cu un meci 
echilibrat, cu schimburi fru
moase de lovituri. între fostul 
campion al „muștelor" Gheor
ghe Govici si Al. Dugarov 
(U.R.S.S.). Deși finalul a apar
ținut boxerului român (Duga
rov, obosit. a obstrucționat 
mult și merita un avertisment) 
juriul i-a acordat victoria (3—2) 
sportivului sovietic. O decizie a- 
semănătoare a primit și rapi
distul Ion Boboc în disputa cu 
Sandu Petrescu (Steaua). Tot 
la „muscă". Alexandru Schiopu 
(Steaua) a întimpinat o deose
bită rezistentă din partea tâ
nărului brăilean Fl. Marinas, 
pe care l-a depășit, totuși. Ia 
puncte. în cea mai frumoasă

BUNA CALITATE
Capita*din 

prezent! Ia
„cocoșilor". Ce Man 

Coreeană) l-a în- 
sovieticul 
Ex-dina- 

Ciobotaru 
evident

dispută a 
Sen (R.P.D. 
vins la puncte pe 
Viaceslav Cevmariov. 
movistul Nicolae 
(Voința) — într-un 
progres tehnic — l-a Întrecut 
Ia puncte ne rapidistul Vasile 
Stancu* La aceeași categorie, 
Daniel Radu (Steaua), amintin- 
du-și că știe să boxeze si cu 
armele tehnicii, l-a depășit tot 
pe un bun tehnician — Gheor
ghe Brumă (Rapid), iar Aurel 
Văleanu (Steaua) l-a întrecut 
pe colegul său de sală Petre 
Drogeanu.

Și întrecerile „semiușorilor" 
au fost plăcute, aplaudate de
seori la scenă deschisă. Păcat 
că arbitrii (N. Tone, T. Panait, 
I. Prislopan) s-au orieiîtat gre
șit. declarîndu-1 învingător pe 
Tiberiu Cucu (Steaua) în fața 
constănteanului Florea Zamfir. 
Ultimul, mult mal rapid în ac
țiuni. si-a contrat precis și 
spectaculos deseori adversarul, 
trimițîndu-1 si la nodea în run
dul doi. Miklos Gaspar (Steau-

curajos cu Ton Țo 
Coreeană), dar a 

să recunoască 
adversarului.

ua) a luptat 
Un (R.P.D. 
fost nevoit 
perioritatea 
ralambie Sultan (Steaua) 
învins prin k.o, 2 pe < 
Gheorghe (Voința).

La „ușoară", meciul dintre 
fostul campion european Vik
tor Ribakov (U.R.S.S.) și Zem 
Ghi Doc (R.P.D. Coreeană) a 
fost o adevărată îricîntare. în 
fata unui adversar dezlănțuit, 
care l-a surprins deseori 
lovituri dure, fostul 
european si-a eta’at 
gamă de cunoștințe 
cîștigînd la puncte, 
rezultate: M. Gruiescu 
b.o-

su-
Ila-
1-a 

Costcl

cu 
campion 
întreaga 
tehnice, 

Celelalte 
(Steaua) 

G. Hudisteanu (Metalul). 
V. Mihăilă (Steaua) b.ab. 
Gh. Niculie 
AI. Ostrovski 
3 M. Dclcanu.

Am retinut 
cută în ring, arbitrul Gheorghe 
Chivăr. fostul boxer medaliat 
cu bronz la C.E. de la Roma 
(1967)

3.
(Semănătoarea),

(U.R.S.S.) b.ab.

o prezentă plă-

BILANȚUL ECHIPEI FEMININE LA C. M. DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

pe echipe toate cele șasg ju
cătoare luptă pentru o sin
gură medalie. Coborind din 
vîrful piramidei pe poziția a 
III-a la actualele campionate 
mondiale, reprezentativa femi
nină a țării noastre a avut 
totuși o comportare omogenă 
ca valoare, lipsindu-i însă ele
mentul de autodepășire al u- 
nei jucătoare sau alta de care 
au beneficiat selecționatele Iu
goslaviei și Cehoslovaciei, cla
sate pe primele două locuri. 
„Dacă jucătoarele de bază, re-

marca prof. Ladislau Szocs, 
secretarul F.R.P. și 
tele comisiei 
ar fi dovedit 
în loviturile 
perechi și în 
atunci formația noastră ar fi 
ciștigat detașat primul Ioc la 
o diferență de aproape o sută 
de popice doborîte". De fapt, 
le-a lipsit acel milimetru 
preciziei în lansări, mai 
în manșele „izolate", unde 
joritatea selecționabilelor n-au 
realizat minimum necesar de
72 p.d., plus o bilă în „plin".

în următoarele apariții pe
arenă, elevele antrenorilor

tehnice 
plusul 

de Ia 
cea pe

președin- 
a F.I.P., 

de finețe 
proba pe 

echipe,

al 
ales 
ma-

Constantin Neguțoiu și Crista 
Szocs s-au acomodat mai ra
pid cu particularitățile piste
lor (extrem de pretențioase), 
toate cele șase românce reu
șind să se califice printre cele 
20 de participante la 
final 
ciate 
fost 
te a 
care 
de...

O foarte 
făcut ca 8 
brecen, în 
nluni atlet 
ciul dintre 
României), 
recordurile 
rli în Iun 
către Vali 
cel mascul 
Cojocaru - 
acest mom 
stadioanele 
scurtă ineu 
două recori

Valj lone 
(ionalel pe: 
este a opt: 
într-o prot 
primul rec 
din 1931, c 
care, la Bi 
o săritură 
gul celor I 
scurs de I; 
pe tabelul 
ritoare au 
tățirl sau 
bune nerfo: 
gela Filțp : 
Ernst 5,30 
ori și 5,44 
1952, Sanda 
ori șl 5,80 n 
dele 5.83 m 
nou Sanda 
1961, după 
„domnie** la 
căi Vlscopol 
6.14 m în 19 
1963, 6.19 1
6,44 m, $i 6 
în 1965, 6,59 
cord mondis 
Anișoara Cu 
șl 7,00 m în 
nescu cu 7,0

în 51 de 
crescut deci

Vali Ionese 
gust 1060. Îs, 
ceput atletis 
toare în înă

START IN „RALIUL DUNARII-DACIA"
(Urmare din pag. J)

(Bulgaria) — cîștigăto- 
două ediții ale raliului, 

Kvaizar (Cehoslovacia) 
Petrov (Bulgaria). Ba-

bricov 
rul a 
Pavlik 
Kolev, 
lint, Vasile, E. Ionescu (Româ
nia). La start vor fi 43 de e- 
chipaje: 4 — din Polonia, 6 — 
Cehoslovacia. 5 — Uniunea So
vietică, 8 — Bulgaria, 3 — Tur
cia, 5 — R.D. Germană, 6 — 
R.F. Germania. 5 — Ungaria, 
1 — Franța și peste 50 din 
România.

„Totul este gata", ne comu
nica într-o conferință de pre
să Valeriu Mitrescu, secretarul 
F.R A.K., ieferindu-se la „in
trarea în dispozitiv" a tuturor 
comisiilor de organizare, am-

TINERI TALENTAȚI, DAR DE VALOARE ÎNCĂ MODESTA • ••

(Urmare d;n pag. 1)

primei reprezentative. în frun
te cu A. Supron. J. Dolgowicz, 
H. Tomanck. A. Mălină. R. 
Kierpacz. P. Mihalick, R. Wro- 
clawski, sportivi care nu mai 
au nevoie de alte recomandări* 
Din delegația Iugoslaviei 
lipsit campionul mondial 
greilor

n-a 
_____ al

Refik Nemisevici. Am 
retinut și numele medaliaților 
la mai multe mari comnetiții, 
K-H. _ Helbing Fr. Scherer 

fost pre-
KB.
(R.F.G.). Deși n-au ___ __
zenti luptători titulari ai echi
pei naționale ___
U.R.S.S. au existat sportivi va
loroși. trei dintre ei reușind să 
termine învingători concursul 
Ia greco-romane. Concursul de 
„libere" a fost și mai 
pentru 
noastre- Luptătorii dîn 
Coreeană (au ciștigat Ia 
le două categorii). Iran 
gători la trei

în delegația

reprezentantii
difîeil 

tării 
R.P.D, 
prime- 
(învin- 

categorii) șl
S.U.A. (clasați pe primul loc 

ola două categorii). țări cu

veche tradiție în luptele libere, 
au făcut să crească, evident, 
nivelul valoric al întrecerilor, 
în plus, trebuie spus că parti
ciparea a fost foarte numeroa
să. Au fost înscriși pe foile de 
concurs 288 de sportivi — 
multi decît la campionatele 
ropene— 139 ia libere și 
Ia greco-romane.

— Pentru că ati amintit 
mărul mare de concurent!, 
care a creat unele 
organizatorice, nu 
că ar fi bine ca pe viitor con
cursurile să fie separate?

