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„Regata internațională Snagov**
1 In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România» 
joi» 24 iunie, la Palatul spor
turilor și culturii, s-au deschis 
lucrările Congresului al II-lea 
al educației 
socialiste.

Eveniment 
însemnătate 
noastre, a 
Congresul al II-lea al educa
ției politice și culturii socialis
te analizează, in lumina " 
punerii prezentată 
Nicolae Ceaușcscu 
lărgită a C.C. al 
1—2 iunie a.c., a 
și indicațiilor formulate 
secretarul general al partidului 
în acest document de o inesti
mabilă valoare teoretică și 
practică, modul in care se în
făptuiesc hotăririle Congresu
lui al Xil-lea in domeniul ac
tivității politico-ideologice și 
cultural-educative pentru for
marea omului nou, făuritor 
conștient și devotat al socialis
mului și comunismului in 
România.

In fața Palatului sporturilor 
și culturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușcscu au fost Întâmpinați 
cu puternice urale și ovații, 
de mii și mii de bucureșteni, 
expresie a sentimentelor de 
dragoste, stimă și prețuire cu 
care ii înconjoară întregul nos
tru popor.

Marea sală a îmbrăcat un 
aspect sărbătoresc. Drapelul de 
stat al Republicii - ■ ■■ ■
România și Steagul partidului 
încadrează portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

La sosirea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului au fost intimpinați 
cu vii și îndelungi ovații de 
?~.i.eg^|ii la congres — repre
zentanți ai "‘Amenilor muncii 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități din Întrea
ga țară. Ca expresie • gînduri- 
lor și simțămintelor de dra
goste nețărmurită, de aleasă 
prețuire pe care le nutresc față
de conducătorul partidului și
statului, cel mai iubit fiu al
națiunii noastre, exponent al
înaltelor idealuri și aspirații 
ale poporului român, s-a scan
dat minute in șir : „Ceaușescu 
— P.C.R. î“, „Ceaușescu și po
porul !“.

S-a intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România., 

Tovarășul Constantin Dăscă-

politice și culturii
de o deosebită 
în viața patriei 

întregului popor,

Ex- 
de tovarășul 
la plenara 
P.C.R., din 

orientărilor 
de

Socialiste
tovarășu-

lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, din împuternicirea Co
mitetului Centra! al Partidului 
Comunist Român și a guver
nului, declară deschise lucră
rile celui de-al II-lea Congres 
al educației politice și culturii 
socialiste din Republica Socia
listă România.

Apoi, au fost alese organele 
de lucru ale congresului 
aprobat regulamentul de 
șurare a lucrărilor și s-a 
tat ordinea de zi.

Tovarășa academician 
inginer ELENA CEAUȘESCU. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P.C.R.» 
prim vlceprim-ministru al gu
vernului, a rostit cuvintul de 
salut adresat Congresului din 
partea Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a Guver
nului, precum și din partea se
cretarului general al partidului 
și președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Delegații, ceilalți participant» 
au urmărit cu vie atenție și 
au primit cu deosebit interes 
salutul adresat Congresului, ex- 
primindu-și prin puternice a- 
plauze satisfacția unanimă pen
tru mobilizatorul mesaj cară 
cheamă pe creatorii din toate 
domeniile, pe toți cei ce mun
cesc să-și sporească și mai mult 
contribuția la înflorirea vieții 
materialo și spirituale a patriei 
noastre.

Intrindu-se, apoi, in ordinea 
de zi, tovarășa Suzana Gâdca, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a prezentat Raportul Consiliu
lui cu privire la modul in care 
se infăptuiese hotăririle celui 
de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român re
feritoare la activitatea politico- 
ideologică și cuitural-educativă 
In vedere* formării omului 
nou. cu înaltă conștiință socia
listă, constructor activ și de
votat al societății socialiste 
multilateral dezvoltate in 
mânia.

In cadrul dezbaterilor 
plen asupra problemelor 
scrise pe ordinea de zi a < 
greșului au luat cuvintul 
tovarăși.
După-amiază, dezbaterile : 

desfășurat in cadrul a 7 
țiuni.

