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în întimpinarea Congresului educației politice și culturii socialiste

0 PROPAGANDA INTENSA, SUSȚINUTA, CONVINGĂTOARE,
ACTIVITAJII SPORTIVE DE MASA

In sala 
ea din ' 
a început, 
ultimul 
(grupa valorică 1— 
6) al campionatu
lui național de 
baschet masculin. 
Dacă ocupantele 
primelor două 
locuri erau de 
mai multă vreme 
cunoscute (Steaua 
este în posesia u- 
nui nou titlu. Iar 
Dinamo are 
gurat locul doi în 
clasament), 
panta treptei

Floreae- 
Capitală 

, ieri, 
turneu

asii-

Dezbateri fructuoase fa consfătuirea interjudețeană cu secretarii C.J.E.LS.
Potrivit planului de măsuri 

elaborat de C.N.E.F.S. pe 
baza strălucitelor idei cu
prinse în Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cu 
privire la stadiul actual al e- 
dificării socialismului în tara 
noastră, la problemele teoreti
ce. ideologice și activitatea po
litică. educativă 
în întimpinarea 
II-lea Congres 
ției politice și culturii so
cialiste, a avut loc la 
Orșova o consfătuire cu tema 
„Educația sportivă, factor im
portant în promovarea educa
ției fizice și sportului". Exce
lent organizată de serviciul de 
propagandă al C.N.E.F.S.. in 
colaborare cu Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport Mehedinți, consfătuirea a 
reunit secretari ai consiliilor 
județene si activiști din cadrul 
C.N.E.F.S., care au dezbătut

a partidului, 
celui de al 
al educa-

timp de două zile problemele 
majore pe care le pun. în lu
mina lucrărilor Plenarei lărgi
te a C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c.. educația si propa
ganda în slujba dezvoltării ac
tivității sportive de masă si d« 
performanță.

în deschiderea dezbaterilor, 
prof. Gheorghe Dumitrescu, șe
ful serviciului de propagandă 
al C.N.E.F.S., a prezentat o 
sinteză a Expunerii secretaru
lui general al partidului la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., 
arătînd deosebita ei importantă 
pentru întreaga activitate po- 
litico-ideologică și cultural- 
educativă desfășurată de orga
nele și organizațiile sportive.

Participanțll la consfătuire 
și-au exprimat profunda lor 
dragoste si recunoștință fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru noul document-program.

o inestimabilă valoare teo- 
acti-

de 
retică si practică pentru 
vitatea comuniștilor, a tuturor 
cetățenilor patriei, deci șl 
pentru activul mișcării sportive 
în vasta operă de înfăptuire a 
mărețului tel înscris în Progra
mul partidului. în hotărîrile 
Congresului al XII-lea — făuri
rea socialismului si comunis
mului pe pămîntul României.

S-a arătat. în discuții, că 
îndeplinirea sarcinii de mare 
răspundere reieșită din Mesa
jul pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adresat Conferin
ței pe tară a mișcării sportive, 
de a cuprinde in activitatea ds 
masă întregul tineret, cele mai 
largi categorii de oameni al 
muncii de la orașe si sate ne-

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. 2-3)

LA SNAGOV,
ÎN TABĂRĂ
In tabără la Snagov copiii se 

simt grozav I Lacul e la doi 
pași, terenurile de sport — in 
dreptul frumoaselor căsuțe 
care sint găzduiți, iar dacă ești 
și „alpin" — cazul seriei 

din livada taberii nu e o pro
blemă. Da, viitorii schiori — 
peste 100 de elevi silitori — sint 
acum in tabără la. Snagov. Ei 
aparțin cunoscutelor „C.S.Ș." 
de la Brașov, Sibiu, Predeal, 
Vatra Dornei, M. Ciuc, Baia 
Mare, Petroșani și își continuă 
pregătirea cu exerciții specifice 
ce imită slalomul, coborirea sau 
urcușul pe munte.

De partea tehnică se ocupă 
un competent colectiv de pro
fesori, foștii schiori Mihai Su- 
lică (directorul taberii), Gheor
ghe Cristoloveanu, Ion Șuteu, 
Ana Vernescu, Elena Tomm, 
Francis Boniș ș.a. De partea 
administrativă se îngrijește di
rectorul A.C.A.S.Ș. Dan Budiș- 
teanu. Ion Constantin — res
ponsabilul bazei sportive șco
lare de la Snagov, Constantin

in

__  de
ascensiunea in... cireșii

Anghel, Ion Olteanu, Constan
tin Dobre, Nicolae Vătafu, Ma
rin Impungerouă, Petrică Bur- 
duhaia. Lazăr Băran ți alți 
pricepuți amenajatori de baze 
sportive care, săptămina trecu
tă, au dat „la cheie" tabăra de 
la Snagov.

In imagine : tinerii schiori pe 
pontonul taberii de la Snagov, 
după o repriză de înot.

Vasile TOFAN

SINT PROGRESE, DAR Șl FRINE
IN ASCENSIUNEA HANDBALULUI NOSTRU

de 
a 

ne continuăm 
de ansamblu asupra 

încheiatului campionat

După ce am vorbit 
Steaua, campioana celei de 
24-a ediții, să 
privirea 
recent 
national de handbal masculin. 
Pe următoarele trepte ale cla
samentului se află formațiile 
Dinamo București si H. C. Mi
naur Baia Mare. Ambele își 
datorează performantele sîr- 
guintei și științei antrenorilor, 
ambiției lor de a le menține in 
elită. Dacă pentru noi și pen
tru lumea handbalului efortu
rile tehnicianului maramure
șean Lascăr Pană nu sînt neo
bișnuite. calitățile sale impu- 
nindu-1 și ca antrenor al lotu
lui national. în schimb iscusin
ța dinamovistului Ghiță Lieu a 
surprins plăcut. Aflat la înce
putul carierei sale de antrenor, 
maestrul emerit al sportului 
si-a pus in slujba echipei în
treaga capacitate de muncă, ex
periența acumulată de-a lungul 
anilor si marea ambiție care 
l-a caracterizat ca sportiv, dă- 
ruindu-i și mai multă perso
nalitate si mobilizînd-o pen
tru performanțe maximale. Di- 
namoviștii au cîștigat „Cupa

României" si au contat 
vreme in lupta pentru 
loc în campionat.

Ambele echipe, deși 
jucători de certă valoare (Mir
cea Bedivan, Mihai Redl. Oprea 
Vasile — la Dinamo. Măricel 
Voinea. Iosif Boroș. Mihai Mi- 
roniuc — la H. C. Minaur), 
precum și tineri cu certe per
spective, avînd deci toate con
dițiile create pentru un conti
nuu si susținut efort colectiv, 
„au încetinit motoarele" in cli
pa cînd li s-a părut că nu mai 
pat aspira al primul loc si, 
mai ales, cînd au reușit să-și 
asigure una din treptele podiu
mului de premiere.

Trecind în contul lui H. C. 
Minaur performanta de a fi 
avut cea mai bună defensivă 
a Diviziei „A" (413 goluri pri
mite. cele mai puține dintre 
competitoare). să notăm apa
riția a două surprize plăcute, 
desigur rod 
torilor si al 
firmare. dar

multă 
primul
posedă

al talentului jucă- 
dorinței lor de a- 
și al eforturilor
Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)

ocu- 
a 

treia a podiumu
lui avea să fie 
decisă chiar de 
partida primei zi
le diintre Rapid 
București și C.S.U. 
Brașov. Brașove
nii, siltuați pe lo
cul trei, mai pu
teau ceda 
tă poziție 
greu, prin 
rii succesive, 
toate 
chipe ale baschet- 
baliștilor ele la... 
I.C.E.D., ceea ce 
practic este foar
te greu. Dar, ele
vii pref. Gheor
ghe Marca au ieșit 
din meciul lor cu 
și și-au asigurat astfel 
de bronz ale campionatului. 
Scor 76—74 (34—20, 58—58,
66—66) pentru C.S.U. Brașov.

După o repriză în care fe
roviarii aproape că nu au 
contat, iar studenții zburdau 
în teren, aveam impresia că 
vom asista la o victorie facilă 
a baschetbaliștilor de 
Tîmpa. mai ales că in 
24 tabela indica 42—22 
voarea lor. Dar, la 
antrenorul H. Tursugian a in
trodus în teren pe Buiance» 
șL cu 2 minute înaintea în
cheierii primei reprize, pe ju
niorul Andrei Popovici. Din

aceas- 
foarte 
victo- 

la 
celelalte e-

Flaundra și Tecău (CSU Brașov) l-au în
cadrat bine 
rează încă

pe Țurcanu (Rapid) și recupe- 
o minge pentru echipa lor 

Foto : Ion MIHAICA
victorioși 
rapidiștii 
medaliile

sub 
mim. 

în fa- 
pauiză.

acel minut 24 a începui o a- 
devărată cursă de urmărirea 
rapidiștilor și, în ultima se
cundă, Popovici a adus eg*- 
larea echipei sale : 58—58. A 
urmat prima prelungire în ca
re ambele formații au trecrit 
pe lingă victorie, dar 
nou egalitate: 66—86. în cea da 
a coua. primii care au punc
tat au fost bucureștenii prin 
Suria, a egalat imediat Flaun- 
dra. care a avut apoi de e- 
xecutat și trei aruncări pen
tru 2 puncte, dar le-a ratat 
pe toate. Popovici și apoi Bu-

dia

Paul IOVAN
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REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
Astăzi Începe un tradițional, 

concurs feminin de canotaj : 
„Regata internațională Snagov". 
Din dreptul balizelor care 
marchează 1 000 m pină la tur
nul de sosire vor lua star
tul. pe lacul Snagov, echipaje 
din Bulgaria, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, R.S.S. U- 
craineană, Ungaria și Româ
nia. întrecerea programează — 
joi și vineri — două con
cursuri distincte, cu dispute

în cadrul seriilor eliminatorii 
și finale în fiecare după-a- 
miază. „Școala" de la Sna
gov. care se pregătește pen
tru marele examen din au
gust. de la Lucerna (campio
natele mondiale), va alinia cele 
mai bune echipaje la ora ac
tuală.

Concursul programează curse 
în probele de simplu, 2 vîsle, 
2 rame, 4+1 vîsle, 4+1 rame 
și 8+1.

Dupft campionatele naționale, cu ginUisl la cefe mondiale

O MARE SPERANȚA LA SPADA
ȘI UN TRIO DE NĂDEJDE LA SABIE

a celui mai tînăr spadasinH Frumoasa performanța
al loturi Evoluția constantă a lui Zidaru ți I. Popa 
și... dispariția lui M. Popa 0 Sabrerii promit să ne 

ofere (din nou) medalii la principala competiție in
ternațională a anului

In continuarea analizei cam
pionatelor naționale individua
le de scrimă, prin prisma ș- 
propiatei 
mâniei la 
dials din 
ne oprim 
spadă și sabie.

Proba de spadă a adus sin
gurul element inedit al aces
tor finale : pentru prima dată 
apare pe tabloul campionilor 
naționali Nicnlae Bodoczi 
(Steaua), tînărul component al 
lotului reprezentativ, și — 
după cum afirmă specialiștii 
— o autentică speranță a spa
dei românești. Deși în toam
na trecută a stat multă vre
me departe de planșă. în ur-

reprezentări a Ro- 
campionatele mon- 

iulie, de la Roma, 
de această dată la

ma unui accident la picior, el 
a reintrat destul de rapid tn 
ritm, forma sa sportivă cu- 
noscînd crescendo-ui așteptat. 
In actualul sezon, el a de
venit titular al echipei repre
zentative, dovedind în compe
tițiile internaționale la care a 
participat că, în bună măsu
ră. se poate conta efectiv pe 
aportul lui. In competiția cane 
i-a adus primul său titlu de 
campion 
tinărul 1 
ani) a 
stantă, 
tehnic 
ligență 
citate fizică in creștere. în a- 
saltul pentru locurile I—TI. cu

mai experimentatul său co
echipier Octavian Zidaru, noul 
campion a dat măsura acestei 
pregătiri, efectuată atit la 
club, cit și la lotul reprezen
tativ. sub îndrumarea tineri
lor antrenori AI, Istrate și D. 
Popescu și sub ochiul reputa
tului tehnician C. Stelian.