— Aveți dreptate.' în condi
țiile amintite, cele două turnee 
au fost greu de organizat, obo
sitoare pentru sportivi, arbitri 
Si chiar pentru noi. activiștii 
federației. Acesta este si moti
vul pentru care am studiat 
problema organizării separat a 
celor două concursuri. Pentru 
anul viitor, adică începînd cu 
cea de a XXI-a ediție, 
organiza Ia date diferite 
cursurile de greco-romane 
libere. astfel ca ele să 
o mai marc eficientă.

mai 
eu-
149

nu- 
fapt 

dificultăți 
considerați

vom 
con-

ODIHNĂ $1 (ERĂ BALNEARĂ
prin oficiile județene de turism

Adresîndu-vă agențiilor și 
filialelor de turism din în
treaga tară, vă puteti pro
cura bilete pentru odihnă in 
această lună în stațiunile 
Poiana Brașov. Sinaia. Pre
deal. Bușteni. Semenio și 
Durau.

care doresc 
anumite afec
ta dispoziție 

renu-

Persoanelor 
să-și trateze 
tiuni Ie stau 
stațiunile Pucioasa 
mită în tratarea afecțiunilor 
reumatismale; Sovata — in
dicată pentru boli ginecolo
gice; Geoagiu-băi — reco
mandată celor reumatiei.

— Cum apreciați comporta
rea sportivilor români la cele 
două turnee?

— Așa cum ne așteptam, 
luptătorii noștri de Ia stilul 
greco-romane au avut. în ma
rea lor majoritate, prestații 
bune, chiar foarte bune. Afirm 
aceasta nu numai pentru 
reprezentanții noștri au 
minat învingători Ia sase 
gorii, ci și pentru că în 
învingătorilor au existat 
aiti tineri care au dovedit re
ale posibilități de afirmare. 
S-a constatat, de pildă, o îm
bucurătoare revenire la forma 
sportivă, care i-a consacrat, a 
luptătorilor Stefan Rusu și Ion 
Draica (pregătit în afara Iotu
lui!). O surpriză plăcută a con
stituit-o. pentru noi, evoluția 
tînărului craiovean Munică Pa
pa (20 de 
reușit, se 
problema 
rla 48 kg. __  _____
L Tecuceanu, Șt. Negrișan, tî- 
nărul Gh. Costin, A. Szabo 
etc. (Ia greco-romane). In a- 
celasi timp, s-a constatat exis
tenta unor categorii deficitare, 
unde nu avem sportivi capabili 
să obțină — deocamdată — 
succese în mari concursuri In
ternationale: 52 kg. 90 kg, +100 
kg. Un sensibil progres s-a pu
tut observa si Ia lupte libere, 
deși valoarea atinsă de spor
tivii noștri nu se situează la 
nivelul marilor performeri* In 
afara învingătorilor A. Ncagu, 
T. Marinescu, Gh. Fodore au 
concurat remarcabil C. Dănă- 
ilă. Gh. Mitran (sportivi pre
gătiți în afara Iotului), A. Pa- 
nait. A. Cătlnaș. V. Vișan, C. 
Tămăduianu etc.

plasarea punctelor de control 
orar si a locurilor de stat în 
probele de clasament (speciale), 
dotarea lor cu aparatura nece
sară cronometrajului, marcarea 
vizibilă „în decor" a acestora 
ș.a. De asemenea am aflat că 
au sosit cei doi inspectori 
F.I.A.: Clude Ruhr (Franța) și 
Claude Finn (Monaco), și că 
au fost desemnați cei 5 comi
sari sportivi: V. Angelescu, O. 
Gîdiuță. T. Nîcoară (România), 
II.I. Klein (R.F. Germania) și 
A. Bochnacov (Bulgaria).

Vineri (n.r. astăzi) la ora 
17,01 se dă plecarea oficială in 
cea de a 17-a ediție a „Raliu
lui Dunării-Dacia", echipajele 
urmînd să părăsească platfor
ma specială de start din minut 
în minut. Sosirea, din prima 
etapă, in același loc, începînd 
de la ora 3,27. Sîmbătă, la ora 
11,01 se pleacă în a doua etapă 
în cursei, care se încheie la 
ora 20,35.

turneul 
individual. Mult apre- 
de numerosul public au 

evoluțiile maestrei emeri- 
sportului Ana Petrescu, 
a lansat bila cu precizie 
metronom : 450 p.d. la 

perechi, 451 în turneul final și 
numai acel rezultat de 397 
p.d. din proba pe echipe a 
privat-o de titlul suprem și la 
individual. De asemenea, cele 
două debutante și-au făcut da
toria. Cu o remarcabilă capaci
tate de mobilizare. Silvia Be- 
rindc și Maria Zsizsik au ur
cat pe podium la perechi (me
dalie de bronz) la prima lor 
evoluție Ia C.M., reușind în fi
nal să se situeze pe poziția a 
7-a și, respectiv, a 14-a în cla
samentul general individual. 
Celelalte selecționabile au o- 
cupat următoarele locuri în 
ierarhia mondială : fosta cam
pioană a lumii, 
tineanu. poziția 
Andreiescu (16) 
(18), ele avînd 
tru rezultate superioare, 
n-au mai rezolvat cu ușurința 
de altă dată diferitele figuri 
la „izolate", unde au fost de
ficitare.

Avînd în vedere că Ia ulti
mele ediții ale „mondialelor" 
media de vîrstă a tuturor e- 
chipelor participante s-a redus 
vertiginos, iar la Brno tinere
tul a dat o puternică ripostă 
consacraților, credem că spe
cialiștii federației noastre de 
resort vor continua să acorde 
o preocupare sporită promo
vării elementelor talentate 
pentru a se lărgi baza de se
lecție a lotului reprezentativ.

Margareta Că- 
a 10-a, Elena 
si Elena Pană 
resurse pen- 

dar

'"SEE

asta;
Ieri în 

doua a 
de polo 
niei“, ce

d<? 
tur 
dot.

. se 
nul Dinamo 
tlonata U.R.S 
matia secun, 
11—3. Campit 
losit cu pred: 
atacului (K 
Kabanov) lăs 
presie. Tineri 
acțlorțat timlc 
tîrzlere, văd 
teamă de i 
clare.

In cel de a 
formatie a I 
echipa Bulga: 
pătul unei di: 
net superîoar; 
din final nu

CAMPI
REZl

MASCULIN. 
Brașov — Uni 
24—19, C.S.U. 
Constanța 21- 
lași — Unire 
C.S.M. Borze' 
iești 30—22, A 
luloza Brăila 
I.I.R.U.C. Bu< 
Vaslui 30—24. 
C.S.M. BORZE 
torul Brașov 
Constanța 47 |

E

că 
ter- 

cate- 
afara 
multi

ani), sportiv care a 
pare, să ne rezolve 
selecției la catcgo- 
S-au mai remarcat

NOTAȚII DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE DE
Petru Kuki (Steaua), autor al 
unor asalturi de reală ținută 
tehnică si de eficientă, ceilalți 
finaliști au avut o prestație mo
destă. Fără a minimaliza efor
turile lăudabile de a se men
ține în prim-plan ale vetera
nului Ștefan Szentkiraly (C.S, 
Satu Mare) și a coechipierului 
său Ernest Mătușa», precum și 
a mai tînărului Ovidiu Gogoașe 
(I.E.F.S.). finala de 8 s-a des
fășurat sub semnul plictiselii 
generale si a formalismului, 
cu atît mai mult cu cit decala
jul dintre primul floretist. 
Petru Kuki, si ceilalți candi
dați era vizibil, fapt atestat 
si de ultimul asalt, cel dintre 
deținătorul titlului si finalis- 
tul George Oancea (Steaua), 
încheiat cu scorul de 10—1. 
Ne-am fi așteptat ca cel puțin 
acum în finalul sezonului ce 
precede C.M.. să constatăm o 
emulație Si un plus de res
ponsabilitate în rîndul tineri
lor ce aspiră la un loc în echi
pa națională, dar Sorin Roca, 
Zsolt Husti. George Oancea si 
Nicolae Iile n-ou ieșit din a- 
nonimat. Ei încheie sub acest 
semn un sezon de la care aș
teptam — așa cum am și scris 
la momentul respectiv — re
lansarea floretei noastre mas
culine în elita probei. Dar, 
după cum se vede, eforturile 
lui Petru Kuki și ale antreno
rului Iosif Zilahi nu își găsesc 
ecoul cuvenit în rîndul acestor 
tineri în care se investește un

— j - - ____

(Urmare din pag. 1)
ind direct corelate cu ultimele 
pregătiri în vederea principa
lului obiectiv de performantă 
internațională — 
li a.

