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consumatori

energia ter- 
consumului

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 22 iunie, s-au 
desfășurat lucrările ședinței 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat un raport 
privind sarcinile suplimentare 
de reducere a consumului de 
produse petroliere pentru pro
ducerea energiei termice în se
mestrul doi al acestui an și pe 
perioada 1983—1985.

Apreciind că, in prezent, se 
Înregistrează un consum exa
gerat de energie termică, Co
mitetul Politic Executiv a trasat 
sarcini ministerelor, centralelor, 
întreprinderilor, institutelor de 
cercetare și proiectare să ia 
măsurile corespunzătoare in ve
derea diminuării consumului 
de aburi și apă caldă, in pri
mul rind la marii 
din economic.

în ce privește 
mică destinată 
populației, s-a indicat comite
telor județene și municipale de 
partid, consiliilor de conducere 
aie ministerelor, precum și 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București, să 
desfășoare. împreună cu con
siliile oamenilor muncii din 
centrale Și întreprinderi, aso
ciațiile de locatari și deputați, 
o largă dezbatere în rîndul tu
turor cetățenilor pentru cu
noașterea. aplicarea si generali
zarea, in scurt timp, a celor 
mai eficiente metode de gospo 
dărire judicioasă a energiei 
termice, astfel incit să se asi
gure îndeplinirea in bune con
diții a sarcinilor stabilite.

în continuarea lucrărilor, 
Comitetul Politic Executiv a a- 
nalizat și aprobat un raport cu 
privire la prețurile pentru 
combustibili, energie termică și 
electrică ce 
laț'Ci.

Comitetul 
preciază că 
naționale, 
crizei economice mondiale im- 
iîun măsuri 
rentabilizarea 
losirii tuturor 
bustibili.

Pe ansamblu, urmează ca 
prin măsurile de economisire 
preconizate, pe fiecare familie 
să se realizeze o reducere a 
consumului de energie de circa 
20 Ia sută.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătui propunerile privind 
pregătirea și desfășurarea ale
gerilor generale de deputați in 
consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comu
nale care vor avea loc dumi
nică, 21 noiembrie 1982.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat, in cadrul ședinței,

se livrează popu-

Politic Executiv a- 
cerințele economiei 

ca și implicațiile

hotărite pentru 
producerii și fo- 
tipurilor de coni-

AL 65-lea campionat

national de rugby

DINAMO
ECHIPA NR. 1

INTR-0 ÎNTRECERE

PERFECȚIONARI
Campionatul cu numărul 65, 

intrat acum în istoria rugbyu- 
lui national, a Însemnat o În
trecere dîrză. destul de echili
brată. soldată cu succesul me
ritat al echipei Dinamo. cara 
revine in prim-planul scenei 
rugbystice după o Îndelungată 
absentă (13 ani), adăugind un 
al șaselea titlu celor cucerite 
în 1951, 1952 1956, 1965 și
1968/69.

Fără a străluci, campionatul 
a fost totuși interesant, deși 
comportamentul celor 14 divi
zionare „A" este Încă departe 
— in ansamblu — de ceea ce 
se cere din oartea unor echipe 
reprezentind un rugby aflat 
într-un proces de afirmare in
ternațională. Sigur, este vorba 
aici de sistemul de instruire și 
pregătire a majorității compe
titoarelor. în multe privințe in
suficient. deficitar. Sînt nece-

iși 
cu 
a-

o informare cu privire la vizita 
oficiali de prietenie pe care 
delegația de partid și de stal 
a R.P. Polone, condusă de to 
varășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri șl al 
Consiliului Militar pentru Sal
vare Națională, a făcut-o in 
țara noastră, in ziua de 4 iu
nie.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere nou
lui dialog 
vel înalt, 
rezultatele 
important 
lor relații 
rile și popoarele noastre.

în cursul convorbirilor, tova
rășul Wojciech Jaruzelski a a- 
dresat mulțumiri pentru spri
jinul acordat de Republica So
cialistă România in această pe
rioadă grea pentru Polonia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat încrederea partidu
lui și poporului nostru că 
P.M.U.P.. clasa muncitoare și 
poporul polonez dispun de ca
pacitatea necesară pentru a re
zolva problemele legate de nor
malizarea cit mai deplină a sl 
tuației și dezvoltarea în conti
nuare a Poloniei pe calea so
cialismului.

Comitetul Politic Executiv 
manifestă deplinul acord 
poziția reafirmată — și cu 
cest prilej — de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu față de pro
blemele din Polonia, potrivii 
căreia ele trebuie . soluționate 
de poporul polonez, 
tec din afară.

Tovarășul Nicolae 
a informat, de 
despre vizitele oficiale de prie
tenie pe care le-a efectuat in 
Republica Irak, în zilele ds 
16—17 iunie a.c., la invitația 
secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii 
Saddam Hussein, și in 
Hașemit al Iordaniei, 
rioada 17—19 iunie, la 
ția Maiestății Sale 
Hussein Ibn Talal

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat importanța deosebită 
pe care vizitele întreprinse de 
tovarășul blicolae Ceaușescu în 
Irak și Iordania o au pentru 
prezentul și viitorul relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre România și aceste țări

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor deosebit de fructuoase ale 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Irak.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat semnificația schimbu
lui de vederi efectuat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și

româno-polon Ia ni- 
care se înscrie, prin 
sale, ca un moment 

în dezvoltarea bune- 
dintre partidele, tă-

fără ames-

Ceaușescu 
asemenea

Irak 
regatul 
în pe- 
invita 
regele

(Continuare in pag 2-3)

CARE CERE

Mircea Paraschlv, căpitanul echipei naționale, a fost unul din
tre marii artizani ai victoriei dinamoviste în campionat. Iată-l 

în acțiune, în timpul partidei cu Farul Constanța
Foto : Ion MIHĂICA

sare încă multe eforturi pentru 
a se ajunge la nivelul la care 
se situează marile echipe de 
peste hotare, doar ..naționala" 
făcînd deocamdată, pasul spre 
..marele rugby" — deși anul 
competitional care se încheie 
nu i-a fost nici ei dintre cele 
mal favorabile. înregistrîndu- 
se cite va contraperformante 
notabile (printre care s-ar cu
veni amintită înfringerea din 
Italia).

Se poate aprecia că. pe plan 
intern, anul 1981/82 a fost al 
lui DINAMO, rugbyștil cu tri
courile „alb-roșii" dominînd. in 
general. întrecerea, chiar dacă 
au înregistrat un dublu insuc
ces în fața Farului, formația
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PE PORȚILE LARG DESCHISE, SINT AȘTEPTAT!
I

MULT ’MAI MULTI COPII!
Raid ancheta ia cîtcva Baze sportive din Capitala

Pentru majoritatea sportivi
lor de performanță a început 
vacanța competițională. Antre
namentele se răresc, bazele 
sportive, pînă mai ieri aglome
rate de calendarul secțiilor, 
rămin acum mai mult la dis
poziția amatorilor de mișcare 
in aer liber, neangrenați in 
sistemul performanței, iși des
chid larg porțile unor inițiative 
și acțiuni sub genericul marii 
competiți naționale „Daciada". 
Cum se profită de acest larg

IN LUNA CIREȘELOR, MULȚI OASPEȚI LA „CIREȘARII
Cocheta bază de lingă „Do

menii" se bucură de mare popu
laritate in rîndul copiilor din 
acest cartier și din cele ve
cine. De dimineața pînă seara 
activitățile sportive nu slăbesc 
in intensitate decît la amiază, 
cînd arșița mai domolește puțin 
din... setea de mișcare a co
piilor pe care-i întîlnești fie 
pe terenurile de tenis, fie pe 
cele de baschet și handbal, fie 
în jurul meselor de ping-pong. 
Mai ales în jurul acestora, unde 
pasiunea pentru jocul cu pale
ta și cu mingea de celuloid 
creează o întrecere non-stop. 
Deși sînt multe mese, uneori se 
așteaotă la rind... La fel, locu
rile de joacă ale celor mai 
mici oaspeți ai bazei, însoțiți 
de părinți și bunici, nu cunosc

POTENȚIALUL OFENSIV
AL POLOIȘTILOR ROMÂNI ÎN CREȘTERE
• In 4 turnee (14 jocuri) tricolorii au înscris 155 de goluri, in 
medie cite 11 de fiecare meci fi Doru Ciobăniuc (20 de ani) 

este noua revelație a echipei naționale !

Varșovia — Tbilisi — Varna 
— București. Acesta a fost 
itinerarul pe care poloiștii din 
noua si tînăra reprezentativă a 
României și-au înscris In pal
mares 4 succese (de turneu) 
consecutive. Istoria jocurilor 
susținute de echipa națională nu 
ne mai reamintește un caz ase
mănător. © Printre formațiile 
pe care sportivii români le-au 
intrecut în clasamentele com
petițiilor respective se află și 

care le-a contestat dinamoviș- 
tilor în modul cel mai categoric 
supremația. Dar campionatul 
nostru este o autentică „cursă 
de regularitate", pe distanță 
lungă (26 de etape), si firește, 
titlul a revenit singurei echi
pe care a avut rezistenta ,.a- 
lergătorului de cursă lungă" : 
Dinamo. Ion Țuțuianu, antre
norul atit de devotat culorilor 
dinamoviste. are nu numai me
ritul de a fi pregătit bine o e- 
chipă de... titlu, ci și pe acela 
de a fi insuflat elevilor săi o 
răbdare exemplară, care a per-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag 2-3)

*

„respiro" al performanței, de 
POSIBILITĂȚILE SUPERIOA
RE DE EXPRIMARE A ACTI
VITĂȚII DE MASA, cum sînt 
pregătite și folosite lăcașurile 
de sănătate și recreare, am în
cercat să aflăm printr-un raid 
efectuat pe cîleva baze spor
tive bucureștene cunoscute mai 
ales pentru deschiderea lor că
tre tineretul preșcolar și școlar 
care, in cea mal mare parte a 
sa, se află deja în vacanța 
mare.

repaos. Tobogane, scrâncioburi, 
leagăne sînt luate cu asalt. Nu
mai „terenul central", de fotbal 
redus, rămîne în afara afluxu
lui din cauza ierbii necosite I 
Și mesele de jah răsturnate...