Luerările Congresului < 
ținui.

și s-a 
desfă- 
adop-

doctor

Ko-

în 
în- 

Con-
15

s-a«t
sec-

con-

CANOTOARELE NOASTRE LA ÎNĂLȚIME
în cele 6 finale ale zilei, 4 victorii românești

Joi, pe lacul-Snagov, echipaje 
din 7 țări au luat startul în 
„Regata internațională Snagov" 
la canotaj feminin. întrecerile 
au început dimineața cu serii 
eliminatorii. în cadrul lor, schi- 
fistele românce s-au impus ob- 
ținînd dreptul de a evolua 
toate finalele (6) prevăzute 
program.

Reuniunea de după amiază 
deschis în frumosul decor al

în 
în

s-a

Snagovului cu proba de 44-1 
rame. Evoluînd bine sportivele 
noastre au dominat cursa, cîști- 
gînd întrecerea cu un finiș im
presionant. A fost nevoie de 
acest efort susținut în apropie
rea liniei de sosire, deoarece 
sportivele din R.D. Germană (în 
barcă cu 2 canotoare medaliate 
cu aur la ultimele J.O.) sprin- 
taseră puternic pe ultima sută, 
încercînd să treacă primele li

Divizia „A“ de baschet masculin

Deși echipa masculină de 
baschet Steaua era virtuală 
campioană națională (de citeva 
etape), nu se poate spune că 
meciul pe care l-a susținut 
(ieri. în sala Floreasca) in 
compania formației Dinamo 
București, nu avea miză. Este 
drept, aceasta privea ' 
goliul jucătorilor : al celor de 
la Steaua care ar fi 
termine campionatul 
frîngere, al celor de la Dinamo 
care doreau să învingă măcar 
o dată pe Steaua în actualul 
campionat.

Drept urmare. întrecerea a 
avut un început care a reliefat 
intenția adversarelor de a ob
ține succesul. Dinamoviștii au 
condus cu 6—0, dar numai pen
tru puțină vreme. deoarece 
stelistii au egalat imediat si au 
luat conducerea, pe care nu au 
mai cedat-o pină la încheierea 
reprizei (datorită in mare mă
sură faptului că acțiunile o- 
fensive au avut cursivitate Si 
eficiență). în repriza secundă, 
echipa Dinamo s-a apărat mai 
bine decît o făcuse in prima 
parte a partidei, ceea ce i-a 
surprins pe adversari, a căror 
precizie în aruncările la cos a 
lăsat tot mai mult de dorit. în 
mod firesc, s-a schimbat si si
tuația de pe tabela de marcaj.

doar or-
dorit să 
fără in-

Cine și cum organizează activitatea de masă din asociațiile sportive ?

UNII SE LAUDĂ CU FAPTELE, ALȚII CU... HÎRTIILE!
Numeroaselor noastre însemnări despre realizările și neajun

surile intilnite în asociațiile sportive le adăugăm astăzi consta
tările desprinse după un prim raid pe tema implicării mem
brilor consiliilor acestor organisme in organizarea și condu
cerea cit mai eficientă a activității sportive de masă.

'Așadar, in vizită la citeva asociații sportive....
„El ecfromotor"-C im pi na

0 MIE DE BREVETE DE' ÎNOTĂTORI

RAID-acefala

Dintr-o stradă centrală a O- 
rașului Cimpina se deschide o 
alee la intrarea căreia un pa
nou indică sediul asociației 
„Electromotor". Intrăm Intr-un 
parc și ne surprinde priveliș
tea ce ni se dezvăluie: In 
dreapta un bazin acoperit, in 
•pa căruia Înoată o sumedenie 
de copii, Îndrumați de fostul 
recordman Sorin Aldea, profe
sor de educație fizică. Cei ve- 
niți mal recent se străduiesc, 
intr-un bazin mai mic, să 
prindă tainele „fluturelui" 
„craul“-ului, nerăbdători să 
trundă cit mai repede pe 
loarele piscinei de 25 de

var, invltindu-te să nu pierzi 
nici o clipă din timpul pus 
la dispoziție pentru un med 
de simplu sau unul de dublu. 
Terenul de volei, și el dichisit. 
Incit ar putea găzdui fără vreo 
amenajare suplimentară chiar 
și o partidă de divizia „A", 
cjte ocupat de două echipe, re-

prezentante a două secții ale 
întreprinderii cîmpinene. '