Din păcate, la actuala edi
ție a campionatelor naționale 
n-a putut fi urmărit celălalt 
reprezentant al
Rudolf Szabo 
in urma unui 
(cedarea unui

„noului val“, 
(Steaua), cane 
act nesportiv 
asalt) a fost

Paul SLÂVESCU
Tiberiu STAMA

national de seniori, 
Nicolae Bodoczi (21 de 
avut o evoluție con- 
susținută de un bagaj 
corespunzător, de inte- 
tactică și de o capa-

(Continuare in vag 2-3)

VOLEIBALIȘTII ROMANI
IN TURNEU IN FOLONIA

Sub genericul „Daciadei"

NOI FINALE IN CADRUL „CUPEI U.T.C."
La sfirșitul acestei săptă- 

mini vor avea loc. la Focșani, 
finalele „Cupei U.T.C." la 
.handbal fete si baschet băieți. 
La întreceri — desfășurate sub 
generosul însemn al „Dacia-

dei" — vor lua parte cite opt 
echipe, cîștigătoare ale fazelor 
interjudețene. Competiția este 
rezervată tinerilor intre 14 și 
19 ani.

Echipa masculină de volei a 
României, care se pregătește 
pentru C.M. din Argentina, a 
plecat in Polonia pentru a par
ticipa la un turneu internațio
nal la Wroclaw, alături de for
mațiile Poloniei, Bulgariei șl 
Finlandei. Antrenorul N. Soiir 
a deplasat lotul : Dumănoiu, 
Pop, Căta-Chițiga, Mîțu, Io- 
nescu, Stoian, Macovoi, Manele, 
Mina, Vrîacuț și Dascâlu.



La finele săptăminiî, la Ankara In turneul linal al campionatului divizionar de popice

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
GIMNASTICĂ PENTRU JUNIORI 

prezinte două sărituri diferite, 
în ce privește vîrsta, la fete 
sint admise concurente Intre 
12 și 15 ani, iar la băieți — 
intre 14 și 13 ani.

Concurentele au fost împăr
țite in două serii (țara noas
tră avînd o concurentă in se
ria I, care începe competiția la 
paralele, 
Il-a — 
lele, cea 
in timp 
gimnaștii 
gură serie. în concursul gene
ral, fiecare țară poate alinia 
maximum trei gimnaste și trei 
gimnaști. Ca și lâ seniori, cam
pionatele europene de juniori 
au un caracter individual, neal- 
cătuindu-se clasamente pe e- 
chipe, asemănătoare celor de 
la Jocurile Olimpice sau cam
pionatele mondiale.

în zilele premergătoare star
tului propriu-zis, participanților 
la campionatele europene 
gimnastică pentru juniori 
se vor crea 
antrenamente, 
care va avea 
ficială, cît și 
cial amenajate in acest scop. 
De asemenea, federația inter
națională organizează mai 
multe cursuri de instruire a ar
bitrilor și a oficialităților lo
cale, în vederea bunei desfă
șurări a întrecerii menite să-i 
desemneze pe cei mai buni 
gimnaști juniori ai continen
tului.

Desfășurate la Milano, în 1978, 
și la Lyon, în 1930, primele 
două ediții ale campionatelor 
europene de gimnastică pentru 
juniori au consemnat nivelul 
ridicat al școlii românești de 
gimnastică feminină, Emilia 
Eberle (Milano) și Ecaterina 
Szabo (Lyon) dominînd autori
tar întrecerile și obținînd fru
moase buchete de medalii de 
aur.

Cea de a treia ediție a cam
pionatelor europene de gim
nastică pentru juniori se 
desfășura la finele 
săptămini, în Turcia, 
este prima întrecere de gimnas
tică de anvergură găzduită de 
această țară, concursul fiind 
programat în zilele de vineri 
25, simbătă 26 și duminică 27 
iunie, în Palatul sporturilor 
„Atatiirk" din Ankara. Prima 
zi este rezervată competiției 
băieților, cea de a doua — 
Întrecerii fetelor, iar duminică 
vor avea loc finalele pe apa
rate, cu participarea celor mai 
buni 8 concurenți în fiecare 
probă, dar maximum doi con
curenți de fiecare țară.

Conform hotărîrii Federației 
internaționale de gimnastică, în 
competiția feminină exercițiile 
din concursul general trebuie 
să cuprindă un element de di
ficultate C, două de dificulta
te B și patru — A, respectiv 
2 C, 2 B și 2 A pentru fina
lele pe aparate. La masculin ; 
1 C, 5 B și 4 A, respectiv 2 C, 
4 B și 3 A. La sărituri, atît fe
tele cît și

și două in seria a 
una începe la para
de a doua la bimă), 
ce la masculin toți 
evoluează tatr-o sin-

ECHIPELE VOINJA ORADEA (f) Șl ELECTROMURES
TG. MUREȘ (m) CONDUC DUPĂ PRIMUL TUR

va 
acestei 

Practic,

de 
U 

condiții pentru 
atît in sala in 

loc competiția o- 
in alte săli ape

băieții trebuie fă Constantin MAGOVB

Cele mai bune echipe din 
campionatul Diviziei „A" de 
popice, clasate pe locurile 1—4 
in seriile preliminare ale com
petiției, se întrec pe pistele a- 
renei de bowling din stațiune» 
Neptun (Mangalia Nord) pen
tru desemnarea campioanelor 
pe 1981—1982. Pistele pretenți
oase au pus la grea încercare 
pe concurenți și doar cîțiva 
dintre sportivi au reușit să ob
țină rezultate bune în primul 
tur (se joacă două tururi). Ast
fel se explică faptul că unele 
dintre formațiile bune ale cam
pionatului. printre care actua
lele deținătoare ale titlurilor, 
Voința Galați (f) și Aurul Baia 
Marc (m) nu se găsesc pe pri
mele locuri în clasamentele pri
mei manșe. Dealtfel, lupta 
este strînsă. echipele in majo
ritatea cazurilor fiind departa
jate de un număr mic de punc
te, Iar rezultatele individuale 
bune au fost, oină acum, foar
te puține.

Dar iată ordinea echipelor 
feminine duDă primul tur : L 
Voința Oradea 2379 
goale 29) — cea mai 
cătoare din echipă 
Psihas 416, 2. Voința 
2369 ‘
421, 
2368 
413, 
(37) 
Voința Ploiești 
Stela 
Galați 
nescu 
2347

nd (bile 
bună ju- 
— Olga 

București 
(18) — Elena Andreescu

3. Electromures Tg. Mureș
(32) — Maria Martina
4. Voința Timișoara 2363 
— Elena Dragomir 418, 5.

---- . 2353 (19) — 
Godcanu 429, 6. Voința 
2350 (19) — Pachița Zăi- 
406, 7. Gloria București 
(37)--- — Ana Petrescu

E23

2326

prf- 
ast- 
Mu-

418, 8. Voința Tg. Mureș 
(36) — Maria Todea 403.

La bărbați, situația după 
ma confruntare se prezintă 
fel: 1. Electromures Tg.
reș 5181 (9 !) — L IIosu 927 — 
cel mai bun punctaj individual 
din primul tur, 2. Aurul Baia 
Mare 5070 (21) — Șt. Racoș 
866, 3. Voința București 5068 
(31) — P. Purge 875, 4. Progre
sul Oradea 5045 (29) — L. Gallo 
894, 5. Gloria București — 5018 
(20) — AL Călineanu 873, 6. Rul
mentul Brașov 5013 (26) — I. 
Tismănar 879, 7. Tehmutilaj O- 
dorheiu Secuiesc 4957 (31) — A. 
Rozsa 851, 8. Olimpia București 
4898 (40) — A. Grccescu 837 
Qn echipa Olimpia unul dintre 
cei mai buni jucători. Al. Tu
dor. s-a accidentat si a fost 
schimbat după primele bile).

întrecerile continuă azi, cu 
turul al doilea. în care se în
tră pe piste în ordinea Inversă 
a rezultatelor din prima man
șă, după care vor fi cunoscute 
noile campioane ale tării.

Tr. lOANIȚESCU

SINT PROGRESE,
(Urmare din pag. 1)

antrenorilor Ion Donca și Gh. 
Zamfir : Dinamo Brașov si 
Universitatea Cluj-Napoca. Cla
sate oe locurile 4 și, respectiv, 
6, cele două formații au reali
zat nu numai locuri superioare 
anilor trecuti. ceea ce s-ar fl 
putut obține și prin situații de 
conjunctură ci si un joc mai 
frumos si mai eficace, mai mo
dem. Manifestând fluctuații de 
formă Politehnica Timișoara 
n-a putut dobîndi performanta 
la care o recomanda valoarea 
lotului. Constructorul Arad, 
eu o comDortare bună în retur 
si Universitatea Craiova sînt 
echipe de pluton, cu experien
ța Diviziei „A" si cu știința 
cîstigării locurilor acasă. Men- 
tinîndu-se în primul eșalon 
după promovare. Constructorul 
C.S.U. Oradea a realizat real
mente o performantă. Tînă- 
rul. dar prea exuberantul an
trenor Gh. Ionescu a realizat 
..din mers" o echipă care joacă 
un handbal din ce în ce mai 
ordonat. în fine. Rclon Săvi- 
nesti. echipă pe care o stimăm 
pentru atașamentul său față de 
handbal, s-a salvat pe merit de

DAR SI FRINE IN »
la retrogradare, mentinînd acest 
centru în prima divizie.

Trecînd in revistă echipele si 
comportarea lor. simțim nevo
ia de a înfățișa și dteva din
tre caracteristicile campionatu
lui. Ediția a 24-a a fost aeeea 
a PROMOVĂRII TINERETU
LUI. Numeroși sportivi și-au 
făcut debutul în prima divizie 
în acest campionat, multi din
tre ei cîștigîndu-și la finele 
întrecerii locul în „7“-le de 
bază al unor echipe de frunte 
Steaua a făcut efortul cel mal 
mare, dar alături de ea se află 
Dinamo București si H. C. Mi- 
naur Baia Mare. Dinamo Bra
șov si „Poli" Timișoara, aproa
pe toate formațiile primei di
vizii. Este un element hotărî- 
tor pentru destinele handbalu
lui nostru si de aceea socotim 
ca o obligație de prim rang a 
antrenorilor să muncească în 
mod deosebit cu ei și să-și 
continue acțiunea de căuta
re a talentelor cu același sîrg. 
Poate că ar mai fi si alte e- 
lemente pozitive de subliniat, 
dar ponderea lor nefiind hotă- 
rîtoare vom trece si la „ceea 
ce nu ne-a plăcut" de-a lungul 
celor 22 de etape. în primul 
rînd. este vorba de adaptarea

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BASCHET (m)
(Urmare din pag. 1)

lancea au adus echipa lor (Ra
pid) în avantaj cu 4 puncte și 
»e părea că meciul a fost ju
cat, Flaundra, Meraru și Te- 
cău au luptat însă exemplar 
fi, excelent conduși de Kris- 
bai. au punctat decisiv și au 
•mula o victorie în extremis. 
Astfel, după un început de 
meci anost, am urmărit o par
tidă care a devenit palpitantă, 
eu faze spectaculoase, sub am
bele panouri.