La ora vizitei, am găsit pe 
„Cireșarii", între alți profesori

...LINIȘTE PE „TINERETULUI
Luni dimineață, la ora cea 

mai' potrivită unor activități 
de masă pentru școlarii în va
canță, pe „Tineretului" nici 
țipenie de om... Doar pe unul 
din terenurile de baschet, trei 
oameni în vîrstă în... costume 
de stradă și trei copii se dis
trau aruneînd la coș, iar în 
poligonul de tir, prof. M. Hor- 
neț de la C.S.Ș. 1, cu trei 
dintre tinerii săi țintași, iși fă-

deținători r-ai
. poloiștii sovietici.
Mișa Radan (Iugo- 
președintele Comisiei 
de polo din cadrul 
cit și Alphonse An- 

(Franța).
(Asociația 

Arbitrilor).
Uniunii

e- 
ca 

din 
atit

cea a actualilor campioni olim
pici si deținători „Cupei
Mondiale",
• Atit 
slavia). 
tehnice 
F.I.N.A., 
gella 
A.I.A.
lă a 
chipa 
principală favorită în C.M. 
Ecuador. Și. surprinzător 
la Tbilisi, cit și la București, 
românii au terminat la egali
tate (9—9) cu campionii olim
pici. după partide în care au 
condus majoritatea timpului, 
sovieticii egalînd de fiecare 
dată in extremis • Tricolorii 
și-au înscris anul acesta în

președintele 
Internaționa- 
consideră 

Sovietice

Adrion VASILIU

(Continuare in pag 2-3)

UN RALIU DE SUCCES, DAR... SUCCESUL
PUTEA FI Șl MAI MARE

altor 
intre

S-a încheiat cea de a 17-a 
ediție a „Raliului Dunării-Da- 
cia“, competiție automobilistică 
internațională contînd ca etapă 
în C.E. de raliuri și a 
campionate prestigioase, 
care „Cupa păcii și prieteniei 
pentru piloții din țările socia
liste. Un raliu greu, rapid — 
cum au apreciat majoritatea 
concurenților — care a soli
citat din plin indeminarea, cu
rajul automobiliștilor și, firesc, 
rezistența mașinilor. Succesul 
a fost așa cum se știe, de 
partea echipajului cehoslovac
L. Pavlik — F. Simek (pe Re
nault 5 Alpin), care are me
ritul de a fi ..înțeles" cel mai 
bine cursa. Pilotul cehoslovac 
a condus 
învingînd 
puternici, 
ne : Vaz
Skoda 130 RS. Citroen ș.a. El 
a dominat o întrecere în care 
au abandonat 49 din cele 86 
echipaje plecate în cursă. Din
tre oaspeți, o frumoasă tru

temerar, dar chibzuit, 
o serie de adversari 
pe mașini foarte bu- 

1600. Renault 5 Alpin

I

* 9

pe Aurel Mustățca (de muzică) 
de la Casa pionierilor și șoimi
lor patriei a Sectorului 1. 
„Sintem aici ca să supraveghem 
activitatea celor ce vin pe bază, 
comportarea lor care trebuie 
să fie civilizată, buna desfășu
rare a întrecerilor, ne-a spus 
el. Este frumos că vin mulțl 
copii și fac mișcare, sport, or
ganizează din proprie inițiativă 
concursuri. E evident mai bi
ne decit să bată maidanul, să 
umble hai-bul pe străzi". La 
întrebarea adresată responsabi
lului bazei : Ce competiții sînt 
organizate pentru numeroșii 
oaspeți ai „Cireșarilor" ? am 
primit insă răspunsul că deo
camdată... nici una. Conduce
rea clubului de vacanță era în 
fază alcătuirii programului de 
desfășurare a activităților. De 
ce așa de tîrziu 7 Că doar se 
știa că cei mici încep vacanta 
la jumătatea lui Cireșar. Să 
sperăm, totuși, că formalitățile 
nu vor mai dura...

ceau antrenamentul obișnuit. 
Pe toate celelalte terenuri (și 
cite sînt !), liniște deplină ! Și 
ea a durat pînă după-amiaza, 
cînd sectoarele de atletism au 
fost ocupate de grupa prof.

realizat de
BREBEANU

Raid
Aurelian

.Viorel TONCEANU

(Continuare in vag 2-3)

Azi, In Divizia „A" de baschet (m)

RAPID-C.S.U. BRAȘOV,
CEL MAI IMPORTANT

MECI AL ZILEI
național de baschet

va ti 
deținut 

dar la 
de a-șl 
I.C.E.D.

Campionatul 
masculin programează, de astăzi 
pînă duminie'ă (în sala Floreasca), 
meciurile celui de al 7-lea tur 
(ultimul) al întrecerii. Deoarece 
disputa pentru titlu este virtual 
încheiată, Steaua nemaiputînd 
ceda locul I, interesantă 
lupta pentru locul 3, 
acum de C.S.U. Brașov, 
care rîvnește (cu șanse 
îndeplini țelul) echipa 
Desigur, punctul principal de a- 
tracțje al turneului îl constituie 
tradiționalul derby Steaua — Di
namo, care se va disputa joi, la 
ora 19. Din programul de azi, cel 
mai important meci se dispută 
între Rapid și C.S.U Brașov.

Programul : de ia ora 16 : Di
namo București — I.M.U.A.S. 
Baia Mare (în partidele anteri
oare : 6—0), Rapid — C.S.U. (2—4) 
și Steaua — IC.E.D. (6—0).
• In Sala sporturilor din Cluj- 

Napoca se desfășoară, de azi, tu
rul 6 al grupei valorice 7—12 a 
Diviziei ,,A“.

presie au lăsat cuplurile cla
sate pe locurile': 2. V. Soots — 
F. Putmaker
Bolshin
pe Vaz
Ignatov
pin, 5.

3. frații N. și L 
(Uniunea Sovietică) — 
1600 4. S. Kolev — B. 
(Bulgaria) — R.5 Al- 

V. Pech — J. Janecck 
130 

To nev 
. Sin- 

Dor.
Ci-

J. 
(Cehoslovacia) — Skoda 
RS. 6. G. Petrov — L. ’ 
(Bulgaria) — R.5 Alpin,
gurul echipaj francez. C 
che — P- Thimonier, pe 
troen Visa a ocupat locul t4. 
Dintre alergătorii noștri 
mai frumoasă impresie au lâ- 
sa-to Gh. Urdea — D. Banca, 
oentru prima dată intr-un cu
plu comun, care au ocupat lo
cul 10. înaintea altor 
mai puternice decît Dacia 
care concurau 
spune. 
Urdea 
lergat

cea

mașini 
ne 

i-am 
lui

reușită.
ce atestă talentul 

care, interesant... n-a a- 
în nici o cursă în acest

Modesto FE9RARIN'

(Continuare in pag. 2-3)



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

C. NICOLAE (DINAMO) — ÎNVINGĂTOR
ÎN PRIMA [TAPĂ A „CUPEI METALUL" IA CICLISM

(Urmară din pag. 1) 
președintele Saddam Hussein 
ta probleme Internationale M- 
taale.

in legătură eu conflictul din 
Orientul Mijlociu, a fost ex
primat acordul deplin față de 
concluziile la care s-a ajuns in 
timpul vizitei eu privire la re
glementarea pașnici, justă și 
durabilă a stării eonflictuale 
•are să ducă la retragerea Is
raelului din toate teritoriile a- 
rabe ocupate in 1967, la recu
noașterea drepturilor naționale 
ale poporului palestinian, in
clusiv a drepturilor la autode
terminare și creare a unui stat 
propriu si independent, precum 
și referitor Ia încetarea practici
lor ilegale ale Israelului in te
ritoriile arabe, a atacurilor în
treprinse împotriva Libanului și 
a altor state arabe, ca și împo
triva populației palestiniene, 
fapte ce constituie un grav pe
ricol la adresa păcii și securită
ții în regiune și in întreaga 
lume.

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat deosebita sa
tisfacție fată de rezultatele 
fructuoase ale vizitei oficiale 
de prietenie efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Ior
dania.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat aprofundatul schimb 
de vederi avut de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu regele 
Hussein Ibn Talal eu privire la 
viata internațională.

Referitor la situația din O- 
rientul Mijlocin, a fost rele

SUCCESE ALE CAIACIȘTILOR 
Șl CANOIȘTILOR NOȘTRI IN ITALIA

Regata internațională de ca- 
lac-canoe desfășurată Ia Castel- 
gandolfo (Italia) a fost domi
nată de sportivii români. În
vingători în 10 din cele 11 pro
be disputate : K 1 — 1 000 m : 
Ion Biriădeanu 3:49,6 ; CI — 
1000 m : Ivan Patzaichin
4:28,2 K 2 — 1 000 m : Gheor- 
ghe Nițu — Nicușor Eșeanu 
3:28,3 : C 2 — 1 000 m : Ivan

DIN ACTIVITATEA... BOBULUI
• Au fost stabilite datele Ș> 

locurile de desfășurare a celor 
mai importante competiții in
ternaționale de bob ale sezo
nului 1982—1983, astfel : 16—21 
noiembrie, la Oberhof (R. D. 
Germană) : primul concurs al 
sezonului : 14—21 noiembrie,
la Wintcrberg (R. F. Germa
nia) : „Veltins Cup“ ; 27-31
decembrie la Konigssee (R. F. 
Germania) : „Cupa națiunilor* 
pentru echipajele de 2 persoa
ne : 2—6 ianuarie, la Igls
(Austria) : „Cupa națiunilor* 
pentru echipajele de 4 persoa
ne : 8—13 ianuarie (stațiune 
nestabilită) : „Cupa Mondială* ; 
24 ianuarie — 6 februarie. Ia 
Sarajevo (Iugoslavia) : campio
natele europene ; 8—13 februa
rie, Ia Sinaia : „Trofeul Car- 

PE PORȚILE LARG DESCHISE, SÎNT AȘTEPTAȚI MULT MAI MULȚI COPII!
rU’mare am pag l)

G. Stănescu de la C.S.Ș. 4, 
două terenuri de handbal au 
găzduit antrenamentele tineri
lor handbaliști de la C.S.Ș. 1 
din grupele profesorilor Irina 
Climovschi Iulian Căliman și 
Tudor Manolache. Iar pe unul 
din terenurile de volei, O gru
pă de mici voleibaliste de la 
Olimpia Și din nou mult, 
mult spațiu liber... Stăm de 
vorbă cu tovarășa Teodora 
Enăchescu, instructor sportiv la 
această bază. Oare Stadionul 
Tineretului nu-și deschide por
țile decît sportivilor din sec
ții 7 „Le deschide tuturor ce
lor ce vin in mod organizat și, 
firește, nu acceptă grupurile 
răzlețe ale .fotbaliștilor* din 
cartier care fac ravagii pe aid.

PREA PUȚINI... VOINICI PE „VOINICELUL"
„Voinicelul* — oază de ver

deață între blocurile din zona 
parcului „23 August* — face 
parte din salba de parcuri 
sportive ale Capitalei create 
pentru copii șl aparține Casei 
pionierilor și șoimilor patriei 
din sectorul 3. Cum ti trecem 
„pragul* ne tntlmplnă veselia 
celor mai mid iubitori de 
sport eare au pus stăpinire pe 
perimetrul special amenajat 
pentru ei i leagăne, tobogane, 

vată eonvingerea României și 
Iordaniei eă aceasta nu poate 
fl soluționată fără a te lua in 
considerație, in primul rind, 
problema palestiniană.