De parcă ar fi amenajate de 
horticultori de meserie, aleile 
parcului, tufele de flori și de 
iarbă tunsă, pomii cu coroane
le lor mari, toate fac și mai 
plăcută șederea, pentru cî- 
teva ceasuri de recreare, a ce- 

'lor venlți aici să-și petreacă
lan GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

C. F. R. Simeria

1. Ro-
Chira 

Rodie»
nia de sosire. Rezultate 
mânia (Luciana Druțu, 
Apostol. Elena Horvat, 
Frintu 4- Mariana Dorobanțul 
3:32,2. 2. R.D. Germană 3:32,5,3. 
România II '
Ucraineană 
III 3:41,4. 6.

3:38,2. 4. R.S.8.
3:41,0, 5. Români* 

Bulgaria 3:45,0.
Vasile TOFAN

(Continuare in vag 2-3)

Inscrie Ermura- 
che, unul dintre 
cei mai eficienți 
jucători ai echipei 
campioane; inter
venția lui Mari- 
nache a fost tar
divă. Fază din me
ciul Dinamo 
Steaua.

Foto :
Vasile BAGEAC

aceasta indicînd, din minutul 
24, scor favorabil dinamoviștl- 
lor (44—12). Mai mult chiar, 
avînd în teren „5“-ul format 
din Uglai, Fluturaș. Ivascencu, 
David si Caraion, Dinamo s-a 
distanțat categoric (71—56 în 
min. 14. 84—68 în min. 37). ast-

STEAUA
înființat în anul 1947, clu

bul sportiv central al Ar
matei. STEAUA. își sărbă
torește cea de a 35-a ani
versare. Purtînd — succe
siv — numele de A.S.A., 

C.C.A. și de 12 
de 

și-a
C.S.C.A., 
ani Steaua, acest club 
frunte al României 
mărit continuu contribuția 
la dezvoltarea sportului de 
performanță din țara noas
tră, la cucerirea laurilor în 
marile întreceri internațio
nale. La zestrea . mișcării 
sportive românești. Steaua 
a adus 43 de medalii olim
pice, dintre care 9 de aur, 
132 de medalii la campiona
tele mondiale, 36 fiind de 
aur, și 279 de medalii la
campionatele europene. 65
dintre ele atestind victoria 
la C.E,

Steaua înseamnă și o înaltă 
școală a sportului românesc,

fel că 
calme, 
forturi 
capul.

ultimele minute au fost 
deși Steaua a făcut e- 
nentru a reface handi- 
Prea tîrziu. însă. Scor

Dumitru STANCULESCU

(Continuare m pag 2-31

XXXV
de-a lungul anilor, fiind ri
dicați pină la titlul de 
maestru emerit al sportului 
135 de performeri, iar pină 
la acela de maestru al spor
tului, 661 de tineri și tine
re. în afara succeselor ob
ținute în cadrul reprezenta
tivelor naționale, sportivii 
de la Steaua au obținut la
urii învingătorilor în 9 cu
pe europene, precum și în 
alte mari și prestigioase 
competiții internaționale.

Avînd asigurată — orin 
grija Ministerului Apărării 
Naționale — atît o bază ma
terială în continuă îmbună
tățire, cit si o îndrumare 
permanentă și eficientă, 
clubul sportiv Steaua poa
te și trebuie să-și amplifice 
in viitor. contribuția la 
creșterea prestigiului sportiv 
internațional al României 
socialiste.