Pentru această 
a ediției actuale 
telor naționale individuale, vă
zută prin prisma șanselor scri- 
merilor români la C.M.. ne vom 
opri la 
masculin 
forturile 
pentru a 
sebit pe 
să desemneze campionii națio
nali și să stabilească ierarhiile 
finale, se văd. nu același lucru 
l-am putut constata în rîndul 
floretistilor- începînd cu ab
sentele unor trăgători calificați 
din fazele anterioare (fapt fă
ră precedent, indiferent dacă 
erau motive obiective sau su
biective) si care a si necesitat 
un artificiu pe tabloul de con
curs — clubul Progresul Bucu
rești a avut nu mal puțin de 
trei absenți! — si terminlnd cu 
NIVELUL GENERAL SCĂZUT, 
PE PLAN TEHNIC ȘI SPEC
TACULAR. al disputei celor 
mai buni floretiștl din tară au 
transformat prima probă a 
serialului de scrimă din sala 
Floreasca II Intr-un eșec! Pen
tru că în afara evoluției mult 
mai aproape de valoarea cu
noscută si recunoscută a vice- 
campionului mondial al probei.

C.M. din Ita-
primă analiză 
a campiona-

probele de floretă, 
și feminin. Dacă e- 

federatiei de resort 
pune un accent deo- 
întrecerile ce aveau

de Intri 
plutonul 
mai con 

mai vizii

importa,Tt car 
moral. în tin 
mai rămas, o 
floretei masei 
rămînă alcătu 
cit mai omog< 
bil să abordez 
ceri de la Roi 
ofensiv.

Dintr-un ar 
vedere, surata 
retei prezintă 
nătoare. rutim 
dovan (C.S. S 
pioana en tit 
si în acest se 
tinerelor conc 
însă, 
aici 
mult 
sînt
stante. oscilați 
re mai mici, 
beta Guzganu 
na lotului, ne 
ceastă finală, 
ră de cîteva o 
competițiilor i 
sezonului, ca t 
experiență a 1 
(C.S. Satu Mai 
tă apreciere, 
curator, vin di 
ra firească a v 
Rcka Lazar (9 
și Monika Wt 
Satu Mare), de 
date pentru ..m 
neret. dar ccn< 
renta dorită si 
în lotul reprezt



cidență a 
ă, la De- 
îiași reu- 
jaie (me- 
îgariei și 
corectate 
e săritu- 
oîinin de 
?,05 m șl 
Ghcorghe 
jfîtînd de 
âlnit pe 
i face o 
oria celor

;a excep- 
> 7,05 m, 
ă a țării, 
datorește 

ausleitner, 
iie, zi în 
ta reușise 
De-a lun- 
care s-au 
m record, 
alte 7 să- 
3 îmbună- 
celei mai 
rne : An- 
1933, Luise 

de două 
5,54 m în 
n de două 
laria Pan- 
n 1960, din 
5,96 m în 
pe lunga 
ei a Viori- 
m, 6.p=s’-. î.

6,14 m în 
. 6,40
964, 6,52 m 
6,82 m (re- 
I. A urmat 
1 m în 1981 
m Vali Io-

m,

iul țării a
.1.
:ut la 31 au
rele. A în- 
76 ca. să pi

rn), probă

ia care, dealtfel, și-a și făcut debu
tul internațional, la concursul 
Prietenia. La 
zultatele ei 
1976 — 5,52 
1978 — 5,58 i 
1980 — 6,51 i

La bărbați,
fost I. Rossmann cu 5,11 în 1912, 
după care 19 săritori i-au succe
dat la șefia probei și au îmbu
nătățit sau au egalat recordul de 
34 de ori. în istoria săriturii în 
lungime reținem citeva date mai 
importante, depășiri de „granițe": 
5,51 “ ----------------- * "
6,04 
6,70 
7,06 
1934, ______ ___  _____
Calnicov în 1962 și 8,01 m Mihai 
Zaharia în 1969. Dintre record
manii probei, Aurel Lupan (6,89 
m — 1933) și lonescu-Crum sînt 
astăzi arbitri prețuiți, iar Sorin 
Ioan (7,17 m, 7,25 m, 7,30 m, 
7,44 m și 7,43 m — ultimul în 
1961). Vasile Săruean (7,75 m, 
7,76 m, 7,82 m și 7,85 m toate 
în 1969) sînt antrenori, ca șl 
Zaharia, dealtfel.

Noul recordman, Cojocarii, este 
născut la Covasna, în I960.

A început atletismul la 
de atletism" din * 
cel, Iar acum 
Facultatea de 
Constanta. Cel?
t-ate : 1976 
m, 1973 - .
zultat a cîștigat Concursul Pri
etenia), 1979 — 7,39 m, 1930 — 
7,50 m, 1981 — 7.38 ,m. Este an
trenat de Constantin Mihail, la 
Știința Constanța.

Și pentru că am amintit la 
început de o coincidență, să înche
iem tot cu o coincidență : Mihai 
Zaharia a văzut, la Debrecen, 
năseîndu-se noul record al ele
vei sale Vali îonescu, dar șl nă- 
rulndu-se vechiul său record...

internațional, la
lungime însă re- 

evoluat astfel : 
1977 — 5,49 m, 
1979 — 6,07 m, 
1981 — 6,72 m.

.A SĂRITURA ÎN LUNGIME ELEMENTELE POZITIVE ALE NOULUI
au
m,
rn, 
m, 
primul recordman a

m ■ Rudolf Schmettau în 1914, 
m Petre Vajianatos în 1916, 
m _ 2- 7
m Bondoc Ione.scu-Crum în 

7,59 m Mihai Simionescu-

Albert Fischer In 1924,

, Liceul 
Cîmpulung Mus- 
este student la 
ed. fizică la 
mai bune rezul- 

- 6.47 m, 1977 — 6,97 
7,57 m (cu acest re

Romeo VILARA

1 DIVIZIA „A"-DIVIZIA .,B"I w gfaari /z_ _ _

I> A fost sau n-a fost surpri
ză, miercuri, în Cupă, la Cluj- 
Napoca ? După diferența de... ca

tegorie, da, după joc, categoric, 
nu ! Argumente: evoluția de an
samblu a echipei F.C. Baia Mare, 
activă, ambițioasă și cu un joc 
de atac care n-a pierdut frene
zia din „perioada Mateianu". 
Dacă adăugăm și clasicele cifre 
(19—10 raportul șuturilor la poar
tă, dintre care 10—5 pe spațiul 
porții; 11—5 raportul cornerelor) 
și cele două bare semnate de 
Dragomirescu, credem că conclu
zia se impune de la sine • în 
contrast cu formația antrenată 
de Paul Popescu, F.C. Argeș a 
apărut lipsită dc vlagă, obosită 
fizic și psihic, nici unul din pi- 
teștenii prezenți în teren neju- 
cînd Ia cota valorii lor. F.C. Ar
geș a trebuit să mai suporte și- 
handicapul publicului. Pentru că 
din cel aproximativ 12.000 de 
spectatori prezenți pe Municipa
lul clujean, 11.000 credem că erau 
maramureșeni, fapt care s-a sim
țit in... psihologia executării pe- 
naltyurilor. • De ce a acceptat 
F.C. Argeș să joace la Cluj-Na- 
poca, adică Ia 160 km de Baia 
Marc și Ia 400 de Pitești ? Pen
tru că miza 
nii nu mai
sub Feleac, 
principal al 
învins marea miză a partidei — 
Cupa cupelor — printr-un joc de 
angajament și cutezanță ofensivă,
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pe tradiție ! Pitește- 
pierduseră un joc, 
din 1971. • Meritul 
băimărenilor: au

ERBY-UL ROMÂNIA - U.R.S.S. LA POLO
rundei a 

uternațional 
upa Româ- 
ră la bazi- 
itală, selec- 
îtrecut for- 
omâniei cu 
pici au fo
nt a contra- 
, Kotenko, 
iternică im- 
l români au 
epliat cu în- 
nejustifieată 
din poziții

puncte, aceasta se datorește fap
tului că sportivii noștri au ratat 
nepermis de mult din situații 
foarte clare, manlfestînd uneori 
ușurință și 
lor de joc 
condus cu 
în special 
van, *

tehnice : U.R.S.S. —•
(B) 11—3 (3—0, 2—1,

// ••• 1-1!• 
ceea ce nu scuză nervozitatea și 
protestele unor jucători. Atacînd, 
F.C. Baia Mare și-a acoperit 
punctele vulnerabile din apărare, 
mai ales din zona fundașilor cen
trali. E drept, și jocul piteșteni- 
lor le-a oferit această șansă • 
Ecnillbrat și realist antrenorul 
băimărean Paul Popescu s-a bu
curat, firesc, de frumoasa perfor
manță, însă a dat de înțeles că 
această calificare în finală obli
gă foarte mult pe F.C. Baia Ma
re. In finala de duminică, cu e- 
chipa campioană, în tentativa de 
revenire pe prima scenă, în cam
pionatul viitor și, oricum, în de
butul în Cupa Cupelor.