Pentru această victorie și 
onorantul loc trei ocupat de 
sportivii de la C.S.U. Brașov, 
sincere felicitări jucătorilor și 
antrenorului lor. Au marcat: 
Țecău 17, Flaundra 7, Krisbai 
22, Hegycsi 8, Moraru 22, pon
tau învingători, respectiv 
Stratulat 4, Dăiescu 2, Vinti
lă 8, Bulancea 16, Popovici 16, 
Sipoș, 10, Suciu 4, Plămadă 12, 
Turoanu 2.

Au conclus cu scăpări P. Pa
sere și I. Szabo.

DINAMO — IMUAS 116—51 
(51—28). STEAUA 
100—67 (55—30).

I.C.E.D.

Locurile 7-12
CLUJ NAPOCA, 

Iefon). — Turneul ,___
rile 7—12 a programat

23 (prin tc- 
pentru locu- 

.—. > —— i chiar
în prima zi un meci impor
tant pentru stabilirea locului 
11 (retrogradant) între Dinamo 
Oradea și URBIS București.

„CUPA METALUL" LA
C. CĂRUȚAȘU, ciștigătorul etapei a ll-a • C

să poarte tricoul galben
PLOPENI, 23 (prin telefon). E- 

tapa a Il-a a „Cupei Metalul" la 
ciclism s-a desfășurat pe ruta 
Plopenl — Cislău — Plopenl (100 
km). O șosea cu mal puține 
meandre dedt cea din ajun, cu 
mal puține urcușuri, dar șl cu 
mai puțină umbră. Cu toată căl
dura, la un moment dat toridă, 
s-a alergat, și de data aceasta, 
fără menajamente, sportivii lă- 
sind să se Întrevadă pofta lor jus
tificată de concurs. Lțt puțin timp 
după start, cu toată goana plu
tonului, reușesc să se desprindă 
din strimtoarea marelui grup C. 
Paraschiv (Dinamo) și 1. Vintilă 
(Metalul), ordine pe care o vor 
Înregistra arbitrii la sprintul de 
cățărare de la Poiana Vărbilău. 
Ceilalți trec pe aici avindu-1 drept 
„deschizător" pe Fl. Chițu (Meta
lul) — unul dintre principalii a- 
nlmatori ai cursei din etapa de 
debut. Acești trei sportivi, îm
preună cu alțl șase colegi, vor 
fi văzuțl mal apoi constituit! In
tr-un mic pluton așternut la 
drum cu toată convingerea. Deci: 
Paraschiv, 
turl de P.
Nicolae — 
galben, N.
fl C. Ologu. Acești nouă sportivi

Vintilă șl Chlțu, ală- 
Mitiu, Gh. Florea, C. 

purtătorul tricoului 
Aldulea, C. Căruțașu

CONCURSURI PENTRU DESEMNAREA CAMPIONILOR DE LUPTE
Peste citeva zile vor fi cu- 

noscuți noii campioni ai țării la 
lupte greco-romane și libere, 
întrecerile de „clasice" se vor 
disputa in sala Olimpia din Ti
mișoara, iar cele de libere vor 
fl organizate în Sala sporturi
lor din Tîrgoviște.

Programul concursurilor este

ASCENSIUNEA HANDBALULUI NOSTRU

Orădenii au dominat jocul din 
oaip în cap și datorită 
ri<tm susținut, au obținut 
victorie absolut 
final, 
URBIS

unui 
o 

meritată. Scor 
Dilnamo Oradea — 

București 81—74 
(38—28). Au înscris : Kosa 27, 
Gellert 18, Iile 16, Molnar 12, 
Szabo 4, Nagy 2 șl Tavaszi 2 
pentru învingători. respectiv 
Antohi 20, Posa 12, Costin 12, 
Chivulescu II, Constantinescu, 7, 
Neaga 6, Mitrică 6.

FARUL — C.S.U, SIBIU 
100—84 (54—44).

,.U“ CLUJ NAPOCA — CAR- 
PAȚI BUCUREȘTI 106—73 
(65—37).

Mircea RADU—coresp.

greoaie, uneori chiar de ina
daptabilitatea jucătorilor la 
rigorile noilor reguli ale hand
balului. Fără îndoială, vinș 
principală este a antrenorilor, 
în multe cazuri s-a nesocotit 
influenta acestor reguli asupra 
jocului, iar în altele s-au cău
tat numai mijloace de „mas
care" a abaterilor. Din aceas
tă cauză a fost posibil marele 
număr de eliminări si descali
ficări. uneori chiar și a antre
norilor care nici ei n-au dat 
un bun exemplu jucătorilor. Să 
mai notăm inconstanța genera
lă a bandbaliștilor noștri, 
trată de 
cei care 
constant 
parcursul ___ ______ __
tide, precum și atenția scăzută 
acordată de majoritatea for
mațiilor momentului apărării. 
Una dintre problemele cele mai 
importante ale handbalului 
nostru, i 
pregnantă 
este aceea 
cum sint 
mai ales 
DERAȚIA
CUVÎNT. astfel că totul rămîne 
in puterea cluburilor de a-i ho
tărî pe tinerii sportivi să ac
cepte transferul. Și jucătorii 
nu se duc la cluburi ne teme
iul nivelului handbalului care 
se practică acolo și după cri
teriul posibilităților acestora 
de a Ie asigura ascensiunea 
valorică, ci pe aceia al avanta
jelor (extinse pe un prea larg 
evantai) care li se oferă. Asa 
se face că talente autentice a- 
junp în colective care le 
piedică evoluția, iar altele 
înghesuie în același club, 
nele echipe dispunind din a- 
ceastă cauză de mai multi por
tari decît Ie trebuie, de extre
me. pivoți sau interi. Iar al
tele ducînd evidentă lipsă de 
oameni specializați, deși în al
te părți jucătorii care le-ar 
trebui stau ani în șir pe banca 
de rezerve. Se merge adesea 
pe păgubitorul principiu „mai 
bine Ia mine rezervă decît să

joace la alții și să-mi pericli
teze 
acela că „dacă e bun. va juca 
și pe alt post", trecîndu-1 de pe 
extremă pe postul de inter sau 
de pe o aripă pe alta. Din a- 
ceste cauze multe talente se 
pierd și — deosebit de grav — 
echipa națională nu poate dis
pune întotdeauna de cei 
dotati jucători ai 
românesc.
formată 
care să 
cluburile 
și unde

victoria", iar alteori pe

mai 
handbalului 

Ar trebui, credem, 
o comisie a F.R.H. 
recomande jucătorilor 
unde se pot desăvîrși 
pot juca.

faptul că putini 
pot menține un 

ridicat chiar 
unei singure

ilus- 
sînt 

ritm 
pe 

par-

ale
scoasă în evidentă cu 

și de acest sezon, 
a modului defectuos 
distribuiți jucătorii, 

cei de valoare. FE- 
NU ARE NICI UN

îm- 
se 
u-

Î1H1MSWIȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORHEAZA
Pentru particlpanțil la atracti

vul concurs Pronosport de la 
sftrșitul acestei săptămini redăm 
— ca sursă suplimentară de In
spirație — pronosticurile făcute 
de binecunoscutul compozitor Au
rel Giroveanu :

I. C.S.U. Galați—.Poli* Iș. 1, X 
n. Strungul—F.C. Bihor * “

TIX. Mec. fină—Petrolul
IV. Gloria Bz.—C.S.M. Sv.
V. Relonul—Vict. Tecuci 1,

VI. I.M.U.M.—Vllt. Vaslui 
VII. Delta—C.S. Botoșani 

VIII. Gaz metan—Metalul Buc.
IX. Tract.—Carpațl Mlrșa 1, 
X. înfrățirea—C.F.R. Cj.-N.

XI. Someșul—F.C. Bala M. 1, 
XII. C.I.L. Sighet—F.C.M. R-ța 

XIII. Mln. Uba S—C.F.R. Tim.

Se reamintește partlcipanților la 
Loto că astăzi este ultima zi de 
procurare a biletelor cu numere
le preferate pentru tragerea o- 
bișnuită de vineri 25 iunie 1982.

1, x
X

1
X, 2

1
1
1

X
1

X
X
1

numerele extrase 
LA TRAGEREA PRONO- 

EXPRES DIN 23 IUNIE 1982

EXTRAGEREA
37
EXTRAGEREA

23 35 28 36.
FOND TOTAL

GURI : 1.099.929 
293.995 Ici, report la categoria 1.

4
I : 5 7 33 8

a Il-a : 26 24

DE CÎȘTI- 
Iei, din care

vor pedala lr, 
iute, cu toati 
burile la tr 
bună bucată 
48, punctul < 
sul fugarilor 
era de 1:30. 
crescuse la 4 
rea din Văle 
grupul celor 
ruțașu scapă 
urmează și 
galben — C. 
va încheia ci 
victorios, de 
Căruțașu.

Clasamentul 
2 h 37:15, 2. ( 
timp, 3. I. Bi 
38:04, 4. Fl. 
același timp, 
Iul) 2 h 38:35 
mo) — acelaș 

în clasa men 
ce C. Nicolae 
de I. Butaru 
P. Mitu 5 h 
5 h 53:06, 
53:39, 8. Fl. C

Etapa a TI 
circuit pe B-di 
ghiu-Dej din 1

5.

<

Fir
E(

simbătă 
după-

asemănător. Vineri 
(atît dimineața, cît 
gmlază) se vor disputa meciu
rile eliminatorii pe grupe, iar 
duminică dimineața vor 
loc turneele finale.

Conform regulamentului 
cătuit de F. R. Lupte, Ia 
cursurile de la Timișoara și 
Tîrgoviște au drept de parti
cipare sportivii calificați ta 
etapele anterioare, ca și o se
rie de invitați ai forului de 
specialitate, sportivi tineri, re
marcați în întrecerile juniori
lor. în concluzie, Ia cele două 
turnee vor fi prezenți cei mai 
valoroși luptători. Se așteaptă 
dispute aprige, deoarece — 
după cum afirma antrenorul 
emerit Ion Corneanu — nu 
sînt ta joc numai tricourile 
de campioni naționali, aceste 
concursuri constituind și im
portante mijloace de selecție a 
componențiior loturilor națio
nale pentru campionatele mon
diale din luna septembrie.