In legătură eu conflictul 
dintre Irak și Iran, t-a 
relevat importanța regle
mentării pe cale pașnică, prin 
negocieri, a problemelor in dis
pută, pentru restabilirea rela
țiilor de Încredere și bună ve
cinătate dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat însemnătatea pe care 
România și Iordania o acordă 
opririi cursei înarmărilor șl tre- 
eerli la măsuri concrete de de
zarmare. In primul rind de de
zarmare nucleară.

Aprobînd In unanimitate re
zultatele acestor intîlniri la ni
vel Înalt, documentele conveni
te cu aceste prilejuri. Comite
tul Politic Executiv a trasat 
sarcină ministerelor. Consiliului 
National pentru Știință și Teh
nologie, altor organisme cen
trale de stat, să acționeze con
secvent. pornind de la cunoaș
terea programelor de dezvolta
re ale fiecărei țări, a cerințe
lor piețelor respective, pentru 
transpunerea in viață a înțele
gerilor si acordurilor stabilite, 
care asigură dezvoltarea tot mai 
intensă a colaborării multilate
rale a tării noastre cu Polonia. 
Irak și Iordania.

★
Comitetul Politic’ Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

Patzaichin — Toma Simionov 
4:02,4 ; C 1 — 500 m : Toma Si
mionov 2:03,3; K2 — 500 m : 
Gheorghe Nițu — Angelin Ve- 
lca 1:37,4 ; C 2 — 500 m s Pat
zaichin — Simionov 1:48,1 ; K 1 
— 500 m : Biriădeanu 1:45,7; 
K 1 F : Agafia Buhaev 2:12,8; 
K 4 — 500 m : Nițu — Velea — 
L Biriădeanu — Eșeanu 1:27,8.

pati* ; 7—20 februarie, la Win- 
terberg : campionatul european 
de tineret ; 14—27 februarie, la 
Lake Placid (S.U.A.) : campio
natele mondiale.
• Loturile olimpice au în

cheiat. recent, un ciclu ■ de pre
gătire fizică generală. Printre 
participantii la acțiune s-au 
aflat boberii niloti Ion Dumini- 
cel. Ludovic Pap. Valentin Lea- 
(u, împingătorii Doru Francu, 
Cornel Popescu. Cornel Obreja, 
sănierii Carmen Popovlci, Ga
briela Haja. Ion Apostol si Vir
gil Comșa.

• Am aflat cu mihnire, în
cetarea din viată a lui Horst 
Graef, apreciat pilot de bob și 
automobilist In același timp 
harnic antrenor al secției de 
bob a C. S. Tractorul Brașov.

pe bază, prin vestiare... Deo
camdată, nu avem solicitări din 
partea nimănui pentru compe
tiții de masă, Cînd vor fi, Ie 
vom cuprinde cu plăcere in 
planul nostru săptăminal de 
activități*™ Am părăsit seara 
vastul complex de terenuri, cu 
sentimentul singurătății și cu 
o întrebare pe care un oaspe
te al stadionului de vizavi o 
punea... portarului : „Cînd, In 
sfîrșit, vă veți hotărî să des
chideți ștrandul, eă tot se a- 
mînă 7“ Era medicul Dumitru 
Crivăț, aflat in concediu și ca
re ne-a mărturisit că de mal 
multe zile bate drumul la Ti
neretului In speranța că va pu
tea. totuși, să-și petreacă tim
pul liber in ambianța recon
fortantă a bazinului. Dar gă
sește mereu schimbată (amîna- 
tă) data deschiderii...

poduri suspendate, caruseluri și 
alte aparate, unele ingenios 
concepute pentru a dezvolta 
curajul și indeminarea celor 
mid. Părinți și bunid privesc 
de pe bănci lndntătorul spec
tacol plin de viață. Prima im
presie ni se pare de bun au
gur. dar...

Pe terenul de fotbal, frumos, 
tasă cu Împrejmuirile cam lă
sate ta voia soartei, două du
zini de copil roiesc ta jurul

FLOPENI, 22 (prin telefon). 
După o frumoasă festivitate de 
deschidere, marți s- a dat star
tul, din localitate, In prima e- 
tapă — Plopeni — Cheia — 
Plopeni — a celei de a XIII-a 
ediții a tradiționalei curse ci
cliste de fond „Cupa Metalul*.

Prima etapă a Întrecerii, des
fășurată pe un traseu de un 
rar pitoresc, pe o șosea numai 
serpentine, a dat cîstig de cau
ză rutierului dinamovist Cor
nel Nicolae.

Nu a fost o etapă rapidă. O 
spune însăși media orară În
scrisă in dreptul dștigătorului: 
37,100 km. Totuși, prima sec
vență a acestei „cupe* a fost 
destul de dinamică, cu ruperi 
și regrupări, cu evadări spec
taculoase șl curse de urmărire. 
Prima cățărare a etapei, de la 
Poiana Vărbilău, a fost cîști- 
gată de Cornel Nicolae (Dina
mo) și tot el trece primul la 
cățărarea de la Mlneciu. Este 
punctul de unde evadează din 
pluton Gh. Florea. La Cheia, 
la punctul de întoarcere, deci

AL 65-LEA CAMPIONAT NAȚIONAL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1) 

mis echipei din șos. Ștefan cel 
Mare accesul la suprema per
formantă după tentative conse
cutive, toate eșuate in ultimii 
ani. Și, astfel, strjngîndu-și rln- 
durile, „alb-roșii*, sub impulsul 
unui căpitan de echipă ambi
țios (Gică Dărăban), a unui 
..demi* de excepție (Mircea 
Faraschlv), a unui suter de eli
tă (Ion Constantin), a unei li
nii a treia (E. Stoica, F. Borș,
M. Zaflescu) cum și-ar dori 
multe echipe, a unul foarte 
aprig înaintaș (Gh. Caragea), 
a unui V. Turlea curajos, a 
unul M. Iordan tenace, a unei 
aripi percutante (M. Aldea. 20 
de eseuri) ca și a altor mai 
tineri combatanți (M. Marghes- 
cu, ȘL Podărescu, FI. lonescu, 
L Petre, C. Gheorghe, Gh. Ion 
și. in ultimul timp. L. Abutoa- 
ie) sudați din mers la vechea 
gardă dinamovistă (Gh. Nica,
N. Baciu. L Roman, care ală
turi de G. Dărăban. deja citat, 
au luat parte Si la succesul din 
1969), s-au constituit intr-o a- 
devărată ECHIPĂ CAMPIOA
NĂ. Ce păcat, în acest con
text, eă un club de mare pres
tigiu tratează această echipă 
harnică cu atîta indiferentă (ca 
să nu spunem mai mult), ne- 
permițindu-le rugbyștilor acce
sul pe frumosul teren din in
cinta parcului sportiv Dinamo, 
teren pe eare altădată, cînd e- 
rau mai iubiți, jucau, curent, 
împărțind victoriile eu fotba
liștii, fără a se deranja nici
odată unii pe alții.

Marele învins al campio
natului recent încheiat ră- 
mîne desigur XV-le Lito
ralului. FĂRUL, care la un 
moment dat. a simțit atît de 
aproape suflul cald al titlului. 
Și la Constanța sint grupate 
valori autentice î să-i amintim 
doar ne Gh. Dumitra. Fl. Con
stantin. D. Mușat, E. Grigore.

unei mingi. Facem cunoștință 
cu cel care-1 „dăscălește* (cu 
tact pedagogic ca lasă de do
rit), prof. Edmond Fană. „Sint 
copii selecționați eu prilejul 
unui recent campionat pe sec
tor" — ne spune. Dar aflăm 
că profesorul va pleca peste ci
teva zile în tabără. Cine-i va 
pregăti In lipsa lui T Se ridică 
din umeri... Continuăm vizita la 
terenurile de tenis de cimp, 
trei la număr. Le găsim pus
tii, cu fileurile ferfeniță. Nici 
pe terenurile de baschet, hand
bal (cane are gardul din sîrmă 
zdrențuit complet) și mini-fot- 
bal nu găsim ps nimeni. îl în- 
tîlnim, insă, pe șeful bazei, 
Gheorghe Danteș, pregătind un 
lot de corturi pentru plecarea 
in tabără. Ne însoțește spre 
perimetrul terenurilor de tenis 
de masă (mese din beton), a 
kărtodromului și a celorlalte 
amenajări. Aleile sint năpădite 
de Iarbă — ca toate drumurile 
puțin umblate. Găsim cite 2—3 
copil. Kartodromul, se vede 
limpede, nu este folosit. (Ce 
frumos va fi fost cîndva). A- 
jungem la pista de atletism 
peste care se Întinde in voie 
volbura. Alături sint două po- 
picării (una acoperită) pline de 
gunoaie... Gospodarul bazei este 
vizibil jenat de situație. „Nu 
avem amatori de popice, iar 
pista ar trebui e-e punem la 

după circa 20 de kilometri de 
rulaj solitar, Florea avea un 
avans față de pluton de aproa
pe 3 minute. Și, totuși, la 
punctul de cățărare de la Mî- 
neciu (întoarcere), primul care 
trece linia de sprint este tot... 
C. Nicolae. Florea fusese prins 
de pluton la mai puțin de 200 
de metri de vîrful dealului. 
Plutonul însă nu se liniștește. 
Din nou sprinturi și evadează 
din pluton, de astă dată, Cornel 
Nicolae. Cu toată vînătoarea 
îndrăcită, organizată pentru 
prinderea acestuia, în princi
pal de C. Ologu, N. Aldulea, 
L Vintilă și N. Petruș, Cornel 
Nicolae nu va mal fi prins de
cît... după linia de sosire.

Clasament : L C. NICOLAE 
(Dinamo I) 3 h 14:01, 2. N. 
Petruș (Dinamo II) î h 14:31, 
3. L Butaru (Dinamo I) și L 
Vintilă (Metalul I) același timp 
cu Petruș, 5. C. Ologu (Metalul 
I) 3 h 14:43, 6. FL Chițu (Me
talul I) 3 h 15:56.

Gh. ȘTEFANESCU

FL Opriș, dintre Înaintași. Ad. 
Lungu, Gh. Vărzaru, M. Hol- 
ban, C. Vasile, Ad. Pllotschi 
(laureatul Trofeului eficacității 
„Sportul*, cu 22 de eseuri). R. 
Bezușcu, N. Dinu, care acti
vează toți pe liniile dinapoi, 
excelențl minuitori ai balonu
lui. Dar constănțenii n-au avut 
suflul lui Dinamo ; sprinturile 
au fost bune, dar, ca intr-o 
cursă de trap, au „sărit* de 
citeva ori pe linia de sosire, 
atrăgîndu-și descalificarea (a 
se citi : Infrîngeri neașteptate). 
Rămîne acum ca iscusitul an
trenor Mihai Naca, cel care și-a 
probat capacitatea, să elimi
ne imperfecțiunile din mecanis
mul In general bine pus la 
punct al XV-lui dobrogean și 
să-si pregătească încă de pe 
acum echipa pentru o viitoare 
revanșă.