★
Bistrița, depășindu-și 
divizionară „B" (este 
dintre fruntașe), a

meci, prima 
a întrecut 

10—7, la ca- 
care a fost 

că diferența 
decît de trei

îq tratarea momente- 
defensiv. Românii au 
3—0 și 6—2 datorită 

eforturilor lui Scher- 
, Moiccanu și Ciobăniuc, o 

adevărată revelație. îl puteam ală
tura și pe Dorin Costrăș, trio
ului care a „tras" efectiv întrea
ga echipă, dar orădeanul a comis 
și greșeli nepermise pentru va
loarea sa. în cea de a treia re
priză, poloiștii bulgari au refă
cut din handicap, s-au apropiat 
la 5—6 și 6—7, dar numaî atit... 
Finalul a aparținut tricolorilor și 
derby-ul lor de astăzi, cu forma
ția campionilor olimpici, se a- 
nunță foarte interesant.

Rezultate
ROMANIA __ _ , ,
2— 1, 4—1). Arbitri : Schilha și Bă- 
jenaru (România). Au marcat : 
Kleimenov 3, Kotenko 3, Vdovin, 
Grisîn, Sagacv, Msvcniradzc, 
Smirnov (U.R.S.S.), respectiv, 
Ghiță, Tătaru, Cr. Dan ; ROMA
NIA (A) — BULGARIA 10—7 (3—1,
3— 2, 1—3, 3—1). Arbitri : Kosto- 
lanczy (Ung.) și Troitsld 
(U.R.S.S.). Au înscris : Moiceanu 
4, Costrăș 3, Fejer, Ciobăniuc, 
Schervan de la învingători, res
pectiv Nanov 3, Gheorghiev 2, 
Dencev, Ninciov.

Astăzi, de In ora 16 sînt pro
gramate meciurile România (B) 
— Bulgaria si România (A) — 
U.R.S.S.

• Gloria 
condiția de 
drept, una ...
jucat de multe ori în cîmp de la 
egal cu campioana țării, Dinamo 
București, ambele realizînd un 
joc bun, spectaculos, care a cap
tat publicul, un joc cu multe fa
ze la ambele porți, așa cum pu
ține am văzut în campionatul re
cent încheiat chiar în Divizia A ! 
Formație ambițioasă, bine pregă
tită de antrenorii Ion Nunweiller 
și Spiridon Niculescu, cu cîteva 
individualități demne de eviden
țiat (E. Georgescu, I. Nicolae, 
Berceanu, Beldie), Gloria s-a a- 
runcat în lupta pentru calificare 
încă din primul minut al jocu- 
•lui, surprinzînd într-o măsură pe 
Dinamo care — mai veche me
teahnă a echipelor noastre — 
șl-a privit adversarul cam de sus. 
Semnalul revenirii pe... "
l-a dat Mulțescu, acest 
pentru care manevrarea 
lui nu mai are nici un 
dar care a devenit în 
vreme un jucător cam___ _
Constrînsă de Gloria, care com
bina bine în cîmp și se apăra 
exact, Dinamo a început să ac
ționeze mai atent, să răspundă 
cu contraatacuri tăioase (în spe
cial în repriza a doua, după ce 
Orac a intrat în teren), să șute- 
ze tot mai des. Și astfel, lncet- 
încet, superioritatea de ansamblu 
a echipei campioane, experiența 
competițională mai bogată, știin
ța jucării meciurilor dificile au 
făcut ca balanța jocului să în
cline tot mai mult de partea e- 
chi.pei care s-a calificat pînă 
acum de 7 ori în finală și a cîș- 
tigat de trei ori „Cupa României".

pămlnt 
jucător 
balonu- 
secret,. 
ultima 

dur. •
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cheiot Divizia „B“ la handbal REZULTATE MODESTE ÎN CONCURSUL
ELE ULTIMEI ETAPE (A XX1I-A) DE PARAȘUTISM DE LA TECUCI
I : Tractorul 
tea București 

— Comerțul 
Universitatea 
șanț 36—27, 

A.S.A. Plo- 
«ăeștl — Ce- 

Calculatorul
— Metalul 

lasament : 1. 
8 p, 2. Trac- 

3. Comerțul 
. A.S.A. Plo-

RIMĂ
material și 
scurt care a 
ivul nr. 1 al 
trebuie sâ 
unui cvintet 

ecis și cana- 
ficilele între- 
u mult spirit

t punct de 
ninină a flo- 
arhie asemă- 
Marccla Mol- 
Mare), cam; 

impunîndu-se 
în fata mai 

ite. Deosebit, 
ea băieților, 
irantelor este 
nt. progresele 

și mai con- 
de comporta- 
itul că Elisa- 
Iteaua), mezi- 
ficată în a- 
•eușit să apa- 
n prim-planul 
rnationale ale 
icumularea de 
Ici Ruparcsics 

atestă aceas- 
fapt îmbu- 

urmă. pe sca- 
>tei, junioarele 
clorul .Srașov) 
:r (Mondiala 
:amdată candi- 
îdialele" de ti- 
SiAoresc concu- 
pentru un loc 
dativ.

iești 37 p, 12. Unirea Focșani 
29 p. Scria a n-a : sulorul Baia 
Sprie — Minerul Moldova Nouă 
20—9, Independența Carpati Mîr- 
șa — Minerul Cavnic 19—19, Ni- 
tramonia Făgăraș — H. C. Ml- 
naur TI Baia Mare 27—15, Strun
gul Arad — Unlo Satu Mare 
26—27, Metalul Hunedoara — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 20—11, C.S.M. 
Reșița — Utilaj Știința Petroșani 
19—17. în clasament : 1. INDE
PENDENTA CARPAȚI MÎRȘA 
60 p, 2. Minerul Cavnic 56 p, 3. 
H.C. Minaur II Baia Mare 47 p... 
11. C.S.M. Reșița 36 p, 12. C.S.M. 
Sf. Gheorghe 34 p. FEMININ. Se
ria I : Precizia Vaslui — Uni
versitatea București 20—15, C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Argeseana Pi
tești 40—15, Vulturul Ploiești — 
C.F.R. Craiova 16—21, Filatura 
focșani — Textila Dorobanțul 
Ploiești 35—26, Rapid București — 
Voința Galați 26—18, Spartac

AU PROMOVAT IN 
DIVIZIA „A" :

MASCULIN : C.S.M. Borzcști 
și Independența Carpați Mîrșa 

FEMININ : C.S.M. Sf. Gheor
ghe și Chimistul Ra>. Vîlcea.

AU RETROGRADAT :

MASCULIN : A.S.A. Plo
iești, Unirea Focșani, C.S.M. 
Sf. Gheorghe și C.S.M. Reșița.

FEMININ : Spar tac Bucu
rești, Voința Galați, Gloria 
Bistrița și Voința Sighișoara.

București — Relon Săvinești 20— 
22. în clasament : 1. C.S.M. SF. 
GHEORGHE 60 p, 2. Rapid Bucu
rești 56 p, 3. Vulturul Ploiești 
53 p... 11. Spartac București 31 p, 
12. Voința Galați 30 p. Seria a 
II-a . Textila Zalău — A.E.M. 
Timișoara 14—7, Industria ușoară 
Oradea — Constructorul Hune
doara 12—11, Tricotextil Slghet 
— Chimia Arad 15—9, Voința Si
ghișoara — Nitramonia Făgăraș 
14—16, Chimistul Rm. Vîlcea — 
Voința Odorhei 27—24, Construc
torul Timișoara — Gloria Bistrița 
22—12 în clasament : 1. CHI
MISTUL RM. VÎLCEA 59 p, 2. 
Constructorul Timișoara 53 p, 
3. A.E.M. Timișoara 53 p... 11.
Gloria Bistrița 31 p, 12. Voința 
Sighișoara 24 p.

Săptămîna trecută s-a disputat 
la Tecuci, pe durata a 6 zile, 
prima competiție de parașutism 
a sezonului. întrecerile au reu
nit la start componenții lotului 
național și sportivi reprezentînd 
aerocluburile din Brașov și Iași, 
precum și secțiile de la Galați 
și Tecuci.

Concursul, cu o participare re- 
strînsă (lipsind reprezentanții 
aerocluburilor din București, Plo
iești, Pitești, Cluj-Napoca), a 
prilejuit, totuși, o utilă verifi
care a lotului național aflat în 
plin proces de întinerire și re
construcție.