și 
»i

avea

•1- 
con-

S-au închei 
chipelor angrt 
rea diviziei s< 
natului renubl 
ultima rundă 
următoarele i 
ta București 
București 4—( 
rești — Chi: 
Dinamo Victor 
Farul Constan 
București — C 
iești 8—2, Met; 
C.S.M. Rapid 
Voința Rm. V 
Hercule 41/, - 
Satu Mare — 
5*/i — 4*/», Uni 
va — Crișul C 
prezentare). C. 
Cuprom Baia

Clasamente 
Sud : I.C.E.D. 
(47Vi) Recolta 
Vulcan Buc. 1

■-S2

ÎNTRECERILE TINERELOR SPORTIVE 
LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

La Brăila a avut loc recent 
campionatul național de gim
nastică ritmică, categoriile a 
Il-a, a IlI-a și a IV-a. Rezul
tate tehnice : CATEGORIA A 
IV-a : individual compus — 
Cornelia Ion (Flacăra Roșie) 
37,30, Francisca Dumitrescu (CI. 
sp. șc. 2 Buc.) 36,95, Mioara Ion 
(Flacăra Roșie) 36,70, Cristina 
Neagu (Fl.- Roșie) 36,50, Corne
lia Borza (Fl. Roșie) 36,00, Le- 
nuța Damian (CI. sp. șc. 2 
Buc.) 35,95 ; clasament fără o- 
biect, minge-cerc șl coardă : 
Cornelia Ion ; panglică : Cris
tina Neagu ; echipe : Flacăra 
Roșie 181,50, C.S.Ș. 2 București 
175,00, C.S.Ș. Triumf București 
172,20 ; CATEGORIA A III-a : 
individual compus — Petruța 
Dumitrescu (C.S.Ș. Triumf), 
38,10, Florentina Butaru (Viito
rul București) 37,20, Adriana

Voicu (C.S.Ș. Triumf) 36,70, 
Magdalena Graeff (Brașovia) 
36,25, Maria Lucan (C.S.Ș. Tri
umf) 36,05, Luciana Dumitrescu 
(C.S.Ș. Triumf) 35,85 ; panglică, 
minge, fără obiect : Petruța 
Dumitrescu; coardă : Florenti
na Bularu; echipe: C.S.Ș. JTri- 
umf Buc.
178,15, 
categoria a : 
al compus — 
(C.S.Ș. 2 Buc.) 
Drăgulici (C.S.Ș. 
Ploaie (C.S.Ș. 2) 
Saulea (C.S.Ș. 
Cristina Vlădoiu 
Carmen Savu (Brașovia) 35,40; 
cerc, minge, panglică : Alina 
Drăgan; măciuci : Elena Ploaie; 
echipe : C.S.Ș. 2 Bueurești
114.85, C.S.Ș. Brăila 105,00, 
C.S.Ș. 1 Tg. Mureș 100,40.

182,65, Viitorul Buc.
C.S.Ș. Brașovia 172,40;

Il-a : individu- 
Alina Drăgan 

39,00. Mirela 
2) 38,10, Elena 

I 37,15, Daniela 
Brăila) 36,55, 
(C.S.Ș. 2) 36,20,

0 MADE SPERANȚA EA SPADA Șl UN TRIO
(Urmare din pag. 1)

sancționat In etapa preceden
tă, de calificare, a campiona
tului național, 
că ar fi fost 
urmărit — mal 
jinul verificării 
plete a actualului potențial al

Bodoczi 
tinerețe 
gardă", 
dovedit 
util lo-

Păcat, pentru 
interesant de 
ales in spri- 
cît mal com-

spadasinilor — duelul 
— Sza-bo, infuzia de 
a lotului. Din „vechea 
O. Zidaru (Steaua) a 
că rămîne un trăgător 
tului reprezentativ, alături de 
Ion Popa (Steaua), care. însă, 
mai puțin sigur ca altă dată, 
n-a mai putut accede acum 
pe podium. Același „caz" ciu
dat ' _ . '
fost component al lotului și 
care ‘
curs ale probei individuale și 
diviziilor naționale a pierdut 
un singur asalt, suficient. în
să. pentru a fi scos din cursa 
pentru titlu.

în acest sezon, șahrerii noș
tri au redevenit ceea ce erau

Mihai Popa (Steaua),

în cele trei zile de con-

PRIMfLI 
_ SC
Pasionante c 

trecerile scrim, 
ta rindul căro 
te nume pe 
crare (Reka 
Chelaru, Gal 
Costa și Fi 
Florea etc.) i 
trecute, o prim 
lorilor, pînă Îs 
de la Oradea

La floretă (l 
milor 
te pe 
C. S. 
C.S.Ș. 
— C.
tu —
C.S.M. .
ce flore!;-Jele

Corne 
Beca.

16 trăgăt 
V. Cosh 
Satu Ma
Energia 

S. Satu 
C.T.A.S.

Cluj-N:

lor pe 
Gabriela 
Energia Buc.. 
Tractorul Braș 
țea — Steaua.
— Tractorul Br

Dl NĂDEJDE
nu cu multi ani în urmă : pe 
deplin competitivi în arena in
ternațională, candidați autori
zați la medalii în orice con
curs de anvergură. Câmpie ni 
ai Europei, prin Steaua, cam
pioană națională și principală 
furnizoare a lotului reprezen
tativ. multe prezențe pe po
dium ale trio-ului Ioan Pop 
(cîștigător al prestigiosului 
..masters ’82“ in fața celor mai 
buni sabreri din lume) — Ma
rin Mustață 
reprezentanții 
dus 
elipsă, sabia

■ Cornel Marin, 
noștri au rea- 

după o perioadă de e- 
_ ___  _ românească ta 
prim-Dlan. Și nu intîmplător, 
pentru că pregătirea mult mai 
bine dozată a acestor sportivi, 
sub o mai omogenă îndrumare 
din partea colectivului de 
trenori 
dislau 
colac), 
gajant.
s-au pregătit sabrerii din lo
tul reprezentativ au dat con-

(Hariton Bădescu, 
Rohoni. Constantin 
și. mai ales, modul 

fără

an- 
La-
Ni- 
an-

drămuire. cum

tur distinct ac 
Sperăm ca vî 
maxim să fie 
văr. în perioa< 
lor mondiale S 
nea de formă 
noștri de la a< 
se materializeze 
medalii.

Campionatele 
confirmat. într- 
ră aceste aprec 
țe. întrecerea ! 
nivel tehnic și 
chilibrul dintre 
mai pregnant 
lalte probe. în 
titlul revenind 
sabrer al mome 
rin Mustață (St 
atu a fost acun 
zică și Alai ah 
exact ceea ce 
luilalt finalist. 
Din 
nala 
tilă. 
tru

acest punct 
a con sțita 

plină de 1 
antrenori î;



&

continuă

ald Îna
lt achlm- 
;oare. o 

La to 
e, avan- 
rmăritori 

avansul 
upă leși- 
țiul» din 
. C. Câ- 
, apoi Ii 
tricoului 

let ce se 
de sprint 
al Iul C.

Căruțașu 
— același 
smo) 1 h 
îtalul) — 
lă (Meta.- 
tu (Dlna-

I, ccmdu- 
:51, urmat 

52:25, 3.
I. Vintllă 
țașu 5 h 
54:00.
cursă pe 

he Gheor-

INESCU

CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM 
PE ECHIPE AL JUNIORILOR II

CELE MAI BUNE 10 PERFORMERE 
ROMANCE LA 800 M

928,9 
Dolj 
106,5 
Gorj

Vilcca 
90,5 p,

Mehedinți
Cele mai

Iată cum arată lista celor mai bune alergă
toare românce din toate timpurile la 500 m, 
in urma cursei de la Varșovia, ciștlgată de 
Doina Melinte cu 1:57,28. 
1:56,67 Fița Lovin 
1:57,28 Doina Melinte 
1:57,39 Ileana Silal 
1:57,8 Maricica Puică 
1:58,59 Mariana Suman 
1:59,30 Tudorlța Moruțan 
1:59,4 Elena Tărfță 
2:00,19 Natalia Andrd-Betlnl 
2:01,4 Maria Radu 
2:01,97 Margareta Ghlle

Moscova, 
Varșovia, 

București, 
București, 
București, 
București, 

Salonic, 
Pisa, 

București, 
București,

1980 
1982 
1977
1979
1977
1981
1978
1980 
I960
1981

I
I
I
i
I

DIVIZIA
SUB LUPA STATISTICII

REGRESUL GOLGETERILOR...
Continuăm publi

carea -rezultatelor 
înregistrate In eta
pa a IH-a a con
cursului republican 
de atletism pe e- 
chlpe al juniorilor 
de categoria a III-a.

PITEȘTI. Clasa
ment pe echipe : 
Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" Craiova 
p, Argeș 387 p, 
150 p, 
p, Olt 
58 P, 
38,5 p.
bune rezultate : fete : IN ml 
Luminița Trandafir (LNB) 12,4 ; 
200 m : Trandafir 25,6 ; 400 m : 
Elena Stolan (LNB) 58,4 ; 3 ton 
marș : Daniela Zamfir (LNB) 
15:49,0 — record junioare II ; 100 
mg : Mihaela Ioslf (Argeș)- 14,6 ; 
110 mg : G. Văideanu (Argeș) 
1,68 m : greutate : Mihaela Sa- 
mollă (Argeș) 14,90 m ; disc s 
Samoilă 44,48 m ; BĂIEȚI : 800 
m: Gh. Clobanu (Vîlcea) 1:57,9 ; 
110 mg : G. Văideanu (Argeș) 
15,7 ; 300 mg : Văideanu 40,1 ;
1 500 m obstacole : L Nicolae 
(Argeș) 4:21,1 ; 10 km marț : Flo
rin Crețu (Dolj) 51:05,7; greu

14,«7

ÎN ÎNTRECEREA 
ELOR DE ȘAH

tate : D. Pierșinaru (Argeș) 
m ; disc : pierșinaru 48,68 m.
(Gh. IRIMINOIU — coresp.).

SATU MARE. Clasament pe e- 
chipe : Maramureș 324 p. Cluj 
238 p, Bihor 264 p. Sălaj 87 p, 
Bistrița 78 p, Satu Mare 72 p. 
Cele mal bune rezultate; FETE: 
100 m : Gabriela Bradea (Bihor) 
12,8 ;1500 m j Aurelia Haldu (Bi
hor) 4:45,1; 3 000 m : Hajdu 
10:11,0; lungime : violeta Ivan- 
eluc (Maramureș) 5,51 m ; înăl
țime : Dana Mărglneanu (Cluj) 
1,66 m ; suliță : Felicia Tllea (Bis
trița) 41,00 m ; băieți : 100 m : L 
Nagy (Cluj) 11,3 ; 8oo m : r. Ră- 
eășan (Cluj) 1:56,0; 1500 ■> :
Râcășan 3:56,4 ; 5 000 m s Gh. To- 
moloagă (Maramureș) 13:54,3 ; 
Înălțime : Sorin Man (Cluj) 1,95 

lungime : Gh. Tarko (Cluj) 
m ; disc : M. Fazekaș (Bl- 

45,74 m ; ciocan : Fazekaș 
m ; suliță ; L Szabo (Cluj) 
m.

I
I
I
I
I
I
I

„Febra" ofensivă din ultimele 
zile ale Mundialului ne trimi
te. volens-nolens. cu gîndul 
si la atacantii noștri. Tema e 
veche si plină de... probleme. 
Tema e readusă în discuție de 
ultimul clasament al golgeteri
lor. cel al ediției cu nr. 64, 
cîștigat cu numai 20 goluri. Si
gur. această ..cotă" noate fi 
privită în sine si în legătură 
cu ceilalți, coechipieri și ad
versari. Pentru a ajunge la 
esența problemei, să privim. în 
fugă, ultimele cinci ediții ale 
primei divizii si Colgeterii lor.

„.In vara lui ’78, întrecerea 
„tunarilor" era ciștigată de 
Dudu Georgescu. „Gheata de 
aur" a Europei, cu 24 de goluri 
în cont, aproape jumătate din 
recolta echipei sale de club, 
Dinamo.

—în vara lui 79. Radu II 
cistigă cursa golgeterilor. cu 
22 de roluri marcate, din tota
lul de 54 realizat, atunci, de 
F. C. Argeș.

—A 62-a ediție de campionat 
Cîmpeanu II, 

la activ. din 
de studenții

eeerile e- 
i disputa- 
a campio- 
i șah. în 
înregistrat
j : Recol- C.S.U.

C. E. D. diala
tac Bucu- C. s.
ăila 6-4, 18 p
■urești — 13 pL Vulcan 12 p
rtorul Plo- ▼a 12
medoara — 11 P
3‘/i — 6‘/„ 
- C. S. 