Mîinc, la Palatul sporturilor $i culturii

VEDETE DE IERI Șl DE AZI.

de- 
sau 
pă- 
cu- 

_____ .______   me
tri. Intr-un alt colț al frumoa
sei grădini, trei terenuri de 
tenis sînt și ele ocupate, zgura, 
de un roșu aprins, in izbitor 
contrast cu albul liniilor de

PREA MULTE VORBE. PREA PUȚINE REZULTATE
INTR-O GALĂ DE

O discuție cu Nicolae Capră, 
secretarul asociației sportive 
C.F.R. Simeria, va aluneca fi
resc spre fotbal, sport de ma
re popularitate printre fero
viarii acestui oraș. Fiecare a- 
telier iși are „echipa sa, dis
puta din campionatul pe aso-

ciațit, de pildă, dintre „vagoa
ne 1“ și „vagoane 11“ este tra
dițională și aduce cîteodată a- 
proape tot atîta lume ca și

Tiber.u STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală găzduiește mîLne 
după-amiază o gală sportivă, or
ganizată cu prilejul celei de a 
35-a aniversări a Clubului sportiv 
central al Armatei. Steaua. Parti
cipă sportivi din Uniunea Sovie
tică și R.D. Germană, precum șl 
vedete de Ieri și de azi ale spor
tului nostru. Iată programul :

Ora 15,30 : Steaua — 3.K.A.
Kiev, baschet masculin ;

MARE ATRACȚIE
Ora 11 : STEAUA (Cristian 

Gațu, Cornel Oțele*. Otto Telman, 
Gh. Goran, Mihai Marinescu, Ga
briel Kicsld Olimpiu Node*, Au
rel Bulgaru ș.a.) — DINAMO (Mi
hai Redl, Cornel Penu, GeorglcM 
Covaci, Mircea Costache II, Lu
cian Popescu, Valentin Samungl, 
Virgil Hnat ș.a.), handbal ;

Ora IS : Steaua — Vorwărta 
Frankfurt pe Oder, handbal mas
culin.



Astăzi, in capitala Turciei
n

A REVENIT CLUBULUI

Fetele noastre, permanent în prim-planul
fotoreporterilor

ANKARA. 24 (prin telefon). 
Reprezentanții a 22 de țări de 
pe continentul nostru încep vi
neri disputa centru desemna
rea noilor campioni de juniori 
la gimnastică.-’ După Milano *78 
și Lyon ’80 a venit rîndul An
karei să găzduiască cea de a 
treia ediție a acestei compe
tiții.

Sosite de luni si marți în ca
pitala Turciei' delegațiile par
ticipante au c.‘—.—. 
pregătiri, mai întii în sălile de 
antrenament 
sportiv studențesc — ...
Parcul tineretului, iar de toi și 
în sala Atatiirk" în care 
avea loc întrecerea 
Gimnastica noastră 
care a dat primele două cam
pioane europene — , Emilia 
Eberle si Ecaterina Szabo —, 
se bucură firește de frumoase 
aprecieri.
Dorina 
Renciu si Ștefania Marin s-au 
aflat în permanentă în .focul" 
blitz-urilor fotoreporterilor.

Dintre celelalte concurente, 
gimnastele din Uniunea Sovie
tică. R.D.G.. Cehoslovacia S> 
Bulgaria par a candida și ele 
în mod îndreptățit la primels

efectuat ultimele

ale complexului 
de lîngă

va 
oficială, 

feminină,

Ecaterina Szabo, 
Ungureanu, Camelia

locuri. Vorbind de gimnastele 
sovietice, binecunoscuta ■ Lud
mila Turisceva ne spunea că 
Olga Mostepanova si Valentina 
Skoda 
se cu 
lua Ia 
acestei
„Marmara" de aici, din capita
la Turciei comisia tehnică fe
minină a F.I.G. a elaborat o- 
rientările si a stabilit detaliile 
de concurs. Joi s-a desfășurat, 
în sala ..Atatiirk". ședința de 
instruire a arbitrilor. în pri
vința organizării, este demn de 
subliniat că — deși se află la 
prima lor întrecere de anver
gură — gazdele fac eforturi 
deosebite pentru ca această 
competiție a gimnasticii con
tinentale să se bucure de un 
real succes. ’