Sub așteptări, echipa cam
pioană a ultimilor trei 
ani. STEAUA, înțr-o ne
așteptată și evidentă scădere 
de formă sportivă. Deși, in li
nii mari, jucătorii sînt aceiași 
(FL Murariu, M. Munteanu, M. 
lonescu, N. Cioarec, O. Corne- 
llu. Al. Rădulescu, D. Alexan
dru. C. Fulcu. D. Enache) etc. 
ba. mai mult, au fost incorpo
rați sub culorile „roș-albastre* 
și tineri de talent, precum C. 
Florea, L. Constantin, 8. Ga
lan ș.a. care s-ar fi cuvenit să 
răzbată cu mai mult succes prin 
valurile campionatului. Presti
giul acestei mari performere 
din rugbyul românesc se cu
vine grabnic reabilitat prin 
revenirea echipei pe poziția de 
vîrf de plnă mai ieri.

Intr-c creștere sesizabilă 
este, in schimb, echipa ve
chiului club al rugbyști- 
lor ceferiști, GRIVIȚA ROȘIE 
(care anul acesta își serbează 
jubileul de 50 de ani). A jucat 
adesea din nou ca acum multi 
ani. de la egal cu cel mai buni, 
avlnd o victorie la Farul si alta 
la Steaua (20—0), aceasta pro- 

punct, dar ne ne ajută nimeni 
Sigur, este dureros in ce situa
ție a ajuns „Voinicelul*, dar 
eu am raportat, s-du dat tele
foane, însă de sprijinit... Cu 
„Titanii* este altceva, cu toate 
eă tot de Casa pionierilor din 
sectorul 3 tine, dar este spri
jinită de întreprinderea „23 
August*. Pe noi™". Vizităm a- 
telierul de karting pe care-1 
găsim intr-o mare dezordine. 
„Tovarășul prof. Gheorghe Po
pa. eare răspunde de el, este la 
• ședință*. în sala de tenis de 
masă găsim doi copii. Tăblia 
este albă de praf, iar pe pereți 
nici un afiș măcar.

Promitem șefului de bază că 
vom reveni și revenim, intr-a
devăr, după-amiază. Cum ne 
apropiem, ne atrag atenția poc
nituri de popice doborîte. Și 
ne îndreptăm direct spre po- 
picărie. Pe cea acoperită a fost 
făcută curățenie, arată frumos 
— deci se poate — și patru 
copii își încearcă măiestria. De 
la mesele de tenis, jucătorii 
au plecat. La terenurile de te
nis de cimp au fost Înlocuite 
fileurile (tot a folosit vizita 
noastră la ceva !). De pe te
renurile de fotbal copiii au 
plecat, iar șeful bazei, Împreu
nă cu prof. Pană, continuă cu 
pregătirea corturilor. Pe tere
nurile de handbal a fost fă
cută, de asemenea, curățenie și

MOTOCROSIȘTIi
DOMINĂ CAMPIO
Aproape 10 000 de spectatori 

au populat duminică traseul 
de pe Dealul Sîngeriș, situat 
la marginea orașului Moreni, 
unde a avut loc, în buna or
ganizare a asociației sportive 
Flacăra-Automecanica, etapa a 
2-a a campionatului republican 
de motocros. La startul celor 
patru probe s-au aliniat pes
te 60 de alergători din Bucu
rești, Ploiești. Cîmpina. Bra
șov. Tg. Jiu. Cîmpulung Mus
cel, Sf. Gheorghe, Tg. Mureș, 
Zărnești și din alte centre de 
motociclism. Cele mai impor
tante curse din program — 
250 cmc seniori și 125 cmc ti
neret — au fost dominate de 
reprezentanții clubului Steaua 
(antrenor : maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Ioniță), 
Confirmîndu-și valoarea, fostul 
campion al tării Ernest Mill
ner și mai tî nărui său coleg 
Alexandru Ilieș au cîștigat ca
tegoric ambele manșe, acumu- 

lind puncta; 
30 p.

Mult gusta 
Întrecerile 
motocrosiști. 
un concurs 1 
Paul Schmid 
lui sportului 
tinuă să fie in 
Și încă ceva 
de motocros 
startul în 
reușind să u 
la clasa 125 
rii performei 
Florian Pop 
Bogdan Drăj 
lencu și Gh 
Cei mai mul 
alinia ti la s 
tehnician din 
cel Valorică 1

ducînd o adevărată senzație 
prin proporțiile ei. Viorel Mo
run si Radu Demian au reu
șit să transmită tinerilor (din
tre care multi reprezintă va
lori potențiale, cum ar fi A. 
Pongracz. O. Moraru, V. Anton. 
C. Tudor, L Țuică, printre al
ții) nu numai o tehnică in 
creștere, ci și o apreciabilă 
disciplină tactică. Dar tot C. 
Dinu, cel mai vechi internatio
nal In activitate, C. Scarlat, E. 
Pasache, L Siroe, E. Ștefan, FI. 
Măcăneață, V. Vasile. V. Fălcu- 
șann, Al. Marin, A. Ion au re
prezentat piesele grele ale an
grenajului rugbystic grivițean.

Ca de obicei, echipele stu
dențești (Știința CEMIN Baia 
Mare. Știința Petroșani. Poli
tehnica Iași, Sportul studențesc, 
Universitatea Timișoara) au 
avut o comportare oscilantă, de 
la bine la slab, denotînd nu 
atît lipsă de valoare cît, mai 
ales, un proces de instruire im
perfect, inegal si în salturi, re- 
flectînd. de fapt, situația unor 
formații în general mai puțin 
omogene care n-au putut tine 
pasul cu ritmul unui campionat 
adesea ' ..infernal* — eu trei 
meciuri pe săptămlnă (dumini
că-miercuri-duminică). ritm 
evident peste posibilitățile 
majorității echipelor noastre. 
Și cînd vorbim dtspre această 
dificultate (pe care am vrea-o 
eliminată în numele unei în
treceri pe deplin echitabilă 
pentru toti). ne glndim. tot
odată. că am dori viitoarea edi
ție de campionat mai corectă 
sub toate planurile (inclusiv a- 
cela al arbitrajului, in fine 
deschis șl provinciei), mai spor
tivă (fără „ciocniri* violente), 
mai ordonată (fără amînări ne
justificate de partide) ; o în
trecere mai bine tinută în friu 
de o federație pe care sub con
ducerea unui nou președinte, 
ing. Emil Drăgănescu. o sim
țim capabilă să realizeze un 
autentic salt de calitate.

CURSE
• Pe un tra; 

rul „Ady Endi 
s-au desfășura4 
a 2-a a câmpii 
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d*. Victoriile c 
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pajul E. Iones< 
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locul 17, ceea 
litățile, recuno 
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(IPA Sibiu) loc 

în final, cite 
pre organizare; 
nării-Dacia*. 8- 
te multă lume 
lui, eu luni in 
turile. se poate 
Inc. uate de 
tor. F.LA., CI 
nea că orgac 
competiții a ta

POTENȚIA
(Urmare i

„așteptăm să vină amatori*, 
în atelierul de carting, însă, a- 
ceeași dezordine. Aflăm că 
prof. Gh. Popa „pleacă de mîi- 
ne In concediu, așa că.„“

„Ce putem face 7 — ne ex
plică Gheorghe Danteș — ui- 
tați-vă și dv. la gardul dinspre 
blocuri, cum arată. Mai mult 
pe acolo vin copiii decît pe 
poartă*.

Numai în perimetrul rezervat 
celor mici e zarvă mare, ea 
Ia prima vizită. Așa s-ar cu
veni să fie pe toate terenurile 
„Voinicelului*. Sperăm că se 
vor lua măsuri grabnice în a- 
cest sens (directoarea Casei, 
prof. Vasilica Bourbon) cu atît 
mai mult cu cit copiii șe află 
In vacanța mare.

Așadar, raidul nostru ne-a 
prilejuit constatarea eă in a- 
ceaslă perioadă estivală există 
condiții bune — și acolo unde 
încă du sint trciîuie luate mă
suri operative urgente ! — pen
tru ca numeroși copii să-și 
îndrepte pașii spre terenurile 
de joacă și sport, spre marile 
parcuri create anume pentru 
ei. Si este firesc. Este, desigur, 
necesar ea factorii eu atribuții 
— Casele pionierilor șl șoimilor 
patriei. Inspectoratele școlare, 
Consiliile pentru educație fizi
că și sport — să-și UNEASCĂ 
EFORTURILE pentru ORGA
NIZAREA timpului liber ai co
piilor în mod cit mal plăcut și 
folositor, pe terenurile de sport.

palmares victor 
Cuba (două). 81 
echipe din prin 
ric in lume • 
tîlnit in sezonu 
tele Ungariei, 1 
Iugoslaviei. Ital 
în cele 14 m 
susținute de pr 
a României in 
luni, jucătorii 
cat 155 de gol 
cîte 11 d(?-tleca 
astfel, una din 
ceselor lnregisti 
• Nu este vor 
apetit crescut p 
tacantilor. ci ir 
nouă manieră 
locului ofensiv, 
antrenorii Iuliu 
nel Rusu : acei 
atac și un plus 
variație în coi 
fata porții adve 
tot mai ofensiv 
are și o altă ex
----------------  T»

S-A ÎNCHEIA
Pe terenurile 

talul din Tîrgov 
sfîrșit întreceri 
republican de 
copiilor. în mod 
cere remarcată v 
cerii fetelor, car 
rante lntr-o viite 
vitate internation 
aceasta ne gîndin 
cîstigătoarele fin: 
la jucătoare, cur 
Taloș (13 ani). 
(10 ani) ?i Mo 
(toate de ' la D 
rești). în concurs 
superioritate ev 
dit Silviu f 
iar clujenii A. 
Săceanu. depist. 
antrenorul An 
merită atenție ■>
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CLASAMENTE : 250 cmc 

1. E. Miilner (Steaua) 30 p, 
P. Titilencu (Torpedo Zămești) 
24 p. 3. Al. Enceanu (St. r 
Bv.) 20 p, 4. D. Liviu (Po
iana Cîmpina) 13 p, 5. D. Ma- 
rianov (Poiana) 12 p. 6. Gh 
Oproiu (Poiana) 12 p ; 125 cmc: 
1. Al. Ilieș (Steaua) 30 p, 2. 
Fl. Pop (IRA Tg. Mureș) 24 
p, 3. P. Schmidt (Poiana) 16 p. 4 . _ . . — - - --
5. V. 
reni) 
celui 
Tompa (Electro St Gheorghe) 
și Paul Schmidt au trecut pri
mii linia de sosire la 50 și, 
respectiv. 80 cmc, totalizind 
fiecare cite 30 p.