, Mondiala 
ța Suceava 
atea Craio-

10—0 (ne- 
Brașov —
8—L

Ie : seria
•urești 22 P 
15 p (42Vi), 
(45). Farul

Constanta 12 p (40'A). Dinamo 
Victoria Buc. 10 p (40). Chimia 
Brăila 9 p (37). Mecanică fină 
Buc. 7 p (35‘/a), Constructorul 
Ploiești 3 p (31>/2) ; seria Nord : 

. Brașov 24 p (66!/j), Mon- 
Satu Mare 19 p (51*/2), 
Hercule Băile Herculane 

(451/2), Voința Rm. Vîlcea 
(46*/2>. Metalul Hunedoara 
(40). Universitatea Craio- 
p (46), Cuprom Baia Mare 
(40). C.S.M. Rapid Arad 

10 p (39). Voința Suceava 9 p 
(42’/j), Crișul Oradea 2 p (32’/2).

Primele două clasate — 
I.C.E.D. București si C.S.U. 
Brașov — promovează în Di
vizia A Retrogradează ul
timele două clasate in fiecare 
serie, locul lor urmînd să fie 
luat, la ediția viitoare, de for
mațiile fruntașe din campiona
tul de calificare : Voința Aiud, 
Nicolina Iași, Sănătatea Bucu
rești si Mureșul Tg. Mureș-

m ; 
8,79 
hor) 
89,20 
53,50

SLOBOZIA. Clasament pe echi
pe : Dîmbovița 237 p, Ialomița 231 
p, Teleorman 179 p, Prahova 175 
p. Călărași 94 p, Giurgiu 25 p. 
Cele mal bune rezultate : FETE : 
100 m : viorica Manolache (Dîm
bovița) 12,8 ; 200 m s Tudorlța 
CMdu (Ialomița) 25,1 ț «00 m : 
Florica Dlaconescu (Dîmbovița) 
57,5 ; 300 mg : Cristina Vlăsceanu 
(Dîmbovița) «4,1 ; lungime : Ml- 
rela Dulgheru (Prahova) 5,35 m; 
BĂIEȚI : 100 m : D. Marcu (Pra
hova) 11,1 ; 200 m : Marcu 22,4 ; 
lungime : A. Nicolae (Prahova) 
6,59 m ; triplusatt : Nicolae 14,25 
m ; greutate : m. Bleu (Ialomița) 
13,00 m ; suliță : C. Dumitrescu 
(Ialomița) 53,70 m.

CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T.

I
I
I
I
I
I

încheiat

de
1.

IERARHII IN DISPUTA 
MERILOR JUNIORI

Duminică dimineața, pe tra
seul din str. Maior Coravu se 
va desfășura cea de-a 37-a e- 
diție a Circuitului internațio
nal de marș P.T.T. In afara 
sportivilor români participă 
mărșăluitori din Cehoslovacia 
și Polonia. Startul în cursa se
niorilor (20 km) se va da la 
ora 8,30.

I
I
I
I

este cîstigată de 
cu 24 de goluri 
cele 44 realizate 
clujeni.

„.Campionatul
nul trecut l-a avut ca lider al 
golgeterilor pe același abil Radu 
II. cu 28 de goluri realizate 
(din totalul de 63 al formației 
argesene. clasată, atunci, pe 
locul 3). De reținut că podiu
mul ediției trecute a fost cel 
mai bogat, pe locul H situîn- 
du-se un jucător (Cămătaru) cu 
23 de goluri, iar pe treapta de 
bronz. M. Sandu, cu 20 de go
luri, adică numărul de goluri 
cu care s-a cîștigat titlul 
goigeter, în vara aceasta.

—Si ultimul podium :
Iordănescu 20 goluri ; 2. Cîrțu 
— 19 goluri ; X Gingu — 16 
goluri.

Ce ne spun aceste ultime 
cinei clasamente ? In primul 
rînd. concluzie la indemîna ori
cui. a scăzut eficacitatea, înre- 
gistrîndu-se cel mai slab punc
taj din ultimele cinci ediții. 
Regresul poate fi explicat, fi
rește, prin „eclipsa" golgeteri
lor, a oamenilor de gol din 
flecare formație. Dar. pare, nu
mai aceasta să fie cauza ?

Oare jocul echipelor nu » 
«Întărit si el în coborîrea sta-

chetei în fata oamenilor din li
nia I 1 Nu credem că intim- 
plător. Steaua, care. în ediția 
trecută n-a avut un om pe 
podiumul golgeterilor (deși re
colta sa ofensivă fusese de 50 
de goluri marcate) se clasa pe 
locul 4. in timp ce. acum, deși 
cel mai productiv om al său a 
ieșit goigeter al tării, echipa se 
află pe treapta a 0-a a clasa
mentului cu 41 de goluri în
scrise. Ca să nu mai vorbim 
de F. C. Argeș, care. în ediția 
trecută, cu Radu II golgeterul 
campionatului și cu 03 de go
luri înscrise îsi primea dreptul 
de participare în Cupa U.E.F.A.. 
în timp ce. se știe prea bine, 
în cea de a 64-a ediție a eșa
lonului de elită s-a zbătut din 
greu în „zona minată11. Redu
cerea .tirului ofensiv" de la 
63 de goluri Ia... 36 de goluri (!), 
explică și absența lui Radu II 
de pe podium și prezența lui 
F. C. Argeș in zona inferioară 
a clasamentului.

Fără a absolutiza cifrele, nu 
putem omite legătura directă, 
implicația dintre iocul echipei 
si al omului său de gol, dintre 
randamentul coechipierilor și 
al golgeterului, între aceștia 
existînd o relație de depen
dență. un fel de „aferentația 
inversă". Acum. în liniștea di
naintea zilelor premergătoare 
pregătirii noului campionat, 
„seceta" ofensivă, scăderea 
plafonului de goluri, per jucă
tori și per echipe trebuie să 
reprezinte o serioasă temă de 
meditație, mai ales că această 
ineficacitate s-a făcut simțită, 
din păcate, si Ia echipa națio
nală, în jocurile din prelimina
riile C.M., unde ÎN 8 MECIURI 
S-AU ÎNSCRIS DOAR 5 GO
LURI. Pentru jucători și pen
tru antrenori, toti chemați să 
dea un nou suflu, mult mai o- 
fensiv. fotbalului nostru 1

Mircea M. IONESCU

Continuăm să vă prezentăm 
principalele aspecte de ordin sta
tistic desprinse din desfășurarea 
ediției cu nr. 61 a Diviziei „A“.

DE LA 37 DE GOLURI LA... 12
• In 306 meciuri s-au marcat 

751 de goluri (573 gazdele — 178 
oaspeții), rezultând o medie de 
2,45 de partidă. Cele mai multe 
goluri s-au înscris în etapa a 29-a: 
37, la polul opus situîndu-se run
da a 28-a, cu numai 12 goluri.
• Vă prezentăm jucătorii care 

au reușit să înscrie mai mult de 
2 goluri intr-un meci : Radu II 
5 goluri, Antohi, Augustin. Bu- 
duru, Cîrțu, lordănescu și Văe- 
tuș — cile 3.
• Clasamentul golgeterilor în 

deplasare îi are în frunte pe 
Gingu, Orac și Sălăjan — cu 
cîte 5 goluri, Augustin, Fanici și 
Șoiman — cîte 4.
• Pe lista marcatorilor figurea

ză 184 de jucători ; cei mai mulți 
aparțin echipelor Corvinul și S.C. 
Bacău — cîte 13, Iar cei mai pu
țini sînt trecuți în dreptul for
mației Chimia : 7.
• In cele 34 de etape am con

semnat înscrierea a 12 autogoluri, 
cu o egalitate perfectă între tuș 
și retur, fiecare cîte 6. De cela 
mal multe autogoluri a beneficiat 
Universitatea Craiova : 3. în timp 
ce jucătorii de la Sportul studen
țesc au oferit cadou 3 autogo
lul 1.

OASPEȚII - DOAR
21 DE VICTORII

© De LA F.R.F. in perioa
da 28 Iunie — 7 iulie 1982, la 

.București, federația de spe
cialitate organizează partea a 
n-a a cursului de formare 
pentru antrenori de fotbal. 
Prezența se va face In ziua 
de 28 Iunie, ora 9, la I.E.F.S., 
str. Maior Ene nr. 12.

0 PROPAGANDA INTENSA, SUSȚINUTA, CONVINGĂTOARE
: obicei, ln- 
r juniori H, 
e află mult- 

de oousa- 
tr, Cornelia 
a Beca, V. 
A. i^gpp, M. 
fixat, ziUele 

jrarhie a va- 
3 definitivă, 
-20 Iulie), 
plutonul pri- 
are în frun- 

l A. FiUc —
R. Molea — 

uc.. Z. Eder 
re. C. Rădu- 
M. Marcu — 

.ca, în timp 
i iți, fruntea 

Chclaru și 
de la C.S.Ș. 
:ka Lazar — 

Alina Mo- 
lvina Ionescu 
ov și Roxana

Dumitrescu — Steaua. (în ■- 
ceeași competiție Iudita Gyur- 
kan — C.S.Ș. Satu Marș s-a 
situat pe locul 9. iar Cristina 
Mihăilă — C.S.Ș. Energia Buc. 
pe 13).

In disputa spadasinilor, li
der este N. Mihăilescu — C.S.Ș. 
Olimpia Craiova, urmat de L. 
Clrciumaru — Petrolul Ploiești, 
Z. Meszaros — C.S.U. Tg. Mu
reș. P. Buzatu, L. Mitrachioiu 
și V. Cimpoieru, toți de la 
C.S.Ș. Olimpia Craiova.

In fine, in proba de sabie 
conduce A. Papp — Tînărul 
tractorist (primul clasat și în 
Întrecerea juniorilor III, recent 
Încheiată), după el clasîndu-se 
M. Mânu — C.S.Ș. 1 București, 
M. Florea — C.S.Ș. Slobozia, 
St. Orosz — Dinamo București, 
C. Pricop — C.S.Ș. Unirea Iași 
și Gh. Leoa — C.S.Ș. 1 Bucu
rești.

(Urmare din pag. 1)

LA SABIE
ralului sezon.
Iul de formă 
tins, intr-ade- 
a campionate- 

ca ascensiu- 
a trăgătorilor 

jastă probă să 
din nou. prin 

naționale au 
o bună măsu- 
icri șl speran- 
1 fost de bun 
spectacular, e- 
finalisti mult 

decît la ede- 
cele din urmă 
celui mai bun 
ritului, lui Ma
caua). al cărui 
î rezistenta fi- 
is cea- psihică,
i-a lipsit ce- 
Cornel Marin, 
de vedere, fl

it o lecție u-
„țăminte pen

ii vederea ar

mării selecționabililor pentru 
durele asalturi cane ii așteap
tă pe planșele de la Ro-ma.

în cazul acestei probe, o 
problemă rămasă încă în sus
pensie o reprezintă numerele 
4 și 5 în echipă, deoarece can- 
didații. tinerii Alexandru Chl- 
culiță și Florin Păuncscu (am
bii de la Steaua), precum șl 
Ion Pantclimonescu (Dinamo) 
sînt încă rămași in urma 
trio-ului fruntaș. Or, pentru 
a-și putea susține șansele la 
medalii în proba pe echipe, 
lotul de sabie are nevoie de 
o osatură puternică.