Grăitoare, vorbind^ de Ia sine 
în privința nivelului'modest, sînt 
rezultatele tehnice ale primilor 
trei clasați în proba de salt de 
la 1900 m cu aterizare la punct 
fix (4 manșe). Astfel, la mascu
lin : 1. Ion Sacară („Moldova" — 
Iași) 0.01 m — 0,06 m — 0,00 m 
—0,00 m, total 0,07 m; 2. Rami
ro Nicolae (lot) 0,00 m — 0,00 m 
0,02 m — 0,10 m, total 0,12 m ; 
3. Florea Iordache (lot) 0,04 m
— 0,12 m — .0,02 m — 0,02 m, 
total 0,20 m ; feminin : 1. Geta 
Pădurariu (lot) 0,00 m — 0,07 m
— 0,05 m — 0.14 m, total 0,26 m ;
2: Marta Hossu (lot) 0,37 m — 
0,02 m — 1,15 m — 0,00 m, to
tal 1,54 m ; 3. Maria îonescu
(lot) 1,65 m — 0,44 m — 0,18 m
— 0,00 m, total 2,27 m. Cunoscut 
fiind faptul că pe plan interna-

ASTĂZI, CAMPIONATUL
DE CONTRATIMP

PE ECHIPE LA CICLISM
Pe autostrada București—Pi

tești se va desfășura astăzi du- 
pă-amiază, de la ora 15, primul 
campionat ciclist al anului. Eâte 
vorba de finala la contratimp pe 
echipe.

Startul se va da de la borna 
kilometrică 14,500, urmînd ca 
seniorii să parcurgă 100 km 
(5X20 km), iar juniorii mari 70 
km (4X17,500 km). La întreceri 
au fost înscrise cele mai bune 
reprezentative do cluburi și aso
ciații sportive din întreaga țară.

Reamintim că ultima formație 
campioană națională fin această 
probă este reprezentativa clubu
lui sportiv Dinamo (Romașcanu, 
Căruțașu, Lăutaru, Nicolae), care, 
anul trecut, în aceeași perioadă 
de timp, a realizat tot pe auto
strada București—Pitești timpul 
de 2h 09:56 — medie orară
46,120 km.

tional o serie de 10 aterizări 
succesive pe punctul „0" a de
venit ceva de domeniul cotidia
nului, orice comentariu este de 
prisos.

Nici rezultatele din proba de 
salt de la 2 000 m cu executarea 
de figuri acrobatice (4 manșe) 
nu oferă multe satisfacții. Astfel 
la masculin : 1. Samuel Ancuța 
(„Moldova" — Iași) 7,80 s — 
8,60 s — 8,53 s — 8,86 s, total 
33,79 s ; 2. Ion Sacară 7,90 s — 
8,90 s — 9,20 s — 8,20 s, total 
34,38 s ; 3. Marin Zamfir (lot) 
8,63 s — 8,60 s — 9,55 s — 9,16 s, 
total 33,94 s ; feminin : 1. Marta 
Hossu 8,20 s — 9.66 s — 9,50 s — 
8,86 s, total 36,22 s ; 2. Geta Pă
durariu 10,13 s — 10,53 s — 10,70 s
— 10,50 s, total 41.86 s ; 3. Maria 
îonescu 10,19 s — 10,63 s — 11,26 s
— 10,53 s, total 43,32 s. Raportate 
la nivelul întrecerilor interna
ționale, unde „timpii de lucru" 
se încadrează între 6—7 secunde, 
rezultatele realizate de membrii 
lotului (cu excepția tinerei Marta 
Hossu care a demonstrat reale 
calități avînd în vedere stagiul 
scurt pe care îl are ca parașu- 
tistă) nu dau speranțe pentru 
viitor a unor evoluții cu un grad 
valoric sporit și o analiză atentă 
atît a structurii echipei, cît șl a 
metodelor de pregătire se im
pune î

Dinu COSTESCU

REGULAMENT DE TRANSFERARE 
A JUCĂTORILOR DE FOTBAL

Noul regulament de transfe
rare a jucătorilor de fotbal se 
prezintă nou si ca formă si ca 
fond. Forma ne arată o simpli
ficare a prevederilor fată de 
vechea legiferare. Conceput in 
numai 5 articole, eliminînd ex
primările neclare. prelungite, 
renunțând la o serie de preve
deri inutile, care nu făceau de
ci t să îngreuneze înțelegerea si 
aplicarea lui. noul regulament 
ajunge Ia sinteza cazurilor ce
lor mai frecvente și esențiale 
pentru schimbarea de jucători 
dintr-un colectiv in altul. Abro- 
gînd prevederile regulamentu
lui din 1980. noul regulament 
va guverna întreaga operațiune 
de transferare a jucătorilor de 
fotbal odată cu noua perioadă 
pentru aceste schimbări prevă
zută între 25 iunie si 15 iulie. 
Ce elemente pozitive. demne 
de a fi remarcate. conține 
noul regulament?

Cea mai importantă ni se pa
re aceea că permite transfera
rea de jucători, pe baza ele
mentului esențial al operațiu
nii, dezlegarea. Este cazul să 
atragem atenția fotbaliștilor 
care vor schimba clubul (aso
ciația) că ei trebuie să se gin- 
dească cu toată seriozitatea a- 
supra hotărîrii ce o vor lua 
deoarece. în următorii 5 ani, ej 
nu vor mai avea dreptul să 
efectueze o nouă transferare. 
Aceeași condiție, a unei temei
nice analize a schimbărilor din 
lot pe care doresc să le facă 
se cere si cluburilor și asocia
țiilor care vor primi tot pen
tru 5 ani pe noii sportivi.

Merită o explicație și preve
derea care exceptează exis
tenta dezlegării si anume ace
ea privind pe jucătorii juni
ori care devin elevi Ia unită
țile școlare pe lingă care iși 
desfășoară activitatea cluburi
le școlare de fotbal. Motivația 
este logică: va cîștiga fotbalul 
dacă acești foarte tineri spor
tivi vor avea asigurate cele 
mai bune condiții de pregătire 
si de scoală, progresînd astfel 
în atingerea mai sigură si mai 
rapidă a unei înalte valori 
competiționale. Bineînțeles în
să că, așa cum prevede regula
mentul. Ia terminarea scolii 
respectivii fotbaliști se întorc

automat Ia cluburile (asociați
ile) de unde au venit.

O perfecționare a modului de 
trecere în alte cluburi (asocia
ții) intervine si în cazul fotba
liștilor încorporați pentru sa
tisfacerea stagiului militar, a 
celor care devin studenti în 
anul I la cursurile de zi ale 
institutelor de învățămînt su
perior. precum si în situația 
celor care au absolvit un insti
tut de invătămînt superior. 
Anume că ei pot efectua tre
cerea la noile colective in ter
men de 45 dc zile dc la data 
încorporării, intrării in facul
tate sau de Ia absolvire. După 
terminarea stagiului militar 
sau după absolvire. jucătorii 
revin la cluburile (asociațiile) 
de origină. Prin fixarea unui 
termen-limită de efectuare a 
transferării, se evită prelun
gita scoatere din activitatea 
competitiohală a unor sportivi 
tineri și valoroși-

Noul regulament înlătură și 
anomaliile care se creau prin 
vechea prevedere privind tran
sferarea. în tot cursul anului, 
a jucătorilor din categorii in
ferioare la echipa de categorie 
superioară. Se crea o dăună
toare circulație de jucători 
care numai la fortificarea echi
pelor nu ducea. Acum, acești 
jucători se pot transfera, in a- 
fara perioadei dintre campio
nate. numai într-o altă singură 
perioadă si anume între tur și 
retur (10—20 decembrie).

în fine, spre a elimina acele 
încercări de racolgj care cre
ează relații necorespunzătoare 
între cluburi (asociații). F. R. 
Fotbal atrage atenția cu toa
tă seriozitatea că jucătorii care 
nu posedă acord de transfer 
(dezlegare) să nu fie primiți la 
antrenamentele pregătitoare alb 
noului sezon.

Noul regulament poate con
tribui la o mai justă repartiza
re a sportivilor în cluburi și 
asociații, la respectarea drep
turilor sportivilor dar și la în
tărirea autorității cluburilor și 
asociațiilor printr-o aplicare 
corectă, printr-o temeinică re
flecție la fiecare transferare 
(atit din partea clubului și 
asociației cit si a sportivului 
în cauză).

DIVIZIA „A" SUB
La cîteva zile de la căderea 

cortinei peste scena Diviziei „A", 
ne propunem un prim popas în 
domeniul datelor statistice. Gra
iul cifrelor este, fără îndoială, 
edificator în reflectarea princi
palelor aspecte din desfășurarea 
campionatului recent încheiat, 
precum și a celorlalte ediții dis
putate pînă în prezent.

25 674 DE GOLURI 
IN 8 609 MECIURI

După desfășurarea ediției 1981— 
’82, numărul partidelor disputate 
în primul eșalon a ajuns la 
8 609, iar cel al golurilor la 
25 674 (751 în campionatul recent 
încheiat), rezultînd o medie ge
nerală de 2,98. Medie care înre
gistrează o scădere de 2 sutimi 
față de anul trecut (3,00), întă
rind astfel constatarea că efica
citatea pe prima scenă este în 
scădere. Cea mai mare medie 
s-a înregistrat în ediția 1932—’33 : 
4,41, ia polul opus situîndu-se 
ediția 1971—’72, cu numai 2,37.
VACZI - GOLUL CU NR. 25 000

în primele etape ale ediției 
1981—’82 urma să primim răs
puns la întrebarea : cine va ti 
autorul golului cu nr. 25 000 7 El 
este arădeanul Vaczl, iar eveni
mentul l-am consemnat în etapa 
a 4-a, în meciul U.T.A. — F.C.M. 
Brașov. Iată și ultimii autori de 
golurl-jalon : Nistor — 20.000,
Augustin — 21 000, Roșea — 22 000. 
Romilă II — 23 000, Terhcș — 
24 000.