L. Tomosvâri (IRA) 16 p. 
Poenaru (Fl.-Autom. Mo- 
14 p. 6. V. Marian (Mus- 
C. Lung) 10 p. Csaba

I
I
I

CA JUCĂTOR SĂ FAC
PUN, ACUM, LA BAZA
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI!“

antrenorul Nicolac

„CEEA CE NU-MI PLĂCEA

Tr. IOANIȚESCU

VITEZA Șl DIRT-TRACK
tn cartle- 

Tg. Mureș 
irile etapei 
republican 

:ă. Cel pes- 
au aplav- 
de Hr r.

r.A. Bucu
riei (1MGB) 
Emilia Dinu 
Berke (Vo
ie avansați, 
>nadea) laLăzărescu 
cmc. Petre 
a (Torpedo 
mc șl frații 
IA Tg. Mu-

XM9 cmc.
000 de spec- 
onulul Vcr

Ința din Sibiu a avut loc etapa 
a m-a a ------ -----------------
track la
M. Dobre 
lui Buc.) 
D. Stoica
vel — Al. Pis (Voință Sibiu) 21 
p. După trei etape. In clasamen
tul general conduce perechea M. 
Dobre — M. Gheorghe cu 71 p, 
urmați de S. Halagian — D. Stoi
ca cu 65 p șl 
raveț (I.P.A. 
IONESCU —

P.S. După cum ne-a relatat de
legatul federal Andrei Illascu, 
corpul de oficiali a comis greșeli, 
sub Influența unor spectatori ne
cunoscători al regulamentului de 
dlrt-track, cretnd nemulțumiri in 
rindurile alergătorilor sl antreno
rilor.

campionatului de dlrt- 
perechl. Clasament ; 1. 
— M. Gheorghe (Meta- 
24 p, 2. S. Halagian — 
(Steaua) 22 p, 3. I. Pa-

M. Gheorghe cu TO p,
M. Șoaltâ — N. Pu- 
Slbiu) cu H p. (L 
coresp.).

ALIU
ag I)

lat șl echi- 
istea — M. 
iă care nu 
1 in lntre- 
;ti, ocupind 
obează ca- 

ale pjlo- 
al buni tl- 
C. Slmeanu

wtnte des- 
sliulul Du- 
ăduit foar- 
itru reușita 
, și eter
ne, au țest 
«i. Îmi

Fin. t..
sa acestei 
ană. Merit®

DE SUCCES
ta această direcție
— după opinia noastră — Au
tomobil Clubului Român, res
pectiv Federației române de 
automobilism și karting, dar, 
ta principal, organelor locale 
tulcene, care au făcut tot ceea 
ce se putea pentru buna des
fășurare a raliului. Au fost 
insă și unele defecțiuni pe 
care nu avem cum Ie trece cu 
vederea — aparținlnd ta spe
cial secretariatului : pe lista 
de concurs, nume incomplete, 
fără să se specifice țara din 
care fac parte, tlrzia afișare a 
rezultatelor, nealcătulrea unor 
buletine finale pentru presă fi 
chiar.» desființarea telefoane
lor Biroului de presă, ta final, 
etnd rezultatele trebuiau trans
mise, ta țară al strălnătata..

revin

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Nicolae Dobrin, ce zici 
despre primul sezon de antre
nor al lui... Dobrin 7

— Zic că am trecut prin 
mari emoții ! Că n-am avut tn 
toată cariera mea de făcător 
atitea emoții cit am trăit In
tr-o primăvară de antrenor! 
Meserie „blestemată"! Acum 
îmi dau seama ci am avut 
mare curaj să iau echipa eu 
ștreangul de git. Dacă retro
grada F. C. Argeș, toți ar fi 
zis că din vina mea s-a intim- 
plat. Și cu un asemenea pas, 
numai antrenor să nu fii !

— F.C. Argeș s-a salvat însă 
de la retrogradare !

— Știam, de cind jucam, ei 
echipa se unește la greu. Așa 
s-a intimplat și In primăvara 
asta, cind ne-am strins eu toții 
rindurile și am rezolvat pro
blemele.

— Care probleme 7
— De - joc. de clasament, de 

atmosferă... Mai toți cei din 
jurul nostru ne și vedeau re
trogradați, și de aici plictis, 
dezinteres față de echipă. Cum 
tot răul are și o parte de bine, 
atmosfera de neîncredere In 
noi a însemnat și șansa de a 
fi lisați să ne luptăm singuri, 
cum știm noi, fără moașe și 
sfătuitori.

— Cum Iți explici că F. C. 
Argeș s-a „chinuit” atita in a- 
cest campionat 7 Nu mai 
Piteștiul o echipă de „A* 7

— Avem echipă bună ! 
drept vorbind, mi se pare 
gic ceea ce s-a intimplat 
F.C. Argeș. Echipa fusese 
nuiă foarte din scurt, de fos
tul ei antrenor. Florin Hala
gian. Cum a plecat acesta, a 
urmat deconectarea celor 
mulți, fenomen care a 
cam... tot turul. Eu a 
•d tmbin, la începutul 
lui, cind am preluat 
maniera lui Halagian 
de apropiere, de abordare 
lucrurilor mai pe sufletul 
cătorului. Daci aș fi jucat 
o repriză, cred ci ml-ar 
fost mai ușor. Aș fi dat 
multă încredere foștilor

coechipieri, în teren. Acum, 
cind echipa s-a regăsit, nu aș 
mai intra 
ciurile de 
Constanța, 
prin cele 
înțeles că 
găsit ritmul și că echipa va da 
mai mult, cit poate ea...

— Numai că a venit „rateul” 
din Cupă, eliminarea în fața 
băimărenilor !

— Păcat I La pregătirea me
ciului, am spus că F. C. Argeș 
are șansa să-și continue ca
riera internațională. La Cluj- 
Napoca, cu F.C. Baia Mare, am 
făcut un foc slab. Am plătit, 
‘ .. .................................... ” de

stors

eu să joc. După me
lc Cluj-Napoca și 
unde ne-am salvat, 

două „remize", am 
F. C. Argeș și-a re

tn Cupă, tributul salvării 
la retrogradare, care ne-a 
totuși și fizic și psihic.

— Ce ți s-a părut mai 
ca antrenor 7

— Multe I Cel mai greu e 
cred să nu ai un lot complet, 
care să-fi permită experimen
tarea unor formule de echipă, 
a unor tactici de )oc. Mai in
tervine și pregătirea, sub mul
tiplele ei planuri. Și, In pri
mul rindi atenția acordată pre
gătirii fizice I Adică exact ceea

freu

Echipa de speranțe" Sport club Bacău, campioană națională pe 
anul 19S2. In rindul de »us, de la stingă ia dreapta : Sorin Avram 
— antrenor, Andronlc, C. Ștefan, Ghioane, Gh. Popa, niuță, Pralea, 
dudln ; jos : Tdnase, Floareș, Hodini, Comănescu, Btscă, Pomtrleanu, 

Verigeanu (de la echipa de seniori).
Fato : Eugen BATRlNU — Bacău

SPORT CLUB BACAU, MERITUOASĂ
CAMPIOANA A SPERANȚELOR"»

in palmaresul Sport Clubu
lui din Bacău erau, pînă anul 
acesta, Înscrise două perfor
manțe notabile la eșaloane 
competiționale inferioare celui 
de seniori : titlul in campiona
tul de tineret — 1970, antre
nor fiind atunci Costică Rădu- 
lescu, și locul I în prima edi
ție a diviziei naționale de ju
niori, ta 1977, cu echipa antre
nată de Dumitru Chiriță. Sfîr- 
șitul anului competițional 
1981—’82 a adus în vitrina clu

bului băcăuan un al treilea 
trofeu, acela rezervat Între
cerii „speranțelor", ciștigat de 
formația pregătită și condusă, 
cu multă iscusință profesiona
lă, de fostul internațional 
Sorin Avram. De menționat 
că acesta a mai reușit. doi 
ani consecutiv, 1980 șl 1981, să 
incheie victorios la cîrma echi
pei Clubului sportiv școlar din 
Bacău (sub denumirea Le- 
tea) campionatul republican al 
juniorilor II.

Competiția 
Sport Club a 
mici excepții, 
cap. Instalată
din primele etape, formația 
băcăuană nu a cedat șefia cla
sament ui ui decît de două ori : 
după etapa a 12-a. cind a fost 
Învinsă de Dinamo, Intr-un 
veritabil derby al campionatu
lui, și după etapa a 22-a, cind, 

Întrecută fiind de A.S.A., t 
trecut pentru numai două run
de pe poziția a doua, de unde 
a revenit la conducerea plu
tonului pe care nu a mai ce
dat-o ta finalul tatreceril, eu 
următorul bilanț : 34 de me

de victorii, 8 
tafrlngeri (la 
și Chimia), go- 
85—23. ‘ ”

folosiți dealtfel și în echipa <le 
seniori pe parcursul desfășu
rării campionatului, 
ar mai trebui adăugat 
terul formației, Ciurciun, 
cu 
se 
la 
Si 
că,

Acestora 
golge- 

care 
realizate 
candidat 

seniorilor, 
remarcat 

in

cele 20 de goluri 
anunță un serios 
un loc în atacul 

ar mai trebui 
așa cum ne-a obișnuit 

ultimul, timp Sport Club, toate 
actualele „speranțe” sint „pro
ducția locală”, în marea lor 
majoritate proveniți de la 
C.S.Ș. Bacău.

Care au fost factorii reuși
tei echipei de speranțe a Sport 
Club in ultima ediție a cam
pionatului 7 Răspunde la între
bare antrenorul Sorin Avram 3 
„Pe scurt, buna organizare a 
jocului, tehnicitatea, superioară 
In ansamblu celorlalte formații 
participante in competiție, plu
sul de vigoare de care am dat 
dovadă pe intrcgul parcurs al 
intrecerii și, nu în ultimul rînd, 
disciplina, sub toate aspectele. 
Punctul nostru forte a fost in
discutabil apărarea, cu numai 
23 de goluri primite, dar nici 
atacul nu a fost mai prejos, 
ehiar dacă intr-un clasament 
neoficial al eficacității am o- 
cupat locul III, după Universi
tatea Craiova și Dinamo".

în legătură cu valoarea, ta 
general, a campionatului „spe
ranțelor" antrenorul băcăuan 
a precizat : „în ciuda aparen
țelor, a fost o întrecere multă 
vreme echilibrată. Adversarii 
noștri cei mai puternici și 
eurenți in același timp la 
s-au numit Universitatea 
iova, Corvinul, Dinamo și 
Constanța, 
unor centre 
timp s-au 
ocuparea 
schimbului 
sint fericit 
fericiți cei 
Intr-o măsură mai mare 
mai mică, Ia cucerirea titlului 
de campioană. Dar satisfacția 
deplină o vom avea numai a- 
tunci cind dintre campionii de 
azi vor apare cit mai mulți, 
miine, la nivelul de sus al 
performanței. Acesta fiind, de 
fapt. adevăratul nostru obieo- 
tlv”.