Bineînțeles că federația de 
specialitate și antrenorii celor 
patru loturi au taqs conclu
ziile de rigoare pe marginea 
recentei ediții a campionatelor 
naționale. Secretul reușitei ră- 
mine, însă, atenta și judicioasa 
pregătire, în această ultimă pe
rioadă premergătoare C.M., ac
centul căzind pe responsabili
tatea și spiritul de angajare 
al sportivilor chemați să re
prezinte scrima românească la 
cea mai importantă competiție 
* anului.

cesită. alături de o perfectă șl 
susținută muncă organizatorică, 
o intensă si convingătoare pro
pagandă. „Propaganda sportivă 
să fie făcută cu pricepere, ca 
perseverentă si convingere — 
SDunea. la discuții, nrof. Ro
mulus Spîrescu — să lămureas
că oamenii de toate virstele a- 
supra binefacerilor exercițiului 
fizic și sportului. Ca un afiș 
sau două si cu o chemare Ia a- 
vizierul sportiv nu se poate 
spera mare lucru". Referin- 
du-se Ia eforturile depuse pen
tru instruirea propagandiștilor 
sportului din rîndurile activu
lui obștesc, prof. Rodica Șiclo- 
van făcea observația că „uităm 
uneori ccl mai numeros, mal 
competent si mal interesant 
detașament de potențiali pro
pagandiști ai sportului : mame
le ! Să le arătăm ee benefice 
sînt exercițiile fizice și sportul 
pentru creșterea normală, ar
monioasă a copiilor si ele ti 
vor deprinde pe copil din fra
gedă pruncie pentru toată via
ța cu această activitate". SI 
am mai retinut o remarcă, pri
vind De cei care pledează în 
favoarea mișcării, a exercițiu
lui fizic si sportului, a căror 
înfățișare trebuie să convingă 
in primul rînd. O interesantă 
experiență a expus prof. Dumi
tru Conslantlnescu (Prahova). 
Comisia județeană de edu
cație si propagandă este spri
jinită activ si sistematic de 
Cabinetul județean pentru 
activitatea politico-ideologică 
si desfășoară o activitate vie, 
permanentă. Mese rotunde cu 
participarea unor sportivi frun
tași și activiști sportivi la Casa 
corpului didactic si universită
țile populare din Ploiești si Vă
leni, programele sportive alo 
stațiilor de radioficare ale ce
lor 14 orașe din județ „coltu
rile sportive" în toate unități
le de învătămînt si analiza 
stării de sănătate a populației 
în consiliile oamenilor muncii 
din întreprinderi. In vederea 
folosirii mijloacelor specifice

sportului — iată doar cîteva 
din mijloacele și metodele 
folosite de prahoveni în spri
jinirea dezvoltării activității 
sportive de masă. La rîndul 
său. prof. Aurel Lupu (Mehe
dinți) aprecia că un detașament 
puternic cum este cel al profe
sorilor de educație fizică ar 
trebui să propage mai intens, 
cu mai multă pasiune necesita
tea practicării exercitiilor fi
zice si sportului, atît în rîndul 
copiilor, unde își exercită pro
fesia, cît și in rîndurile popu
lației. „Că nu așa stau trebu
rile — spunea el — o dove
dește și faptul că normele 
S.U.V.A., bune în fond, au de
venit un scop în sine, fără să 
se mai urmărească ce mai fac 
elevii cind părăsesc mediul in- 
stitutionalizat. in care au făcut 
educație fizică. După cum în
săși educația fizică din pro
grama școlară se bazează mai 
mult pe automatism si ordin si 
mai puțin pe convingerea că 
este necesară pentru sănătate, 
dezvoltare si frumusețe corpo
rală".

Prof. Iulian Stancu (Teleor
man) arăta că însusi calendarul 
intern se poate constitui in
tr-un instrument al propagan
dei sportului în masele largi și 
dădea exemplul festivalurilor 
sportive pentru orașe și, sepa
rat. pentru sate, la 5 sporturi, 
unele rezervate femeilor. Re
gulamente elastice (ex. : fotbal 
in 7), care tin seama de posi
bilitățile locale, de terenurile 
mică de care dispun unele lo
calități, fac să crească numă
rul participanților și competi
țiilor sportive de masă din ca
drul „Daciadei". duc la crea
rea de nuclee de activitate per
manentă, mai ales la sate, mă
resc interesul pentru sport al 
oamenilor de diferite vîrste. 
Secretarul de la Teleorman 
menționa inițiativa conducerii 
C.N.E.F.S. de a stabili ca loc 
de disputare a unor jocuri In
ternationale si alte orașe declt 
Capitala. Așa a fost — de e- 
xernplu — cu partida de vo
lei România — Cuba, jucată la 
Alexandria si care a avut un

puternic ecou în rîndul copii
lor din orașul de reședință al 
județului.

„Există, firește, o mentalitate 
sportivă — spunea prof. Ilie 
Bogdan (Dolj) — care trebuie 
educată. Cind lucram in Mehe
dinți. mi-aduc aminte, aici, la 
Orșova, se muta orașul, să 
facă loc lucrărilor hidrotehnice, 
dar campionatele județene si 
orășenești mergeau înainte... 
La noi, la Dolj, intr-un județ 
de ses, se spunea că nu e chip 
să facă lumea drumeție, tu
rism. Iată că după cițiva ani 
de eforturi conjugale ale fac
torilor cu răspunderi si atribu
ții, în care locul principal l-a 
ocupat propaganda sportivă, zo
nele preorășenești de agrement 
ale Craiovei (si nu numai ale 
ei) sînt luate cu asalt de ce
tățeni de toate vîrstele".

Contribuții interesante la 
una din temele puse în dezba
tere au adus conf dr. Emil 
Ghibu („Educația prin sport 
este o realitate a zilelor noas
tre. dar este necesară si o sus
ținută educație PENTRU 
sport !“), prof. Gheorghe Dună- 
rintu (Mehedinți) care s-a re
ferit la rolul consfătuirilor me
todice județene în intensifi
carea propagandei sportive 
in rîndul populației școlare. 
Gheorghe Bălașa (București) a 
subliniat caracterul militant 
al propagandei sportive în 
combaterea mentalităților re
trograde care mai persistă cu 
privire la practicarea exerci
țiului fizic si sportului, iar 
conf. dr. Alexe Nicu a arătat 
necesitatea promovării prac
ticării acelor exerciții fizice 
care au un conținut dinamic și 
dinamizator, capabile să stimu
leze energiile creatoare, auto- 
depășirea, spiritul de întrecere, 
de colectivitate, dragostea de 
muncă și viată.

Au fost, după părerea noas
tră. discuții interesante, ins
tructive. utile, care vor ajuta 
pe participant! să stimuleze in 
județele lor propaganda spor
tivă. să asigure astfel un spri
jin prețios dezvoltării activi
tății sportive de masă.

• Din cele 306 partide dispu
tate, 210 au revenit gazdelor, 75 
s-au încheiat la egalitate, iar în 
21 victoria a fost de partea oas
peților. Cele mal multe puncte 
realizate de oaspeți s-au înregis
trat în etapele 1 și 23, cîte 7 (2 
victorii și 3 rezultate de egalitate).

O Divizionarii .,A“ au expediat, 
în ediția 1981 — 82, 7 427 de șuturi 
la poartă (5 060 gazdele — 2 367 
oaspeții). Primele t»ei locuri în 
clasamentul șuturilor sînt ocupa
te de : 1. Dinamo 515, 2. Univer
sitatea Craiova 501, 3. F.C. Con
stanța 494, iar pozițiile „retrogra- 
dante“ de : 16. Jiul 349. 17. „U“ 
Cluj-Napoca 345, 18. C.S. Tirgo- 
viște 343.
• Totalul suturilor ne spațiul 

porții este de 3 574 (2 495 gazdele 
— 1 079 oaspeții) Primele trei 
locuri în clasamentul șuturilor pe 
spațiul porții sînt ocupate de: 1. 
Universitatea Craiova 263, 2. Cor
vin ul 246, 3. Dinamo 239, iar v& 
ultimele locuri se află : 16. F.C.M. 
Brașov 158, 17. Sportul studențesc 
157, 18. C.S. Tîrgoviste 150.

DUCADAM - SINGURUL 
JUCĂTOR CU 3060 MINUTE 

LA ACTIV
© Arădeanul Ducadam este sin

gurul jucător care în ediția re
cent Încheiată a fost prezent în 
toate cele 3069 de minute ale 
campionatului. Alți 5 divizionari 
„A" au realizat o performanță 
apropiată, cite 34 de meciuri, dar 
incomplete : Antonescu (F. C. 
Constanța), Ene (C.S. Tirgoviște), 
Gingu (Chimia), Mușat (U.T.A.) 
si Rotaru (F.C. Olt). O remarcă 
pentru ultimul, care este debu
tant. Apropo de debutanți, în e- 
diția 1981—1982 numărul lor a fost 
de 76.
• Cele 18 divizionare „A“ au 

folosit, In ediția 1981—82, 422 jji- 
cători ; cei mai mulți a rulat 
Progrcsul-Vulcn : 31, iar cei mai 
puțini Dinamo, Universitatea Cra
iova si F.C. Argeș — cîte 21.
6 DIVIZIONARI „A" ELIMINAȚI 

DE CITE DOUĂ ORI !
• Un total îngrijorător la ca

pitolul cartonașelor roșii : 36, co
relat cu un record nedorit — 
6 jucători au fost de cîte două 
ori eliminați de pe teren : Manea 
(Politehnica Timișoara), Andone 
(Corvinul), Gheorghe (C.S. Tîr- 
goviștQ), Iorgulescu, Bucurescu și 
M. Sandu (toți trei, Sportul stu
dențesc). Doar trei echipe nu au 
avut jucători eliminați : Steaua, 
Chimia și Jiul.
• Arbitrii care au condus par

tidele ediției 1981—82 au arătat 
de 501 ori cartonașul galben unui 
număr de 226 de jucători. De cele 
mai multe ori în etapa a 16-a : 
25, iar de cele mai puține ori în 
runda a 4-a : 5. Podiumul indis
ciplinei este ocupat de : Bărbu- 
lescu 8 cartonașe la activ, I. A- 
lexandru 7, Negrilă și Coiaș — 
cite 6.
• Cele 306 partide au fost ur

mărite de 3 488 ooo spectatori, cu 
o medie de 102 700 pe etapă. Cei 
mai mulți în a 22-a : 163 000, iar 
cei mâi puțini în a 30-a : 66 500; 
Primele trei locuri în clasamentul 
orașelor, alcătuit pe baza mediei 
spectatorilor, sînt ocupate de : 1. 
Craiova 19 400, 2. Constanța 17 700, 
3. Timișoara 13 500.

IAMANDI - 3 PENALTYURI 
RATATE I

• In ediția 1981—82 s-au dictat 
85 de lovituri de la 11 m (49 la 
scorul de 0—0, 5 la 1—1, una la 
2—2, 30 cind gazdele erau în a- 
vantaj, Iar 9 cînd conduceau oas
peții) : 70 în favoarea gazdelor, 
15 pentru oaspeți ; 59 au fost 
transformate, iar 26 ratate. O con
tribuție majoră în realizarea a- 
cestui procent de 32 la sută la 
capitolul nereușită l-au avut la- 
mandi — 3 penalty-uri ratate, 
Cîmpeanu, Lucescu și Șumulan- 
»chi — cîte 2. In contrast, bă
căuanul Andrieș — fundaș la e- 
chlpa sa — a înregistrat un pro
centaj maxim : 6 din 6 1 Cela 
mal multe penalty-uri au fost dic
tate de arbitrii S. Drăgulicl 7, 
M. Salomir 6, N. Hainea și Cr 
Teodorescu — cîte 5.