AOniNhlRARA or STAT L0I0 PRONOSPORT INTORHEAZĂ
PRONOSTICURI...

Pentru particlpanțll la atractivul 
concurs Pronosport de la stîrși- 
tul acestei săptămîni, redăm — 
ea sursă suplimentară de inspira
ție — pronosticurile făcute de 
antrenorul echipei F.C.M. Side- 
rurgistul Galați, prof. L. Antohi:

I. Spania — Iugoslavia 1, X; n. 
Chile — R.F. Germania X, 2; 
m. I.C.I.M. Brașov — Rapid 
Buc. 1, X, 2; IV. Petrolul — Șoi
mii i; V. Victoria Tecuci — Glo
ria Buzău X; VI. C.S. Botoșani 
— F.C.M. Galați X, 2; VII. Ener
gia Slatina — Chimica 1; VM. 
Viitorul Vaslui — Unirea Focșani 
1; IX. Carpați Mîrșa — Unirea 
Alexandria 1; X. F.C.M. Reșița — 
Aurul Brad 1; XI. C.F.R. Cluj- 
Napoca — U.M. Timișoara 1; XII. 
Rapid Arad — înfrățirea Oradea

1; XIH. Olimpia Satu Mare — Mi
nerul Cavnic 1.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 18 iunie 1882, se televizea
ză in direct ineepind de la ora 
17,40.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 11 IUNIE 1982

Categoria 1: 1 variantă 100% 
— autoturism Dacia 1300; catego
ria 2: 2 variante 100% a 50.000 lei 
și 5 variante 25% a 12.500 lei; ca
tegoria 3: 16,75 a 5.487 lei; ca
tegoria 4 : 28,25 a 3.501 lei; ca
tegoria 5: 142,25 a 646 lei; cate
goria 6 : 328 a 280 lei; categoria
x: 1.543,25 a 100 lei.

Report la categoria 1: 500.000
lei.

Report la categoria 2: 64.864 lei.

LUPA STATISTICII
DINAMO A TRECUT 

IN FRUNTE
La startul ediției 1981—’82 echi

pele bucureștene Dinamo și Stea
ua se aflau la egalitate din punct 
de vedere al numărului de tit
luri de campioană, fiecare cu 
cîte 9 la activ. Dinamo s-a des
prins, trecînd acum în frunte 
cu 10 titluri. Cele trei trepte ale 
podiumului de onoare sînt ocu
pate de : 1. DINAMO 10 titluri , 
2. Steaua 9 titluri ; 3. U.T.A. Q 
titluri.

DINU SE DISTANȚEAZĂ 
IN CLASAMENTUL 

PREZENȚELOR
Aflat la startul ediției a 64-a 

pe treapta a treia a podiumului 
prezențelor în primul eșalon, di- 
namovistul Dinu a devenit lider 
autoritar al divizionarilor „A“, 
cu 429 de meciuri susținute pe 
scena primei divizii. 11 urmează: 
Dobrin șl Vlgu 404, Antonescu 
389, Dembrovschi 386, Dumitru 
368, Hajnal 367, O. îonescu 366. 
Lucescu 300, Adam 354, Ispîr și 
Ștefănescu 351, Vișan 345, Do- 
mide 342, Ivan II 335, Dumitrache 
333, Simionaș 332, N. Răducanu 
329, R. Cîmpeanu 328, Lereter 
327, Cheran 326, Deleanu și Bo- 
lonl 325, Blrău și Anca 319, Ior- 
dănescu 317, I. Jenei 315, Bro- 
șovschl 314, Catarglu 312, Pescaru 
311, Sameș 308, M. Constantines- 
cu 307, L. Sătmăreanu și Mul
țescu 306, Tănăsescu 305, Cazan 
303. Bădin 301, N. Naghi șl Ciu- 
pitu 300. Foarte aproape de a in
tra în „grupul 300“ se află An- 
ghelini cu 298 de meciuri la ac
tiv, Beldeanu 296 și D. Georges
cu 293.

D. GEORGESCU - LIDERUL 
GOLGETERILOR

Dudu Georgescu se distanțează 
în clasamentul golgeterilor abso- 
luțl ai Diviziei „A“, el ajungînd 
la încheierea ediției 1981—’82 la 
un total de 214 goluri. De ase
menea, trebuie remarcată urcarea 
pe treapta a treia a podiumului 
a lui Dumitrache, care i-a luat 
locul lui Adam, precum și apro
pierea lui Iordănescu de pozițiile 
fruntașe ale acestui clasament, 
care în prezent are următoarea 
configurație : D. Georgescu
214, Oblemenco 170, Dumitrache 
164, Adam 160, Ozon 157, lordă- 
nescu 156, Gh. Constantin 149, 
M. Dridea 142, Radu II 140. Do- 
bay 130, Vaczi 125, N. Naghi 118, 
Ene II 116, FI. Voinea 115. Bo- 
dola 114, Dobrin ill, M. Sandu 
109, Dembrovschi 108, I. Ionescîi 
107, Ene I 103, Baratkl și Bro- 
șovschi 100.



FIORIN SfGĂIMMIJ
A CÎȘÎIGAT 1UHW

DE IA BRESCIA!
Campionul nostru de tenis, 

Florin Segărceanu. s-a înapoiat 
de la Veneția, unde a obținut 
rezultate satisfăcătoare în tur
neul în cursul căruia i-a între
cut pe Ilie Năstase cu 6—3, 
7—6 (prima sa victorie asupra 
fostului campion, care a 
dus cu 5—2 în setul 
pe Ostoja (Iugoslavia) 
6—2 și a pierdut la 
(S.U.A.) cu 1—6. 2—6. 
nă cu 
Birner.- în proba de perechi, au 
învins pe argentinienii Bcn- 
goechea — Tiberti cu 3—6,
6—4. 6—2. pe italienii Panatta 
— Bertolucci cu 6—4. 6—3 și 
au cedat doar în semifinală în 
fata cuplului Năstase — Clerc 
cu 5—7. 3—6. Un frumos suc
ces a realizat însă Florin Se- 
gărceanu în turneul precedent, 
de la Brescia, pe care l-a și 
cîștigat, în urma rezultatelor: 
cu Murphy (S.U.A.) 5—7, 6—4, 
6—0, cu Pirow (Olanda) 6—4,
6— 3, cu Marchetti (Italia) 5—7,
7— 6. 6—2. cu Castellan (Argen
tina) 6—3, 6—2 și în finală cu 
Bedel (Franța) 2—6. 
în proba de dublu, 
reche cu Kirmayr 
Segărceanu a cucerit 
nea laurii, întrecînd 
pe italienii Rinaldini 
cu 7—6, 6—3. în urma acestor 
performante. Segărceanu a fă
cut un salt în' clasamentul 
A.T.P., ajungînd pe locul 105.

cehoslovacul

con- 
secundl), 
cu 6—3, 
Murphy 
împreu- 

Stanislav

6—0, 6—4. 
făcînd pe- 

(Brazilia), 
de aseme- 
în finală 
— Parini

DE AZIPROGRAMUL

am

__  decît 
căldura din repriza a

Vigo : 13,15 Italia - Peru (I)
Alicante : 22,00 Argentina - Ungaria (III)
Sevilla : 22,00 Brazilia - Scoția (VI)

LOTUL REPREZENTATIV
DE RUGBY A PLECAT

Primul meci urc Ioc
sîmltâtâ

Lotul nostru reprezentativ de 
rugby a plecat ieri dimineața 
spre Harare, capitala Republi
cii Zimbabwe, unde va între
prinde un turneu de șase jocuri. 
Au făcut deplasarea. împreună 
cu antrenorii Valcriu Irimescu 
Si Theodor Rădulescu, următo
rii jucători: Gh. Florca (Fa
rul) — fundaș; Marian Aldea, 
Ion Constantin (Dinamo). Sorin 
Fuicu (Steaua). Adrian Lungu, 
Gheorghe Vărzaru (Farul) — 
linia de trei-sferturi: Dumitru 
Alexandru (Steaua). Mihai 
Marghescu. Mircea ParaSchiv 
(Dinamo). Vasile Ion (Știința 
CEMIN Baia Mare) — mijlo
cași; Enciu Stoica, Gheorghe 
Caragea, Corneliu Gheorghe 
(Dinamo), Florică Murariu, A- 
lexandru Rădulcscu, Octavian 
Corneliu (Steaua). Florin Mă- 
căneață (R.C. Grivița Roșie), 
Gheorghe Dumitru (Farul). 
Ștefan Constantin. loan Bucan 
(Știința Petroșani). Vasile Un- 
gureanu. Marin Moț 
CEMIN Baia Mare)
tași. Lotul, condus de Gheor
ghe Itangu, membru al Birou
lui F.R.R., este însoțit de me
dicul Eugen Craioveanu.