Vineri. în ziua inaugurală a 
C.E. pentru juniori, concurează 
băieții — printre care si repre
zentanții noștri Levente Molnar 
si Marian Teodorescu —. iar 
fetele își vor desemna sîmbătă 
după-amiază noua campioană 
absolută.

sint concurente valoroa- 
mari ambiții de a evo- 
înălțime. în tot cursul 
săptămîni. la hotelul

Constantin MACOVEJ

SOLIDARITATEA OMENEASCA
IN LUPTA CU FLĂCĂRILE

trei zile de întreceri, 
au participat primele 

formații feminine și

La startul „Raliului Du
nării — Dacia", desfășurat 
în județul Tulcea. s-a aflat 
și echipajul polonez B. Kru
pa — P. Mistkovski ; pilo
tul — economist. 36 de ani 1 
navigatorul — fotograf. 37 
de ani. Prieten al raliuluj 
nostru 
ediții, 
locuri 
(II) si 
polonez, cu 
marcabil în . .
naționale si în campionatul 
Europei era socotit ..favo
ritul nr. 1“ în actuala edi
ție. Apreciere impusă de 
experiența cuplului polonez, 
dublată de valoarea mașinii 
oe care concura, o adevăra
tă bijuteri; din aluminiu sl 
fibre de sticlă pregătită 
special în uzinele din Fran
ța : ..Renault 5 Turbo" de 
225 C.P.

Primul plecat în raliu — 
în acest gen de curse ordi
nea de start (din minut în 
minut) se dă în funcție de 
capacitatea mașinii și valoa
rea concurenților —, echipajul 
polonez confirmă. Cel mai 
bun tijnn realizat in prima 
probă specială.... în a doua.... 
în a patra... în cea de a 
cincea în plină probă. la 
Luncavita (după două ore 
de ia plecare), pilotul ob-

cu 
în 

1981

participant la 7 
cele mai
1976 (III). 1980 
(II) —. echipajul 
un palmares re- 
competitii inter-

bune

servă fum in spate. Capa
cul unei canistre cu benzină 
de rezervă strîns superfi
cial (1). se desfăcuse și li
chidul curgea spre țeava de 
eșapament. Foc !..; Se aprin
seseră peste 100 de litri de 
benzină. Ocupanții frînea- 
ză. intră cu mașina în șanț, 
apoi se aruncă amîndoi a- 
fară. LA TIMP. Din cursă au 
apărut următoarele 4 mașini 
care ies imediat în afara șo
selei. pe cîmp. Echipajele 
respective — 8 sportivi cu 
mari șanse — fără să mai 
tină seama de cursă si mi
nute. sar în ajutorul auto- 
mobilistilor polonezi. îi o- 
crotesc cu stingătoarele. în
cearcă să stingă vehiculul 
care arde ca o tortă.

In cîteva minute, din 
splendidul Renault 5 Turbo 
nu mai rămăsese decît sche
letul. fără, caroserie, fără 
cauciucuri, 
bord, fără 
Mistkovski 
rietură. cu
nu mai contenesc strîngînd 
în brațe pe cei 8 bărbați, 
parteneri de întrecere, 3 e- 
chipaje bulgare și unul 
cehoslovac, de fapt ciștigă- 
torul raliului, care au pus 
mai presus de ambiția vic
toriei spiritul de sportivitate!

Modesto FERRARINI

După 
la care 
patru 
masculine din cele patru serii 
ale campionatului Diviziei „A“, 
aseară, pe arena din stațiunea 
Neptun de pe Litoral, s-a in- 
cheiat interesanta dispută fi
nală pentru titlurile de cam
pioane ale țării. Desfășurată 
după o formulă nouă, jocuri 
tur-retur, contra scor, turneul 
final a supus cele opt echipe 
masculine și tot atîtea femini
ne, aflate în cursa pentru in
vidiatele titluri, la un dificil 
examen- datorită pistelor are
nei, caie au solicitat din partea 
concurenților un bogat bagaj 
de cunoștințe tehnice. Titlurile 
au revenit echipelor din Tg. 
Mureș, Voința (f) și Electro- 
mureș (m).