CLASAMENTE 
DEFINITIVE

EMOȚII IN LUPTA 
PENTRU CALIFICARE

Din cele 13 zile rezervate 
primului tur al Mundialului '82 
au mai rămas doar 2 ; din cele 
39 de partide programate in a- 
ceastă etapă mai sint de dispu
tat doar 6, trei astăzi și încă 
trei mîine, după care se vor ști 
numele celor 12 formații care 
vor rămine să-și continue în
trecerea în cadrul turului al 
doilea, la Barcelona și la Ma
drid.

Meciurile desfășurate marți 
și miercuri au rezolvat situația 
in 3 din cele 6 serii prelimina
re. Astfel, au obținut califi
carea pentru turul al doilea al 
Cupei Mondiale : POLONIA 
ȘI ITALIA în seria I, BELGIA 
ȘI ARGENTINA in seria a 
III-a, BRAZILIA $1 UNIUNEA 
SOVIETICA in seria a Vl-a.

Urmează partidele decisive 
din celelalte serii. In seria a 
Il-a. Algeria întîlnește astăzi 
Chile, meci in care pornește cu 
prima șansă. Dacă și-o va va
lorifica va acumula 4 puncte, 
tot atitea cite are, la această 
oră, și Austria. Aceasta din 
urmă întîlnește miine, la Gijon 
echipa R. F. Germania. Dacă 
ciștigă sau 
gal se va 
(cu 6 sau

Dacă
va face un scor e- 

califica în turul doi
cu 5 p), împreună

cu Algeria ; dacă pierde, toate 
cele 3 echipe vor avea cite 4 p 
și va decide golaverajul...

In seria a IV-a, Anglia (4 p 
și golaveraj 5—1) este califica
tă in turul doi, indiferent de 
rezultatul jocului de vineri, de 
la Bilbao, cu Kuwaitul. In rest, 
însă situația este destul de în- 
cîlcită. Cum este greu de cre
zut că formația Kuwaitului va 
învinge Anglia, ca să totalizeze 
3 p (cu care, eventual-.) în
seamnă că hotărîtor este meciul 
Franța — Cehoslovacia, de as
tăzi, de la Valladolid. Victoria 
dar și un joc egal ar aduce 
calificarea francezilor, în timp 
ce cehoslovacii au nevoie nu
mai de victorie, ca să facă 3 p_!

In sfirșit, în seria a V-a, 
înaintea ultimei etape totul 
este incert, sau aproape incert. 

■Iugoslavia (1 p) joacă astăzi la 
Zaragoza cu Hondurasul (2 p) 
și orice rezultat este posibil, 
iar mîine, la Valencia, Spania 
(3 p) întîlnește Irlanda de Nord 
(2 p); partidă care, de aseme
nea, este deschisă oricărui re
zultat. Care vor fi cele două 
calificate, din această serie, 1» 
turul al doilea dintre Spania, 
Irlanda de Nord, Honduras și 
Iugoslavia ?

VICTORIOASELE.. EGALITĂȚI u 
nov, Gavrilov, Borovski, Bal — 
Șenghelia (min. 89 Andreev), Blo- 
hin ; SCOȚIA : Rough Narey, 
Miller, Hansen, Gray — Souness, 
Wark, Strachan (min. 70 Mc
Grain) — Archibald, Jordan (min. 
70 Brazil), Robertson.

La Elche (23 000 spectatori, timp 
bun) după ce Varga a deschis 
scorul (min. 27), fotbaliștii un
guri au mai avut citeva ocazii 
favorabile pe care însă le-au ra
tat. Și așa cum se inlîmplă de
seori, în loc ca ei să fi avut la 
activ un scor liniștitor, iată că 
belgienii au izbutit să egaleze în 
min. 75 prin Czerniatynski. In 
urma unui șut... slab, portarului 
Meszaros i-a trecut mingea prin
tre mîini ! Antrenorul Meszoly 
spunea : „Am fi putut ciștiga da
că am fi mărit scorul din cele 
cîteva mari ocazii pe care le-am 
avut. Momentul cheie cred că a 
fost cel în care Pfaff l-a faultat 
deliberat pe Fazekas, portarul 
belgian trebuind, cred, să fie eli
minat. Ca șl noi, belgienii ml 
s-au părut obosiți4*...

Arbitrul englez Clive White a 
condus echipele : BELGIA : pfaff 
— Gerets (min. 61 Plessers), Mil- 
lecamps, Meeuws, Baecke — Van- 
dermissen (min. 46 Van Moer), 
Coock, Vetreauteren — Czerniatyn
ski, Vandenberg, Cuelemans; UN
GARIA : Meszaros — Martos, Ga- 
raba, Kerekes, Varga — Nyilassi, 
MUller (min. 65 Sallal), Kiss (min. 
69 Csongradi) — Fazekas, 
rdcsik, PoloskeL

• Specialiștii fotbalului 
scăpat un astfel de prilej, cum 
este El Mundial '82, pentru a face 
fel de fel de observații științifice. 
Intre acestea, una care nl se pa
re foarte interesantă este viteza 
de 174,5 km/h cu care zboară 
mingea șutată de atacantul bra
zilian Eder. Numai portar, adver
sar al lui Eder, să nu fii !...
• Pentru vina (de neiertat !) că 

a ratat un penalty la meciul Aus
tria — Chile (1—0), familia nefe
ricitului fotbalist chilian Caszely 
a primit numeroase scrisori prin 
care este amenințată cu... moar
tea !

® Dintre cei 528 de jucători În
scriși la acest turneu final, pînă 
miercuri, 337 au luat parte la 
meciurile echipelor lor, iar din
tre aceștia doar 195 de fotbaliști 
au evoluat în toate cele 90 de 
minute ale fiecărei partide.
• Rezultatele analizelor contro

lului anti-doping continuă să fie 
negativ ! Este o dovadă de bună 
credință a fotbaliștilor, care se 
cere a fi subliniată !
• Ciocnindu-se cu portarul său, 

Pfaff, căpitanul echipei Belgiei, 
Eric Gerets, s-a accidentat se
rios (comoție cerebrală) astfel că 
nu va mal juca în partidele ur
mătoare. „Sint nefericit de a-ml 
fi pierdut căpitanul de echipă, 
se plîngea, după meci, antrenorul 
Guy Thys. Accidentarea lui Ge
rets și posibila indisponibilitate 
a lui Pfaff pentru turul doi, con
stituie două lovituri grele pentru 
reprezentativa noastră 1’ Apropo 
de Gerets, el a semnat marți 
contractul cu echipa vest-germa- 
nă F.C. Koln.
• După desfășurarea primelor 

două etape computerul a arătat

că partidele C.M. au fost urmărite 
de 681 034 spectatori, ceea ce În
seamnă o medie de 28 376 privi
tori de meci (in Argentina, la 
C.M. '78 media a fost de 43 96* 
spectatori 1). Doar 6 meciuri s-au 
jucat cu „casele închise", între 
care partidele Spaniei cu Hondu
rasul și Iugoslavia. Cei mai puțini 
spectatori, cite 6000, au fost înre
gistrați la cele două lnttlnlrl ale 
echipei El Salvador.

între cele două partide desfă
șurate marți seara pe stadionul 
„La Rosaleda" din Malaga 
(U.R.S.S. — Scoția) și cea de pe 
„Nuevo Estadio" din Elche (Bel
gia — Ungaria), prima din seria 
a Vl-a, cealaltă din seria a IlI-a, 
există destul de multe puncte 
comune : amîndouă erau hotărî- 
toare pentru desemnarea cite 
unei echipe in turul următor al 
competiției, atît reprezentativei 
U.R.S.S. cit și celei a Belgiei le 
era suficient și un rezultat de 
egalitate pentru a putea păși mai 
departe, în timp ce. dimpotrivă, 
adversarilor lor le trebuiau doar 
victorii ; amindouă au prilejuit 
dispute extraordinare, în care s-a 
făcut risipă de energie ; în a- 
mîndouă, în cele din urmă, a 
fost consfințită egalitatea, după 
ce scorul a fost insă deschis de 
formațiile... eliminate.

La Malaga, pe o căldură sufo
cantă (-1-35 grade) fotbaliștii so
vietici și cei scoțieni — excelent 
conduși de arbitrul român Nlco- 
lae Rainea — s-au avintat într-o 
dispută acerbă, de mare angaja
ment, dar sportivă, care a lăsat 
o foarte bună impresie celor cir
ca 39 000 de spectatori, și în care, 
parcă atmosfera încinsă nici n-a 
mal fost un adversar ! S-a jucat 
îndrăcit, cu atacuri rapide șl 
spectaculoase, Încheiate cu șuturi 
puternice (portarul sovietic Da- 
saev, mai ales, a avut de citeva 
ori prilejul să-șl demonstreze ma
rea-! clasă !). După ce Jordan a 
deschis scorul ta min. 15, Civad- 
ze a egalat ta min. 60, pentru ea 
în urma unei ciocniri între Han
sen și Miller, la circa 40 de me
tri de poartă, Șenghelia să pri
mească mingea. Sprint prelungit, 
Încheiat cu un gol splendid, du
pă ce, mai întil, fotbalistul so
vietic II driblase pe portarul 
Rough. Replica scoțienilor a fost 
imediată, dar dominarea lor pu
ternică s-a încheiat doar cu un 
gol, al egalăril, înscris de Sou- 
nesi (min. 88). După joc 
norul Steln declara :
profund dezamăgit. Am 
mult timp tn calificare ; 
pentru jucători și pentru 
roșii noștri suporteri. ____
acestea n-are de ce să ne fie ru
șine. Ne putem întoarce acasă cu 
capul sus 1“

Au Jucat formațiile : U.R.S.S. t 
Dasaev — Sulakvelidze, Clvadze, 
Baltacea, Demianenko — Besso-

SERIA I

1. Polonia 3 1 2 0 5-1 4
2. Italia 3 0 3 0 2-2 3
3. Camerun 3 0 3 0 1-1 3
4. Peru 3 0 2 1 2-6 2

SERIA A III-A
1. Belgia 3 2 1 0 3- 1 5
2. Argentina 3 2 0 1 6- 2 4
3. Ungaria 3 1 1 1 12- 6 3
4. El Salvador 3 0 0 3 1-13 0

SERIA A VI-A
1. Brazilia 3 3 0 0 10- 2 6
2. U.R.S.S. 3 1 1 1 6- 4 3
3. Scoția 3 1 1 1 8- 8 3
4. N. Zeelandă 3 0 0 2-12 0

PROGRAMUL DE AZI
Oviedo : 18,15 
Algeria - Chile (II)
Valladolid : 18,15
Franța - Cehoslovacia (IV)
Zaragoza : 22,00
Honduras - Iugoslavia (V)

Jocul ofensiv la preț ! 
tl demonstrează marele nu
măr al acțiunilor de atac al 
echipelor cit și. evident, 
numărul golurilor înscrise. 
In primele două etape au 
fost marcate 69 de goluri, 
ceea ce înseamnă o medie 
de 2,87 goluri de meci. La 
ediția trecută a Cupei Mon
diale această medie a fost 
de 2,44 !

tOli u H riUNDIALlJL 1N CONTINUARE?

Italia camerun 11 (0-0)

antre- 
„Slnt 

crezul 
păcat 

nume- 
Cu toate

Intrebare : cum se vor desfășu
ra tn continuare întrecerile pen
tru Cupa Mondială 7

De luni 28 iunie și ptaă la 5 
Iulie vor avea Ioc partidele din 
turul al doilea, In cadrul a 4 
grupe : A șl C la Barcelona, B 
și D la Madrid. Alcătuirea aces
tor grupe se face in funcție de 
clasamentele finale din cele 6 se
rii ale primului tur, astfel :

— Grupa A : primele clasate in 
seriile I șl a IlI-a, șl a doua 
clasată in seria a Vl-a.