Meciul inaugural al turneu
lui în Zimbabwe va avea loc 
sîmbătă.

(Știința 
înain-

• TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM 

belgian Jacky Ickx 
de victorii (S) în , 
ile ore" du la Le Mans a înre
gistrat cel mal bun timp la an
trenament (media orară de 
235,361 km !).

BOX 9 Zilele următoare sînt 
programate mai multe meciuri 
pentru titlurile mondiale profe
sioniste. își pun titlurile în joc 
Saul Mamby (S.U.A.) 
per ușoară, __
(Porto B.ico) — cat. grea 
Tadasbl Tomorl (Japonia) 
semimuscă, Marvin 
(S.U.A.) — cat. mijlocie.

• Pilotul 
: recordman
„Cursa de 24

Carlos de
cat. su- 

: Leon
ușoară, 
— cat. 
Hagler

CICLISM • Turul Elveției, e- 
tapa prolog (4 km contratimp) : 
Oosterbosch (Olanda) 5:16,02. 
Glaus (Elveția) 5:16,72, Grezet 
(Elve'.Ia) 5:21,32 • Turul provin
ciei Auvergne, etapa a doua 
(Issoire — Le Puy, 140 km) a 
revenit francezului Pineau în 
3.29:27, urmat de elvețianul Zim
mermann în același timp • Tu
rul Italiei pentru amatori, etapa 
a doua (Trevisio — Verona, 135 
km) a fost cîștigată de italianul 
Dario Mariuzzâ cronometrat în 
2.54 :23.

Este minutul 51 al meciului de la Gijon dintre R. F. Germania 
și Algeria. Portarul Schumacher a respins balonul șutat de un 
atacant algerian și Madjer a reluat precis in gol, deschizînd 
scorul Telefoto : AP.-AGERPRES

• Mahieddine Khalef — antre
norul echipei Algeriei : „învin
gând unul dintre pretendențil la 
titlu am demonstrat, încă o dată, 
că fotbalul nu este o știință 
exactă. Am studiat de nenumă
rate ori jocul vest-germanilor șl 
l-am contrat cu succes, în spe
cial în fazele de apărare, la 
mingile aeriene ale adversarilor 
trimise în careul nostru".
• Jupp Derwall — antrenorul 

reprezentativei R. F. Germania ; 
„Nu-ml pot explica de ce echipa 
mea a jucat atît de slab, mai 
ales în prima repriză, în fața a- 
cestei formații a Algeriei care, 
în ceea ce o privește, a evoluat 
cu multă inteligență. Singura 
noastră șansă, de a mal rămîne 
în cursă, este să cîștigăm ulti
mele două meciuri pe care 1« 
mal avem de disputat în cadrul 
primului tur".
• Ron Greenwood — antreno

rul formației Angliei : „Primul

nostru gol n-a fost o întîmplare. 
Miercuri, Ia antrenament, 
exersat îndelung această fază... 
Am suportat, mal bine 
francezii, 
doua".
• Michel Hidalgo — antrenorul 

echipei Franței : „Golul din pri
mul minut l-a obligat pe jucă
torii mei să facă eforturi deo
sebite pentru a egala si acestea, 
pur și simplu, l-au asfixiat !*
• Chelato Ucles — antrenorul 

echipei Honduras : „Sînt foarte 
mulțumit de randamentul echipei. 
Sper să continuăm tot așa !“ .

Austria Chile 10 (1-0)

UN MECI AL MARILOR
desuferită 

fața Algeriei, 
serie a C.M.,

După înfrângerea 
K.F. Germania în 
în această a doua 
care inițial părea cea mal 
minte", fiecare partidă are acum 
— parcă o notă șl mal mare 
de interes. Este șl cazul celei de 
ieri, de la Oviedo, dintre repre
zentativele Austriei șl Chile. După 
căldura sufocantă de dimineață, 
după-amlază o rupere de nori a 
proveat o ploaie torențială care 
s-a oprit insă, ca prin minune, 
cu puțin timp mai înainte ca u- 
ruguayanul Juan Cardellino să fi 
fluierat 
care au 
Koncilia 
Pezzey,

„cu-

începerea meciului, la 
luat parte : austria : 
— Krauss, obermayer, 

Degeorgi (min. 76 Bau-

Brian
UN COL

Robson
ULTRARAPID
apucat să-șl ia 
spectatorii pre- 

după-amiază,

Nici n-au 
locurile toți 
zențl, miercuri 
în .etuva" de la San Mames, 
din Bilbao, cînd s-a și mar
cat primul gol al meciului 
Anglia ........................... ...
a fost 
Chester 
Acesta 
mingea 
tușe, în 
cu 
nici o speranță 
francez Ettori. și nu trecu
seră decît 27 de secunde !... 
El bine, acest gol al IUI 
Robson este cel mai rapid 
înscris vreodată într-un meci 
al unul turneu final al C.M.

Statistica celor mai rapide 
goluri la C.M. este următoa
rea : 30 secunde - — -
(Franța) în meciul 
Belgia (3—1) de la 
1938 ; 38 secunde 
(Franța) în meciul 
Italia (1—2) de la 
Plata In 1978, 40 secunde Na
șele (Cehoslovacia) in meciul 
Mexic — Cehoslovacia (3—1) 
la Vina del Mar în 1962.

— Franța. Autorul Iul 
mijlocașul de la Man- 
United, Brian Robson. 
a primit de la Wilkins 
aruncată inițial de la 

urma unui aut, șl 
un șut sec nu i-a lăsat 

portarului

- Nicolas 
Franța — 
Paris în 

Lacombe 
Franța — 
Mar del

© TELEX • TELEX ®
GIMNASTICA <9 în concursul 

de la Orleans, întrecerile pe a- 
parate au revenit: sărituri — 
Pires (Brazilia) 19,30 p,
— Smith (S.U.A.) 19,35
— Xu Yeme (R. P. 
19,45 p, sol — Stallone 
19,45 p. Lavinia Agache 
sat a doua la sărituri (19,125 p) 
și la bîrnă (19,325 p). La băieți, 
chinezul Wang Chong Shen a 
cîștigat Ia cal cu mînere — 19,20 
p și la bară fixă — 19,50 p.

TENIS • Eastbourne, turul 3 : 
Bunge — Sukova 6—4, 6—1, Jae
ger — Minter 7—5, 6—2, Durie — 
Vermaak 3—6, 6—2, 6—2, Mandlt- 
kova — Leand 6—4, 2—6. 6—2 0 
Jucătorul indian Vijay Amritraj 
s-a calificat, la Roehnmpton, pe 
tabloul de „36“ de la Wimble
don. El a dispus de americanul 
Holroyd cu 6—7, 3—6, 6—4, 7—5, 
6—2 9 Pentru meciul S.U.A. — 
Suedia din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei Davis (9—11 iu
lie) suedezii vor selecționa echi
pa din: Mats Wilander. Anders 
Jarryd, Joakim Nystrom și Hans 
Simonsson, iar americanii 
tează pe John McEnroe. __
Teltscher, Peter'Fleming și Brian 
Gottfried.

paralele 
p, blrnă 
Chineză)
(S.U.A.) 
s-a cla-

con- 
F11ott

meisteT) — Hattenberger, Pohas- 
ka, Hintermaler — Schachner, 
Krankl, Weber (min. 80 Jurtln) ; 
CHILE : Osben — Garrido, Valen
zuela, Figueroa, Bigorra — Dubo, 
Neira {min. 72 Rojas), Moscoso 
(min. 65 Gamboa) — Bonvalct, 
Cazsely, Yanez.

Terenul alunecos a Influențat 
jocul, făcînd greu controlul ba
lonului și facilitînd... faulturile ! 
După mai multe ocazii ratate, la 
ambele porți, în min. 21 Krauss

OCAZII
centrează de pe dreapta la Scha
chner, care-1 „păcălește" pe Os
ben și ou o 'lovitură de cap în
scrie. Scorul rămâne nemodificat 
până la pauză, deși ocaziile 
gol n-au lipsit...

în repriza secundă jocul a 
aspru, sud-amerlcanli forțînd 
larea (Cazsely, Intre alții, a avut 
de câteva ori posibilitatea s-o 
obțină !) dar defensiva austriacă 
nu s-a lăsat întrecută șl astfel 
scorul a rămas 1—0 (1—0) !

de

fost 
ega-

Cehoslovacia Kuwait 11 (1-0)

SERIA SURPRIZELOR CONTINUA
stadionului „JoseInaugurarea

Zorrilla" (singurul construit spe
cial pentru C.M.) s-a tăcut la 
Valladolid cu meciul, din seria 
a IV-a, dintre Cehoslovacia șl 
Kuwait, încheiat cu scorul de 
1—1 (1—0) care vine să comple
teze seria de mari surprize a 
acestui Mundial !