Popicarii de la C.S.M. Elcc- 
tromureș Tg. Mureș (antrenor 
principal Iuliu Radovici și se
cund Ludovic Martina) s-au a- 
comodat mai rapid cu particu
laritățile sălii, dominînd 
prima manșă, apoi 
secundă, cîștigînd 
pentru prima oară, 
campioană a țării, 
reș, care activează 
natul divizionar din 
în ultimii ani printre favoritele 
turneelor finale, fiind de pa
tru ori vicecampioană. Ea 
avut de luptat în manșa 
doua cu puternicul sextet 
lui Iosif Tismănar, Rulmentul 
Brașov, care la începutul tu
rului secund a avut o puter
nică revenire, dar atit Rulmen
tul cit si Aurul Baia Mare 
n-au putut remonta handicapul 
pe care l-au avut față de 
Electromureș. care încheiase 
turul I cu o diferență de 111 
și, respectiv. 188 ..bețe" față de 
Aurul șl Rulmentul.

La femei, lupta pentru locu
rile pe podiumul de premiere 
a fost deosebit de strînsă, mai 
ales în prima manșă. In turul 
doi s-au produs schimbări ne
așteptate. datorită autodepăși- 
rii unor jucătoare, ca de exem
plu Elisabeta Albert, care ieri 
a doborit un mai puțin de 445 
popice din 100 lovituri mixte

clar 
și pe cea 
pe merit, 

titlul de 
Electromu- 
în campio- 
1976, a fost

a
a 

al

aducînd echipa ei (deținătoarea 
lanternei roșii după turul I), 
Voința Tg. Mureș, printre prin
cipalele candidate la titlu, mai 
precis pe primul loc după evo
luția a patru schimburi din tu- 

~rul doi. Acest clasament (cu 
două schimburi inaintea 
cheierii turneului) .arăta ast
fel : 1. Voința Tg. Mureș 3974, 
2. Voința București 3963, 3. E- 
lectromureș Tg. Mureș 3963, iar 
Voința Oradea, prima după 
manșa I. se afla pe locul 5 cu 
3918 p. Deși au urmat în joc 
cele mai bune jucătoare ale 
formațiilor clasate pe primele 
locuri în turul I (Voința Ora
dea și Voința București), care 
au evoluat printre ultimele 
concurente, situația nu s-a mai 
schimbat. , cel mai buri punc
taj a rămas cel realizat de Vo
ința Tg. Mureș, care a cîști
gat titlul (ultima oară mure- 
șencele au fost campioane în 
1979—1980). Echipa din Tg. Mu
reș, ~ antrenată de Margareta 
Szemănyi cîștlgă acum pentru 
a treia oară valorosul trofeu. 
Dar iată clasamentul la femei : 
1. VOINȚA TG. MUREȘ 4772 p 
(echipă formată din Elisabeta 
Bonta, Elisabeta Albert, Ildiko 
Szasz, Maria Todca, Maria Du- 
daș, Ana Szabo, rezerve Vio
leta Molnar și Silvia Puni), 2. 
Voința București 4751, 3. Voința 
Oradea 4714, 4. Electromureș Tg. 
Mureș 4712, 5. Gloria București 
4710, 6. Voința Galați 4681, 7. Vo
ința Timișoara 4670. 8. Voința 
Ploiești 4652. La bărbați, pe 
primul loc s-a situat ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 10292 
D (formație alcătuită din Ilie 
Hosu, Iuliu Bice, Iosif Fodor, 
levente Sons, Laszlo 
Ștefan Ordog, rezerve
Poli, Flore Tudoran și Iuliu 
Fekete). Pe locurile următoare 
s-au situat : 2. Rulmentul Bra
șov 10197. 3. Aurul Baia Mare 
10163, 4. Voința București
10102. 5. Gloria București 10063, 
6. Progresul 
Olimpia 
nouți laj 
9796.