Departe încă de_ schimbul de 
generații, Sport 
tește, • cu grijă, 
un schimb din 
cel puțin la fel 
și promoția lui 
Vamanu, C. Solomon. Andrieș. 
Antohi, Lunca. Elisei.

mni 
durat 

trebuit 
returu- 
echlpa, 

eu

„speranțelor”, 
dominat-o, 

de la cap 
in frunte

cu

l OFENSIV AL POLOIȘTILOR ROMANI IN CREȘTERE
pag. 1)
rețioase la 
a si Olanda, 
eșalon valo-
1 nu am ln-
2 selecționa- 
f. Germania, 
si 8.U.A. • 

iri interțări
selecționată 

imp de două 
tri au mar

in medie 
partidă. Iată 
iiicațiile suc- 
j de poloiști 

doar de un 
;ru gol al a- 
leneral de o 

abordare a 
iprimată de 
apșa si Cor- 

pe contra
te viteză și 
jinatiile din 
e • Spiritul 
al poloiști! or 
icatie : Viad

A-
Costrăș, 

„suta”
Hagiu, Cătălin Moiceanu, 
drian Schervan, Dorin 
Doru Ciobăniuc Înoată _ 
ta mal puțin de 58 de secunde 
fl — ceea ce este mai 
tant pentru poloiști — distanța 
de 25 de metri ta 12—13 se
cunde I • Altă explicație ■ 
ascensiunii echipei noastre na
ționale de polo ne-o oferă an
trenorul federal Anatol Grin- 
țescu, care a urmărit Îndea
proape toate tocurile din acest 
an : forța colectivului. „Jucă
torii de la Dinamo. Rapid si 
Crișul au uitat de încrâncena
tele șl pasionantele lor Între
ceri din campionat, unde sint 
adversari direcți. și formează 
acum o adevărată familie. Țin 
mult unul la altul, se ajută re
ciproc. Nu am Înregistrat nici 
un caz de indisciplină !“ • Doi, 
jucători ne-au impresionat la 
ediția din acest an a „Cupei 
României” : Vlad Hagiu, in 
meciul cu U.R.S.S., și Doru 
Ciobăniuc. Primul mai este 
tacă junior ; al doilea se află

impor-

0

CONCURSUL DE TENIS AL COPIILOR
sociației Me
te au luat 

concursului 
înls rezervat 
deosebit se 

loarea lntre- 
oferă spe- 

ire competiti- 
lă. Spunind 
nu numai la 

lelor. dar și 
i sint Corina 
.aura Stanciu 
lica Petheanu 
namo Sucu- 

ul băieților o 
tă a dove- 

(Steaua), 
■au »i Cr. 
instruit! de 
Tănăsescu, 

in vittdtr-

Iată cîștigătorii : 13—14 ani 
(fete) : Teodora Tache (Di
namo București) — Gabriela 
Medves (Sănătatea Oradea) 
6—3. 6—1 ; băieți : Silviu Gor
gan — G. Cosac (C.S.Ș. Con
stanța) 6—1, 6—3. Categ. 11—12 
ani : Vera Csipler (Sănătatea 
Satu Mare) — Claudia Peța 
(Dinamo București) 6—1. 6—4 ; 
A. Săceanu (Politehnica Cluj- 
Napoca) — H. Nicolae (Progre
sul București) 6—0. 4—6. 6—3. 
Duhlu fete : Teodora Tache, 
Daiana Samungi (Dinamo 
București) — Gabriela Medveș, 
Mihaela Răduca (Brașovia) 
6—4, 5—6, 6—4. Băieți : 8. Gor
gan. A. Popovic! (T.C.B.) — S. 
Gudinov (Spartacus Brăila). Cr. 
Săceanu 6—3. 6—5.

S. IONESCU — coresp.

in primul an de senlorat Ha
giu continuă să suteze necru
țător (si adversarii au Început 
să se teamă, mardndu-i 
rect si foarte aproape). 
Ciobăniuc — mult t-Ll—‘— 
bine — a devenit 
jolly-jocker. care 
echipa după el * 
turi. Schcrvan și 
vedesc excelent! organizatori ai 
jocului • In fine, o ultimă re
marcă pozitivă — come-back-ul 
lui Doru Spînu, care ta ulti
mul meci, cu U.R.S.S.. a apă
rat ca ta zilele lui bune • Și 
totuși, trebuie să reproșăm po- 
loiștilor tricolori — ta afara 
unor carențe ta jocul defensiv 
— lipsa de promptitudine la 
situațiile de „om In plus”. A- 
desea se așteaptă așezarea cla
sică (4+2 sau 3+3) și apoi 
încearcă concretizarea, care u- 
neori reușește, alteori nu. Ori
cum. se irosesc secunde preți
oase- Marile echipe, jucătorii 
foarte tademînatid Încearcă 
(și reușesc adesea) rezolvări 
prompte. „un-doi*-uri rapide, 
care de regulă prind pe picior 
greșit pe apărătorii adverși • 
Și acum să așteptăm Întreceri
le campionatului balcanic : 
15—18 iulie, la București. CU 
Iugoslavia, cu Grecia — campi
oana de anul trecut. Vom în
registra oare al 5-lea succes 
consecutiv 7 Le-o dorim tri
colorilor din toată inima I

iar 
schimbat in 
un fel de 

trage efectiv 
Tot mai ma- 
Fejer ae do

• ASTAZI ȘI MIINE — ULTI
MELE ZILE DE PARTICIPARE ! 
Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi șl miine 
bilete cu numerele preferate ale 
partlclpanjilor pentru tragerea 
Loto de vineri 25 iunie 1982. Se 
reamintește câ o formă de Joc 
foarte avantajoasă, utilizată cu 
succes pe scară tot mal largă, o 
constituie variantele combinate șl 
combinațiile „cap de pod”, achi
tate lOO'/s sau 25»/^ pe care se 
pot realiza sulte de dștlguri Ia 
mai multe categorii. Clștigurlle 
maxime pe o variantă — respec-

ce nu-mi plicea mie ea jucă
tor, să fac o temeinică pregă
tire fizici, pun, acum, la baza 
întregii activități. Sarcinile de 
joc nu pot fi respectate daci 
an oi o buni pregătire fizici. 
Dealtfel, in perioada de între
rupere, echipa a ficut o ssoui 
pregătire fizici generală la 
Poiana Brașov. Cred c4 toc
mai acest lucru ne-a permis 
si revenim cind era mai greu 
și si ne salvăm. Sigur, mal 
am multe de învățat M an
trenor. dar cred ei și expe
riența mea de jucător poate fl 
un ajutor. Oricum, trebuie ti 
ai echipă ca si poți spune ceva 
ea antrenor. Nu ai echipă, pă
țești ce-a pățit nea Angelo fi.

— Nu-ț! place Turcu 7
— Cine a spus 7 
— Unele voci 1
— Cum să nu-mi placă, cind 

e un jucător cu personalitate!! 
Că joacă mai modest 
ci nu-l jucat eum 
ceea ce mi supără, e o 
poveste. Dar Viorel este

acasă, 
trebuie, 

altă 
r______    una
dintre valorile certe ale echi
pei noastre. El și Radu II In 
atac... Moiceanu, cred ci va 
deveni o personalitate la mij
loc. Mai e Stancu In apirare, 
și Cristian și Bărbulescu și— 
Ar vrea mulți să aibă jucă
tori ca F.C. Argeș !

Mircea M. IONESCU

duri jucate, 23 
jocuri egale. 3 
Dinamo, A.S.A. 
laveraj general, 
lotul care a realizat 
frumoasă performanță 
fi Popa — portari ; 
Pralea, Andronlc, 
Ciudin și Baboi — 
Comănescu, Floareș, 
Movilă, Tănase 
Hodină, Ciurciun, Biscă gd Po
mtrleanu — Înaintași. Media 
de vlrstă : 17 ani și 5 luni. O 
veritabilă echipă de „speranțe” 
dacă ne glndim că ta marea 
lor majoritate componenții lo
tului dnt Încă juniori, Iar pe 
de altă parte dacă avem ta 
vedere fi valoarea individuală 
a multora dintre ei, antrenorul 
Sorin Avram acordînd mare 
credit, chiar pentru viitorul a- 
propiat, unor autentice talen
te, cum ar fi Comănescu, Pra
lea, Andronlc, Movilă. Arte
nie d Ghioane — ultimii trei

Iată și 
această 

Iliuță 
Mareș, 

Ghioane, 
fundași ; 
Artenie, 

mijlocași ;

JUNIORII DE LA STEAUA AD
La Frankfurt pe Oder a luat 

sfirșit turneul de fotbal (ju
niori) din cadrul campionatu
lui armatelor prietene, la ca
re au fost prezente 8 echipe 
de juniori din 7 țări. Turneul 
a fost ciștigat de reprezenta
tiva de juniori a dubidul 
Steaua București, care a In-

AD"11MSf IhVflA or 5IA1 LOIO PRONOSPORT INTORNtAlA
tiv un autoturism .Dacia 1300” 
sau suma de 50.000 lei — pot fi 
obținute șl pe biletele achitate 
In cotă de 25°/„, tn cazul In care 
la categoria respectivă nu se o- 
mologhează ctștlguri pe variante 
jucate sută la sută. Indiferent 
insă de forma de participare, se
cretul marilor succese rămine 
prezența eu regularitate la siste
mul de joc preferat. Nu pierdeți 
prilejul de a vă număra șl dv. 
printre marii câștigători la Mili

LOTO
ma tragere obișnuită Loto din a- 
■eastă lună I

• C1ȘTIGUBILB CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN M IUNIE 1183 
Cot. 1 (13 rezultate) : 33 wrlan-

con- 
titlu 
Cra- 
F.C.
alereprezentante 

care in ultimul 
remarcat prin pre- 

pentru formarea 
de miine. Sigur, 
și sintem eu toții 
care am contribuit, 

sau

Club pregă- 
și competență, 
mers. Sperăm, 
de valoros ca 

Cărpuci. Șoșu,

Mihai IONESCU

CIȘIIGAT TURNEUL DIN R U G
trecut in finală pe Chemie 
Halle cu 2—0.

Trofeul eficacității a revenit 
atacantului stelist 
re, cu 7 goluri 
asemenea. Soare 
primit și trofeul 
mal valoroși jucători ai tur
neului.

Nicolae Soa- 
lnscrise. De 

și Pascu au 
acordat cdoe

te 100 % a 939 lei ți 217 variante 
25% a 235 lei ; cat. 2 (12 rezul
tate) : 353 variante 100% a 172 lei 
“* 3.033 variante 25% a 43 Iei» 
------^11 valoarea unitară a elf-
și 3.033 
mtrucit ,
figurilor de la cat. 3 (11 rezul
tate) a fost sub nivelul plafo
nului minim, fondul acesteia a 
fost repartizat, conform regula
mentului, celorlalte două cate
gorii.
• TRAGEREA OBIȘNUITA PBO- 

NOEXPRES de astăzi, 13 Iunie 
1982, se televizează In direct to- 
eeptnd de la ora 17,44.