— Grupa B : primele clasate in 
seriile a Il-a și a IV-a și a două 
clasată în seria a V-a ;

— Grupa C ; prima clasată în 
seria a Vl-a șl echipele clasate 
pe locul doi în seriile I și a 
III-a ;

— Grupa D : prima clasată In 
seria a - V-a, și echipele clasate 
pe locul doi ta seriile a Il-a si 
a IV-a.

Ciștlgătoarele celor patru grupa 
se întîlnesc apoi in semifinale, la 
* iulie. A—C la Sevilla, B—D la 
Barcelona, după care Învinsele 
participă la „finala mică", pentru 
locurile 3—4, la Alicante (10 iu
lie), Iar învingătoarele se înttl- 
nesc în finala El Mundial '82, la 
11 Iulie, la Madrid.

Zbigniew Boniek
DISPECERUL INSPIRAT...

Mijlocașul Zbigniev Bq- 
niek este considerat ca 
fiind, incontestabil, fotba- 
Fstul nr. 1 al Poloniei. 
Conducător de joc în echi
pa sa, Widzew din Lodz, 
ca și în reprezentativa ță
rii, Boniek s-a făcut re
marcat printr-un joc ex
celent, bine orientat, prin- 
tr-o tehnică ireproșabilă și 
printr-o capacitate ridicată 
de efort. S-a consacrat la 
partidele trecutului El 
Mundial, în 1978 (atunci 
cind avea 21 de ani), lă- 
sînd o foarte bună impre
sie tuturor specialiștilor. 
Dealtfel, în turneul care a 
avut loc în 1979, pentru 
aniversarea C.M. din Ar
gentina, antrenorul italian 
Enzo Bearzot l-a selecțio
nat pe Boniek în repre
zentativa lumii.

Conștient de marile-i po
sibilități, Boniek s-a pre
gătit cu toată seriozitatea 
pentru a și le valorifica 
integral. Și se poate spune 
că a reușit pe deplin. 
Marți, în partida de la La 
Coruna, cu Peru, Boniek 
a fost cel mal bun jucător 
de pe teren, dispecerul in
spirat al roș-albilor, aflat 
la baza celor mai multe 
din acțiunile ofensive ale 
echipei sale și a 3 din 5 
goluri, unul fiind cihar 
opera sa.

„AZZURRII" S-AU CALIFICAT IN EXTREMIS!...
Stadionul Balaidoș din Vigo a 

fost mal plin ca niciodată (aproa
pe 30 000 spectatori) la meciul de 
Ieri, dintre Italia șl Camerun, 
partidă decisivă pentru clasamen
tul final al primei serii. Jocul a 
fost dominat de fotbaliștii italieni 
care, mal cu seamă în prima re
priză, s-au aflat, cum se spune, 
cu fundașii la linia de centru. 
In acest timp camerunezil s-au 
apărat foarte exact, cu 10 oameni, 
singur Milla rămînind undeva ta 
față pentru a valorifica o even
tuală situație favorabilă, Iar 
portarul N’Kono a făcut adevă
rate minuni fiind al doilea portar 
al Mundialuluil (împreună cu po
lonezul Mlynarczyk) care timp 
de 235 de minute (5 reprize În
tregi) n-a primit gol !

După pauză italienii se mențin 
In atac, alterata d jocul pe aripi 
cu atacuri frontale, dar defensiva 
canferuneză nu cedează. Șl to
tuși, in min. 61, aripa stingă ■ 
„azzurrllor", Graziani, pune ca
păt echilibrului de pe tabela de 
marcaj, înscriind printr-o lovi
tură cu capul. Bucuria italienilor 
n-a fost însă de lungă durată 
pentru că excelentul Mbida a iz
butit imediat egalarea in min. 62 
și astfel partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1. Italia, la egalitate 
de puncte șl golaveraj (!) cu Ca-

merunul, se califică pentru că a 
marcat mai multe... goluri t

Arbitrul bulgar Bogdan Dotcev 
a condus formațiile : ITALIA : 
Zotf — Gentile, Collovatl, Soirea, 
Cabrinl — Tardelll, Oriall, An- 
tognonl — Conti, Rossi, Graziani; 
CAMERUN : N’Kono — Kaham, 
Nedejeya, Onana, Mbom — Abe- 
ga. Kunde, Aoudou, Mblda — To- 
koto, Milla.

ALCĂTUIREA GRUPELOR
In urma rezultatelor înregis

trate ta cele 3 serii în care s-au 
terminat disputele preliminarii 
pentru turul al doilea s-au cali
ficat astfel :

GRUPA A : Polonia, Belgia,
U.R.S.S. Programul Întrecerilor i 
28 iunie : Polonia — Belgia, 1 
iulie : U.R.S.S. — Învinsa din pri
mul meci (ta cazul unul rezultai 
egal va juca Polonia), 4 iulie :

A Șl C DIN TURUL II
U.R.S.S. — învingătoarea din pri
mul meci (la rezultat egal, joa
că Belgia).

GRUPA C : Italia, Brazilia, Ar
gentina. Programul întrecerilor 1 
29 Iunie ; Italia — Argentina, 1 
Iulie : Brazilia — învinsa din pri
mul meci (la rezultat egal, joacă 
Italia), 5 iulie : Brazilia — in- 
vingătoarea din primul meci (la 
rezultat egal, joacă Argentina).

La închiderea ediției

BRAZILIA Șl ARGENTINA AU PROMOVAT IN TURUL DOI
Brazilia Noua Zcclandfi 4-0 (2-0)

Ultimul med din cadrul seriei a Vl-a a avut 
Ioc ieri seară la Sevilla și a opus Braziliei, prin
cipala candidată la titlul mondial, neexperimen
tata formație a Noii Zeelande. Cum era de aș
teptat, in pofida jocului avintat al fotbaliștilor de 
la antipozi, brazilienii și-au impus superioritatea 
și au obținut o victorie dară cu 4—0 (2—0). Go
lurile au fost marcate de: Zico (min. 29 și 31), 
Falcao (min. 54) și Serginho (min. 89).

Cu acest rezultat. Brazilia încheie cu 3 victorii 
participarea sa la primul tur al Mondialului ’82.

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA, (prin telex). Prin

tre două reprize de ploaie- 
traditionale — si ele ! — se 
desfășoară partidele celui de al 
96-lea turneu internațional, pe 
gazon, de la Wimbledon. Iată 
cîteva dintre multele rezultate 
înregistrate : Gene Mayer
(SUA) — Tim Gullikson (SUA) 
5—7, 6—4, 6—3, 6—1, Chip Hoo
per (SUA) — Peter McNamara 
(Australia) 7—6, 3—6, 6—2, 6—4, 
John Alexander (Australia) — 
Kim Warwick (Australia) 2—8, 
5—7. 7—6 6—3. 7—5. Hie Năs-

tase — Lloyd Bourne (SUA) 
1—8, 3-6, 6—3, 4—6.

Femei : Chris Evert 
(SUA) 
(SUA) 
(SUA) 
(SUA) 
(SUA) 
tralia)
(Anglia) 
glia) 3—6. 7—6, 
Walsh (SUA) — 
(Anglia) 6—0, 6—4.

Lloyd
— Barbara Gerken 

6—0. 6—3, Kathy Rinaldi
— Stacey Margolin 

6—2, 7—6, Anne White 
— Betty Remilton (Aus- 
6—3, 6—4. Virginia Wade 

Joanne Durie (An- 
6—2, Sharon 
Sue Barker

KARPOV Șl ANDERSSON LA EGALITATE
Marele turneu internațional 

de sah desfășurat la Torino s-a 
încheiat cu victoria — la ega
litate — a campionului mon
dial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) și 
Ulf Andersson (Suedia) care au 
totalizat 7 p. Pe locurile ur-

mătoare : 3—4. Ljubomir Lju- 
bojevici (Iugoslavia) si Lajos 
Portîsch (Ungaria) 6,5 p. 5. Bo
ris Spasski (U.R.S.S.) 6 p, 6. 
Lubomir Kavaîek (Cehoslova
cia), 5,5 p, ele.

Argentina EI salvador 2-0 (10)
diaLa Alicante, campionii lumii, fotbaliștii__

Argentina, au lntîlnit, In nocturnă, ta seria a 
III-a, o echipă 
ena, ta fond,
Îndeplinit și nu așa oricum, ci printr-o victorie 
care să le asigure alb-albaștrilor promovarea în 
turul următor. Elevii lui Menotti au demonstrat 
un joc bun, domini nd clar întîlnirea și obținînd 
cele două puncte puse ta joc. Scorul final a fost 
de : 2—0 (1—0). Au înscris : Passarella (min. 
22 — din penalty) șl Bcrtoni (min. 53).

mai modestă. El Salvador. Meciul 
o formalitate, dar care se cerea

• TELEX • TELEX
ATLETISM • La sfirșitul săp- 

tămînii are loc la Durham (Caro
lina de Nord) triunghiularul 
S.U.A. — R. F. Germania — 
Africa. în echipele americane li
deri sînt cei doi frați Cari și Ca
rol Lewis.

BASCHET • Turneul interna
țional feminin „Cupa Ferenc 
Hepp", la Szekesfehervar: U.R.S.S. 
— Bulgaria 
S.U.A. — 
prelungiri).

89—66, la Kecskemet : 
Ungaria 90—88 (după

• Turul Italiei pen-CICLISM
tru amatori, etapa a 13-a (Forli 
— Pistola, 155 km) a revenit, la 
sprint, sovieticului Vedernikov 
3.44:17 (media orară 41,965 km) 
înaintea a 5 concurenți O Turul 
Elveției, etapa a 7-a pe munte1 
(Locarno — Taesch, 256 km) a 
fost cîștigată la sprint de olan
dezul Theo de Rooy (7.34:03) îna
intea liderului cursei italianul 
Giuseppe Saroni. Acesta condu
ce în clasamentul general cu 
28.01:35 urmat la 1:22,0 de ciclis
tul olandez Rooy • Turul regiu
nii Aude (Franța), prima etapă 
Narbone — Carcassonne (174 km) 
s-a încheiat cu victoria irlande
zului Sean Kelly — 4.38:00. îna

• TELEX • TELEX o
tatea rutierului italian Francesco 
Moser • Disputată în împrejuri
mile orașului Link6ping,cea de a 
4-a etapă a turului Suediei a reve
nit danezului John Carlsen: 153 km 
în 3.38:54. Liderul cursei este ita
lianul Petlto urmat la 10 secunde 
de suedezul Prim. • In trofeul 
„Super Prestige" conduce italia
nul Contlni cu 123 p, urmat de 
Tomml Prim (Suedia) 
Jan Raas (Olanda) — 
tein Wllmann (Norvegia) — 
p, Bernard Hinault (Franța) 
91 p.

— 120 p,
no p, .Tos- 

103

MOTO • „Marele premiu 
S.U.A.-, a 8-a probă a C.M. 
clasa 500 cmc, disputat la Karls
bad (California) a fost cîștigat 
de americanul Danny Chandler 
(„Honda“). în clasamentul C.M. 
conduce Brad Lackey (S.U.A.) cu 
146 p, urmat de belgianul Andre 
Vromans — 124 p.

al 
la

ȘAH • In runda a doua a tur
neului internațional feminin da 
la Plotrkow Trybunalskl (Polo
nia), maestra româncă Elisabeta 
Pollhroniade a remizat cu polo
neza Sosnowska, Radzikowska a 
învins-o pe Mazlarska, iar Na- 
groska a ciștigat la Zlatanova.
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