în prima repriză, controlată de 
fotbaliștii cehoslovaci, dintre 
multe posibilități de a marca 
rapenil s-au folosit, în cele 
urmă, doar de aceea a unul 
nalt! ! în min. 21 Vlzek a 
faultat în careu, de Ma’Yoof, șl 
Panenka. a transformat lovitura 
de pedeapsă ! Trebuie să subli
niem însă replica foarte cura-

Iugoslavia

)•••
a jucătorilor kuwaitieni,

mai 
eu- 
din 
pe- 
fost

joasă 
căror 
semnat o plăcută surpriză. De
altfel, în partea a doua a jocu
lui, ei au atacat energic șl au 
izbutit o meritată egalare a sco
rului In min. 59 prin Al DakhU.

Arbitrul 
(Ghana) a 
CEHOSLOVACIA : Hruska — Bar- 
mos, Jurkemlk, Flala, Kukucka 
— Berger, Panenka, Krlz (mln. 
64 Bicovsky) — Janecka (mln. 
69 Petizela), Nehoda, Vizek ; KU- 
WATT : Al Tarabulsl — Naeem 
Saad, Ma’Yoof, Mubarak, Waleed 
Jasem — Al Buloushl, Al Houti, 
Karam (min. 58 Kameel) — Al 
Dakhil, Yacoub, Al Anbarl.

. a 
evoluție, în general, a în-

Kwabena Dwomoh 
condus formațiile:

Irlanda de Nord 0-0

UN SCOR ALB
Ieri seară,- la 

drul grupei a 
echipele Iugoslaviei și Irlandei de 
Nord. Partida s-a aflat tot tim
pul sub semnul unui evident e- 
chilibru care avea să fie refl-ec-

Zaragoza, în ca- 
V-a s-au întîlnit

ECHITABIL
dealtfel, șl de scorul 
Jocul s-a desfășurat 

mult la mijlocul terenului, _____
rll celor două formații fiind ra
reori solicitați. După opinia noas
tră, rezultatul este echitabil.

tat, 
6—0.

final : 
mai 

porta-

24 DE ECHIPE!
Mărirea numărului, de la 16 

la 24, al echipelor participan
te la turneul final din Spania 
al Cupei Mondiale ’82, este în
tre altele și rezultatul efortu
rilor Iul Joao Havelange care, 
încă din 1972, mai înainte de 
a fi fost ales președinte al 
F.I.F.A. și-a făcut din aceas
ta un punct de onoare. Și a 
reușit ! Dar lzbînda lui n-a 
fost deloc simplă, căci ideea 
cu 24 de echipe în turneul fi
nal a avut și mai are încă 
destui adversari. Dar, între e- 
videntele dificultăți organiza
torice ale țării gazdă și chiar 
a unui program corn petit’ al 
mal încărcat și deci mal so
licitant pentru jucători și, oe 
de altă parte, proliferarea fot
balului în întreaga lume și 
admiterea în „finală" a unor 
echipe fără „blazon", dar a- 
nimate de dorința de a învă
ța pe viu, au triumfat, pre
cum se vede, cei care au sus
ținut ultimele argumente. Așa 
se face deci că acum, la El 
Mundial ’82, iau parte 24 de 
echipe Iar dintre formațiile 
considerate ca făcînd parte 
dintre- cele, așa zise, slabe, 
iată că, pînă un a-alta, Came
runul, Algeria și Hondurasul 
au încurcat destule socoteli 
ale unor mari favorițl.

Ce va fi însă peste 4 ani T 
Columbia, țara organizatoare a 
C.M. din 1986, dorește să men
țină formula cu 24 de repre
zentative. Iată Insă că unul 
dintre vicepreședinții F.I.F.A. 
declară că este categoric îm
potriva menținerii acestei for
mule, între altele șl pentru 
că țara organizatoare, Colum
bia, n-ar avea capacitatea să 
găzduiască un astfel de tur
neu cu 32 de partide etc.

Replica forurilor columbiene 
a fost însă promptă, Alfonso 
Senior, președintele comitetu
lui de organizare a Mundialu
lui ’84, prezentîn-d opiniei pu
blice internaționale angaja
mentul pe care însăși preșe
dintele țării, Belisario Be- 
tancur, îl face în numele în
tregii țări de a respecta în
tocmai obligațiile asumate în 
legătură cu a XITI-a Cupă 
Mondială. Pentru aceasta va 
trebui însă ea șl F.I.F.A. să-și 
respecte angajamentele și ho- 
tărîrile !.

• PENTRU CA AU RENUNȚAT să mai fu
meze, Organizația Mondială a Sănătății a oferit 
o diplomă de onoare fotbaliștilor din reprezen
tativa Scoției. Aceasta este singura echipă pre
zentă la El Mundial ’82 care nu are nici un 
fumător, nici măcar printre însoțitorii ei I • 
PENTRU A NU SE REPETA — eventual — si
tuații penibile ca cele întîmplate la C.M. din 
Argentina, cînd unii fotbaliști scoțieni, în stare 
de ebrietate, au făcut scandal, antrenorul Jock 
Stein a impus jucătorilor săi o abstinență to
tală pe tot timpul participării la competiție. 
Nici un fel de băutură alcoolică, nici măcar 
bere! • JOAO HAVELANGE, K
F.I.F.A., după ce a asistat la Barcelona," la me
ciul Argentina — Belgia. în ziua de deschidere 
a Mundialului spaniol șl a doua zi la Sevilla, 
la partida Brazilia — Uniunea Sovietică, efec
tuează un turneu prin celelalte 12 localități, 
gazde ale Cupei Mondiale, pentru a mulțumi 
personal, £n numele forului fotbalistic interna
țional, primarilor acestora pentTU eforturile or
ganizatorice făcute și buna desfășurare a com
petiției • LA CENTRUL DE PRESA al El Mun
dial au fost acreditați peste 6000 de ziariști, re- 
prezentînd presa scrisă șl cea audio-vizuală. în 
legătură cu aceasta d. Pablo Porta, președintele 
federației spaniole, a spus, evident, în glumă: 
„Mundialul va fi... ceea ce vrea presa • 
CU CÎTEVA ZILE înaintea deschiderii competi
ției a fost anunțat transferul lui Diego Maradona 
de la Bocea Juniors la C.F. Barcelona, aedsta

președintele

fiind cel mal scump transfer din 
Istoria fotbalului, în jur de 8 mi
lioane dolari. Și totuși Maradona 

* - — — • mine banii nu
comentarii... • 

DE ARBITRI 
C.M. doar cîți- 
trel ediții ale 
Langenus (Bel-

declară : „Pentru 
sînt totul!". Fără
DINTRE SUTELE 
oare au oficiat la 
va au condus la 
competiției : John ___ _____  ,___
gia), Juan Gardeazabal (Spania). 

(Suedia), Arturo Yamasaki (Peru),Ivan Eklind ,______ ,,______ ___________
NIcolae Rainea (România). Duminică, la primă
ria din Bilbao, Gardeazabal va fi comemorat de 
oficialitățile locale în prezența- unor delegați al 
echipelor din seria a IV-a • SCOȚIANUL 
GRAEME SOUNESS șl neozeelandezul Bobby 
Almond sînt doi vechi prieteni. Dar nu numai 
atît, cu cîțiva ani în urmă, amîndoi erau ju
cători în echipa de juniori a lui Tottenham, 
campioană a Angliei. Ulterior, Souness a fost 
transferat la Middlesborough, iar prietenul său 
a emigrat în celălalt capăt al lumii, în Noua 
Zeelandă. Miercuri, la Malaga, cei doi 
prieteni au fost adversari... • ERWIN VAN
DENBERG a devenit, dintr-o dată, un mic erou, 
nu numai pentru golul victorios înscris în par
tida Argentina — Belgia (0—1), cl și pentru 
că a fost primul gol marcat după... 424 de mi
nute de joc în meciurile inaugurale ale ulti
melor 5 ediții ale Cupei Mondiale • POLIȚIA 
SPANIOLA este într-o continuă alertă, avînd 
serios de lucru cu cei de la „bursa neagră" 
care se ocupă cu vînzarea biletelor de intrare 
la meciuri. Deși arestările se țin lanț, bilete — 

se găsesc destule, în pofida 
foarte piperate •
- R.F.G. (2—1) a fost.

vechi

pe sub mină 
prețurilor 
ALGERIA 
revanșa celui disputat la 1 ianuarie 1964, la Al
ger (dealtfel, 
douj echipe) cînd selecționata țării gazdă a 
obținut o senzațională victorie cu 2—0 ! (R. VII.)

MECIUL 
de fapt.

singurul In palmaresul celor