PRIMELE CLARIFICĂRI
în urma partidelor disputate ieri, in turul II s-au calificat e- 

chipele Poloniei (5—1 cu Peru), Belgiei (1—1 cu Ungaria) și 
U.R.S.S. (2—2 cu Scoția), alături de Brazilia. în schimb, repre
zentativele statelor Peru, Ei Salvador, Scoția și Noua Zeelandâ 
au părăsit Întrecerea.

Polonia Peru 5-1 (0-0)

B0N1EK Șl Al SAI DfflANJUIH • •®

1 25 000 de spectatori au asistat 
marți după-amiază pe stadio
nul Riazor din La Coruna ta 
partida Polonia — Peru, pe
nultima din grupa I, decitar

cfâ

MUNDIALUl
I „MAKĂ CEREASCĂ- I

vă pentru calificarea in tund 
doi. La capătul unui meci in 
care au dominat aproape în 
permanență, fotbaliștii polo
nezi au obținut o victorie ca
tegorică, 5—1 (0—0), puțin aș
teptată după cele 
litățl consemnate 
grupă. Elevii lui 
czek și-au creat 
începutul întilmrii 
ocării de gol, dar Boniek, Lato, 
Smolarek și ceilalți n-au reușit 
să înscrie în prima repriză de- 
ctt un singur gol, anulat 'pen
tru ofsaid, șl să trimită de 
două ori balonul in bară. Pe
ruanii încep mai bine repriza 
secundă, dar după cîteva mi
nute polonezii reiau inițiativa 
și reușesc între minutele 56 
șl 61 un veritabil K.O., mar- 
cînd trei goluri prin SMOLA- 
REK (min. 55, la o greșeală a

patru ega- 
în această 
A. Piechnir- 
chiar de la

numeroase

apărării peruane), LATO (min. 
59, scăpat singur), BONIEK 
(min. 61). Meciul e jucat, po
lonezii zburdă șl mai înscriu 
de două ori : BUNCOL (min. 
68, după o frumoasă combina
ție cu Bonlek) și CIOLEK 
(min. 77), LA ROSA mareînd 
golul de onoare al peruanilor 
(mân. 82). Echipa Poloniei este 
prima calificată in turul doi 
din această grupă.

Arbitrul Mario Rubio Vas- 
quez (Mexic) a condus echipe
le : POLONIA : Mlynarczyk — 
Majewski. Janas. Zmuda, Ja- 
looha (min. 26 Dziuba) — Ma- 
tysik, Buncol, Kupcewicz — 
Lato, Bonlek, Smolarek (min. 
74 Ciolek). PERU : Quiroga — 
Duarte, Salguero, Diaz, Olae- 
choa — Velasquez, Cueto, Cu- 
billas (min. 50 Uribe) — Lo- 
gitia. La Rosa, Oblitaa (mln. 

Barbadillo).

PROGRAMUL DE AZI

Vigo : 18.15 Italia - Camerun (1)
Alicante I 22,00 Argentina - B Salvador (ill)
Sevilla i 22,00 Brazilia - N. Zeelandă (VI)

Clnd vin® vara, fotbaliștii 
IntrĂ in vacanță și pentru 
puțind vrem® uită șl ei d® 
tncrlncenarea disputelor dl® 
athea șl atîtea par
tid® șl-și odihnesc trupurile 
obosi t®.

Cînd vin® vara, în timpul 
vacanței fotbaliștilor, s® 
la punct toate detaliile 
toarei activități, cel® 
multe începînd, de fapt,
transferării® 1 Est® în această 
perioadă o vînzoleală extro- 
ordinară, în care oferte inte
resant® se întretaie cu co»- 
traofert® și mai interesant®, 
fiecare dintre ele cu mai 
mult® ori mai puține zerouri 
In coadă. Cluburile, îndeosebi 
marile cluburi profesioniste, 
europene, își fac cunoscut® 
disponibilitățile de jucători și 
dorințele de achiziții (aces
tea din urmă, de regulă, sînt 
ținute secrete pînă la momen
tul semnării contractului). 
Este, în această perioadă, un 
du-t® vino continuu, dintr-o 
țară în alta, de pe o coastă 
a Atlanticului pe cealaltă, ba 
chiar, acum în urmă, în Afri
ca și în Extremul Orient...

Vă dați seama așadar ce 
mană cerească înseamnă B 
Mundial pentru puzderia de 
misiți ai fotbalului ? O mană 
cerească și o afacere extrem 
de rentabilă I

lată că, pînă una-alta, s-a 
făcut publică transferarea ar
gentinianului Diego Maradona 
de la Bocea Juniors din Buo
nos Aires la C.F. Barcelona, 
tranzacție plătită exorbitant 
și care a provocat aprins® 
discuții în fotbalul iberic, dar 
și în cel internațional. Alte 
transferări anunțate în aceste 
zile : vest-germanul Dieter
Muller la Bordeaux, neoze
elandezul Wynton Rufer ki 
F.C. Zurich, camerunezul Gre
goire Mbida ki Bestia (Fran
ța) sau la un club italian, 
connaționaluf său N’Kono ta 
Barcelona sau la V.f.L. Stut
tgart, austriacul Herbert Pro- 
haska la A.S. Roma, argentl- 
tianul Ardiles de la Totten
ham, probabil, la Paris St. 
Germain, polonezul Zbigniew 
*Boniek la Juventus Torino, un 
alt polonez Wlodzimierz Lu ba ri
sk i de la Lokeren (Belgia) 
la U.S. Valenciennes (Franța), 
argentinianul Passarelta ta 
Fiorentina etc.

Nu ne grăbim să încheiem 
însă lista, căci mai sînt încă 
destule zile pînă la finala 
Cupei Mondiale. Și cîte s® 
ma4 pot Intîmpîa pînă a- 
tuncll..»

4
2
1
2

Belgia

Min. 54 : Schachner (Austria) deschid» scorul In partida 
Austria — Algeria. Foto : A.P. — AGERPRES

Ungaria 1-1 (0-1)

CLASAMENTUL
POLONIA
Italia
Camerun 
Peru

• LN URMA unei atente ana
lize a arbitrajelor 
meciurile <lLn cadrul 
comisia de arbitri 
va stabili stabili, 
lista „centralilor* 
turului al doilea care va Începe 
juni.
• DUPĂ OPINIA camerunezu- 

lul Theophlla Abega, jucătorul 
Ideal In 1963 trebuie să fie : „la 
fel de bun In jocul la cap ea 
vest-germanul Hrubesch, driblew 
m argentinianul Maradona și șu- 
teur ca francezul Platini*™
• „CU CINCI JUCĂTORI NOI 

șl cu Platini conducător de joc, 
fără sarcini ofensive speciale (tn 
meciul cu Anglia el a jucat ata
cant central) relatează, de la 
Valladolid, corespondentul Agen
ției „France Preese*. echipe 
Franței a demonstrat, in fața 
Kuwaltulul, mal multă vigoare, 
tnvlngind dar merituoasa forma
ție de la Golful Perele".

• ----------------- AUSTRIAC
declară : „Cu

puncte na stntem Încă In 
dot, dar aceot non sucoes 
2—6 cu Algeria) ne tncura- 
pentru medul eu R.F. Ger

mania. După

• ANTRENORUL 
George Schmidt 
patru 
turul 
(NJf. 
jează

UN PUNCT DE AUR PENTRU
încheind la egalitate partida 

sa cu Ungaria, disputată ta 
Elche, Belgia a cucerit punctul 
care o promovează In turul *1 
doilea. Fotbaliștii unguri au 
marcat primii. In min. 27, prin 
VARGA. Bucuria calificării lor 
a ținut insă pină in min, 76, 
cînd CZERNIATYNSKI a adus 
egalarea. Speranțele de califica-

U.R.S.S.

VICECAMPIONII EUROPEI
re ale reprezentativei Ungariei 
s-au amlnat pină ari, dnd are 

Elloc medul Argentina 
Salvador.

CLASAMENTUL SRRIRI m
L
3.
3.
4.

Scoția

0 CALIFICARE
In urma rezultatului înregis

trat la Malaga, formația sovie
tică se califică in turul secund 
al competiției. Scorul a fost 
deschis de fob.ili.ytii scoțieni, 
prin JORDAN, în min. 15, la o 
neatenție a lui CIVADZE, libe- 
roul sovietic răscumpărindu-și 
greșeala în min. 60, cînd a 
egalat cu un șut din interiorul 
careului. în min. 84, insistența 
lui ȘENGHELIA este răsplătită, 
centrul atacant al formației

• FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • 
cx...........— ----- —' . ...........UJ
(A CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICĂ-JUNIORI

Dezvoltarea impetuoasă a gimnasticii tinere a determinat Fe
derația internațională să instituie, cu cîțiva ani în urmă, un 
campionat european rezervat junioarelor șl juniorilor. Debutul 
a foăt făcut în septembrie 1S78, la Milano. Doi ani mai tirziu, 
in 1980, ediția a doua a întrecerii a avut loc la Lyon, la Înce
putul lunii mai. Iar la finele acestei săptămîni, la Ankara, în 
Turcia, va avea loc cea de a treia ediție a acestei, de acum, 
tradiționale competiții. O constatare pe care o facem cu multă 
satisfacție este aceea că primele două ediții ale campionatelor 
europene de gimnastică junioare au fost dominate autoritar de 
sportive românce. La Milano Emilia Eberle a ciștigat trei me
dalii de aur (individual compus, sărituri și paralele) și una de 
argint (sol), iar la Lyon Ecaterina Szabo s-a impus și mal vi
guros, obținînd patru medalii de aur (individual compus, să
rituri, bimă și sol), Marilena Vlădărău a cucerit două „argin- 
turi* în 1978 (paralele și bîrnă). în oe-1 privește pe băieții noș
tri, primele succese au venit la Lyon, unde Emilian Nicula 
(inele și bară) și Dan Odorhean (sol) au obținut ..........
bronz.

Iată spicuiri din „fișa tehnică* a primelor două 
campionatelor europene de gimnastică juniori :

MILANO,
FEMININ - INDIVIDUAL COMPUS : 

mușka 37,70, Tatiana Arjanikova 37,70, 
Vlâdârâu 37,20, Jana Labakova 36,90 ; ci,ngawara p. aparate ; sărituri 
șl paralele — Emilia Eberle, bîrnâ ți sol — Karmuțka.

MASCULIN - INDIVIDUAL COMPUS : Bogdan Makuț 56,65, Andrei 
Popov 56,55, Albert Anisimov 56,05 (toți U.R.S.S.). ClțtlgâtorH pe apa
rate : Makuț (sol, sdriturl, barâ fixâ), Anisimov (cal cu minere fi pa
ralele), Popov (inele).

medalii de
edițll ale

1978
Emilia Eberle 36,10,
Gabi Gheorghiu 37,30, Morilena 
cițtigâtoare pe aparate : sârituri

Natalia Kar-

ra lele), Popov

LYON. 1980
INDIVIDUAL COMPUS : Ecaterina Stabo 38,750, Gaiina 
Lavin la Agach, 38,250, Jana Labakova 38,200, Natalia 
Natalia Ponomarenko 37,900 ; ciftigâtoare pe aparate :

FEM1NIN - 
lonas 38,600, 
Ilienko 37,900. ______  ____________ _____ _ _____ ____________ _
Ecaterina Szaba (săritori, birnă ,1 sol), Natalia Ponomarenko (para
lele).

MASCULIN - INDIVIDUAL COMPUS: luri Karolet ,1 Andrei Saifulln 
57.450, Aleksandr Tumllovicl 56,900 ; cițtigâtori pe aparate : Korolev 
(sol. cal cu minere, paralele), Saifutin (inele, bard fixâ), Albert Has- 
char (sărituri).

Și acum, ediția a treia - Ankara, 1962.
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Ungaria 
Argentina 
El Salvador
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2-2 (0-1)

CU EMOJII!
sovietice aducîndu-și echipa te 
avantaj, pentru ca trei minute 
mai tîrziu Scoția să egal ease 
prin SOUNESS.

Partida a fost condusă de ar
bitrul român Nicolae Rainea.

CLASAMENTUL SERIEI VI
BRAZILIA 2 2 8 2 8-34
U.RJ5JU 3 1118-43
Scoția 3 1118-33
Noua Zeeland* 2 4 0 2 2-2 2

L 
. 2.

3.
4.

Echipele
In cele trei 
ficat pentru

eu majusculescrise 
clasamente s-au call- 
turul al doilea.

prestate la 
primului tur, 
din FJJJL. 

M Madrid, 
la partidele

• repriză eehlli-

brală, tn cea de a doua l-am 
trecut și pe Welxl, alături da 
Schacimcr și Krankl, in linia da 
atac șl In trei ne-a fost parcă 
mai ușor să forțăm victoria...**.
• APROPO DE INCIDENTELE di» 

finalul partidei Franța — Kuwait, 
președintele Federației de fotbal 
kuwaitlenc a spus presei : „Eu 
n-am coborit pe teren pentru a 
încerca să anulez decizia arbitru
lui șl ded golul (N.N/ Înscris de 
Alain Giresse tn min. 81), d 
pentru a-ml calma jucătorii și a 
le cere să reia partida !•*. în ace
lași sens a vorbit și brazilianul 
Carlos Alberto, antrenorul echi
pei Kuwaltulul : „Președintele 
nostru a venit pe teren pentru a 
le spune jucătorilor să continue . 
meciul. Jucătorii mei n-au vrut 
să părăsească terenul ! Ei au 
protestat numai pentru a-1 de
termina pe arbitru să revină a- 
supra deciziei, și deci a validă
rii golului. El au avut dreptate 
șl arbitrul a anulat, In cele din 
urmă, acest gol (N.N. în acel 
moment scorul era de 3—1 pen
tru Franța) î In ceea ce mă 
vește, nu mă, pronunț asupra 
llditățil Iul. Singur arbitrul 
puterea s-o facă !**.

priva- 
are

P.S. LA O NOUÂ
Iată dar că egalul reușit de 

Honduras In partida cu Spa
nia (1—1) n-a fost o intim- 
plane, pentru că un alt aseme
nea rezultat a fost obținut, 
luni seara, de latlno-americanl 
șt cu fotbaliștii din Irlanda de 
Nord, ceea ce face ca lupta 
pentru calificare In turul se
cund, in această serie a V-a, 
să rămlnă indecisă pină la ul
tima partidă.

Cei 15 000 de spectatori din 
tribunele stadionului Romareda 
din Zaragoza au urmărit Între
cerea următoarelor echipe: IR
LANDA DE NORD : Jennings

„REMIZA"
Nicholl, McCreery, C. 

Donaghy
79 Healy).

Nl-
M.O’Neil 

McLelland, 
Brother- 

Armstrong,

— J. 
choll, 
(min.
Whiteside (min. 66 
aton), McIlroy — _
Hamilton ; HONDURAS : Arzu
— Gutierez, Villegas, Costly, 

(min. 58 
Maradiaga.

Figue-

Cruz • 
Laing). 
Zelaya 
roa. A condus t Thomson Chan 
Tan Sun din Hong Kong.

Partida, extrem de disputată, 
»-a încheiat „remiză" 1—1 
(1—0) prin golurile înscrise de 
Armstrong (min. 11) și Laing 
(min. 62).

Norales 
Gilberto, 

■ Betancourt,

Thomas N’Kono

ARIPI PENTRU ÎNTREAGA ECHIPA
ta prima seria a Mondialu

lui *aa, alături de echipele Ita
liei, Perului șl Poloniei, repre
zentativa Camerunului părea o 
victimă sigură. Formația afri
cană n-avea Înscrise in pal
mares cine știa oe succese 
faimoase șl in raport de par
tenerele sale din serie nld 
nu-șl făcuse publice eeva re- 
leitățl. $1 tată că, in două 
etapa, „unsprezeode* came- 
runez a reușit două scocuri 
albe eu puternicele șt experi
mentatele reprezentative ale 
Perului șl PokmleL, demon- 
atrfnd un joc bun de ansam
blu, e tactică adecvată și o 
tehnică individuală curată, de 
finețe.

Intre artizanii acestor rezul
tate prestigioase s-a aflat, in
discutabil, portarul Thomas 
N’Kono, de 22 de ani, apără
tor al buturilor formației Ca
non din Yaounde. Intervențiile 
sale curajoase, foarte sigure 
și prompte au dat aripi în
tregii echipe a verzi-roșilor, 
a căror comportare a fost con
siderată ca una din marile re
velații ale actualei „Cupe 
Mondiale-. în ceea oe-1 pri
vește pe N’Kono, el și-a în
scris numele far galeria mari
lor portari Internaționali, Iar 
la această oră este unul dintre 
jucătorii cd mal „curtați* de 
marile cluburi profesioniste 
occidentale...

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA (prin telex). Pe tere

nurile de la Wimhledotfi, in pre
zența unul public numeros, au 
început luni întrecerile tradițio
nalului turneu internațional al 
tenisului, de fapt un autentic 
campionat mondial pe... iarbă. în 
cadrul primului tur au fost înre
gistrate, între altele, următoarele 
rezultate : McEnroe (S.U^A.) — 
Wlnitsky (S.U.A.) 6—2, 8—2, 8—1, 
Connors (S.U.A.)— Myburg (Afri
ca de Sud) 8—0, 6—2, 8—2, Geru- 
laltis (S.U.A.) — Plrow (Afr. de

Sud) 8—4, •—1, 8—1, Menon 
dla) — Slozîl (Cehoslovacia) 
7—4, 8—0, Gottfried (S.U-A.) 
Moretto (Franța) 7—8, 7—€, 
Smith (S.U-A.) — “ 
dor) 8—4, 8-2 ,5—7,
Krishnan (India) — Jarrett (An
glia) 8—4, 2—4, 4—0. 7—5, 6—2.
Wilander (Suedia) — Guthard 
(Elveția) 8-4, 8—3. 5—8. 5—3.

In primul tur la simplu femi
nin, Loda Romanov a lntrecut-o 
cu 1—4, 8—3, 8—1 pe A. Croft 
(Anglia).

6—2.
Gornez (Ecua- 

‘ " 7—4,

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX e
ATLETISM • La Lausanne âp 

triunghiularul masculin : Franța 
164 p. Suedia 131,5 p, Elveția 
126,5 p. La feminin : Franța 126,5 
p. Elveția 98 p, Suedia 89,5 p.

Baschet • în turneul femi
nin de la Budapesta, S.U.A. a În
trecut Bulgari* cu 99—«4 (60—37).

CICLISM • Italianul Gianbattls- 
ta Baron ctietu a ciștigat a 6-a oa
ră consecutiv „Turul Apenlnilor". 
• Etapa a ă-a a Turului Elveției, 
Laax — Locarno (141 km) a re
venit belgianului Guldo Vaa 
Calster eu 1 h 17:01. • După trei 
etape, ta Turul Suediei conduce 
Giuseppe Petite. Etapa a 5-a 
disputată la Huskvarna de-a 
lungul a 160 km a revenit suede
zului Alf Segersaell In 3 h 46:58.

GIMNASTICA • Concursul des
fășurat la Fort Worth (Texas) a 
fost ctștlgat de sportivul chinez

U Ning, tn concursul pe aparate. 
Li Ning a-a clasat primul la sol. 
cal cu minere șl Inele.

MOTO • La Daledn (Ceho
slovacia) a-a desfășurat o probă 
contlnd pentru C.M. de motocros 
ta clasa 135 cmc. A ciștigat bel- 
rul Eric Geboera (.Suzukl-). 

clasamentul general, după 7 
curse conduce Geboera 
urmat <le compatriotul 
Voikeneers 133 p.

ȘAH • In prima 
Piotrkow Trybunalskl 
Ellsabeta Polihronlade , 
pe poloneza Madzlarska. • După 
13 runde, la Torino conduce An
dersson cu 8.5 p, urmat de Kar- 
por, Portlsch fi Liubojevld 6 p, 
Cnasskt 1,5 p.

VOLEI • La Ibaraki (Japonia), 
tn med masculin : U.R.S.S. — 
Japonia 3—1 (—4, —15, 11, 13. 5).

CU 134 p, 
său Marc
rundă la 
(Polonia) 

a Învins-o

TENISMANI ROMÂNI
IN BULGARIA

Tinerii noștri tenismani An
drei Dirzu și Liviu Mancaș se 
disting in turneele din cadrul 
circuitului Balkanturist ’82. La 
Albena (Bulgaria). Dirzu a a- 
iuns în semifinale învingînd pe 
Stamatov (Bulgaria) cu 7—6, 
6—0, pe Swensson (Suedia) cu 
6—2, 6—2 șl pe Guerrero (Ar
gentina) cu 2—6, 6—3, 6—1. 
Mancaș a promovat pină in 
sferturi. întrecînd pe Olivera 
(Ecuador) cu 6—0, 6—2 și pe 
Baiardo (Italia) cu 6—4, 7—5, 
fiind apoi învins de Piacentile 
(Franța) cu 2—6, 1—6. Tot pe 
tabloul principal. Dumitru Hă- 
rădău l-a învins pe V ver 
(S.U.A.) ciț 6—2, 6—2 dar a fost 
întrecut de Windahl (Suedia) cu 
4—6. 0—6. De asemenea, pere
chea Liviu Mancaș — Adrian 
Marcu s-a calificat pină în se
mifinale. eliminind perechile 
Dirzu — Baiardo cu 6—1. 7—6 
și Hărădău — Ilekovici (Iugo
slavia) cu 6—4, 6—2. Nu au 
reușit calificarea pe tabloul 
principal de simplu : Lauren- 
tiu Bucur. Adrian Marcu. Mihai 
$ovar și Răzvan Constantines- 
cu. Antrenorul lotului : Dumi
tru Viziru.