în-

Seres, 
Vasile

Oradea 10034. 7.
București 9888, 8. Teh- 

Odorheiu Secuiesc

Tr. IOANIȚESCU

„REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV“
(Urmare din pag. 1)

ADMINISTRAȚIA 
LOTO - PRONOSPORT

fără genți, fără 
volan... Krupa si 
fără nici o zgî- 
ochii în.lacrimi.

DE STAT
INFORMEAZĂ

• SUCCESE PERMANENTE LA 
panților la seriile de Loz în plic 
oferă zilnic posibilitatea 
„Dacia 1300“ țl — ■.... __ _ ___ ________ ... __ ... „
50.000, 20.000. io.000. 5.000, 2.000 iei etc. Agențiile Loto-Pro- 
nosport. vînzătorii volanți, unitățile din comerț și coope

rația de consum, 
precum și oficiile 
poștale din întreaga 
țară vă stau la dis
poziție pentru a În
cerca să vă numă
rați și dv. 
marii cîștigători 
cel mai 
peratlv 
joc !

lei ; categoria 
809 lei ; categoria 
315,75 a 296 lei ; catego
ria X : 1.489.25 a 100 lei. 
Report la categoria 1 i 
500.000 lei Autoturismul 
„Dacia 1300" de la cate
goria 1, obținut pe un 
bilet jucat 25%. a reve
nit participantului IOAN 

, NICOLAE din București.

LOZ IN PLIC. Partlcl- 
aflate în vinzare li se 

de a obține AUTOTURISME 
și ,.Trabant «01“, C1ȘTIGURI 1N BANI de

IE» PUC printre 
la 

simplu și o- 
sistem de

5 : 115,50 a
6 :

• CÂȘTIGURILE TRA
GERII LOTO, DIN 18
IUNIE 1982. Categoria 1 :
1 variantă 25% — auto
turism Dacia 1300 ; cate
goria 2 : 3 variante 100% 
a 34.853 ‘ 
te 25% a 8.713 lei ; ca
tegoria 
100% a 5.749 lei și 37 
variante 25% a 1.437 lei ; 
categoria 4 : 36 a 2.595
• TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO DE ASTAZI, 25 Iunie 

1982. se televizează In direct inceplnd de la era 17,40.

lei și 16 varian-

3 : 7 variante

Victorie românească șj in 
cursa de 2 vîsle prin Anișoara 
Sorohan și Camelia Diaconescu. 
în proba lor cele 2 eleve ale 
școlii, de la Snagov. n-au lăsat 
nici o clipă de îndoială asupra 
succesului. 1. România (Sorohan 
— Diaconescu) 3:42,1. 2. R.S.S. 
Ucraineană 3:51.4. 3. R.S.S. U- 
craineană II 3:52,8, 4. România 
II 3:52.9 5. Polonia 4:00,0.

Pe primul loc s-au clasat în 
finala de 2 
Arba—Marica 
noastre sportive au făcut 
cursă frumoasă cîștigînd 
emoții. 1. România (Arba—Ță
ran) 3:39 8. 2. R.S.S. Ucraineană 
3:43.2. 3. Bulgaria 4:01,4.

Așa cum era de așteptat, ex
perimentata Valeria Răcilă și-a 
adjudecat victoria în proba sim» 
plistelor 1. Valeria Răcilă (Ro
mânia) 3:41,6. 2. Maria Micori- 
ciuc (România) 3:49,8, 3. Betta 
Dziadura (Polonia) 3:59,4. 4.

rame și Rodica 
Țăran. Tinerele 

o 
fără

Vera Kobiliuska (Polonia) 4:00,0. 
5. Elena 
4:01,0. 6.
slavia) 4:01,2.

Ultimele două curse au fost 
cîștigate de canotoarele din 
R.D. Germană, care au terminat 
pe primele locuri în probele de 
4+1 vîsle și 8-1-1. Rezultate, 
4-|-l vîsle : 1. R.D. Germană 
3:13,5, 2. România 3:15,5, 3.
Bulgaria 3:22,2 ; 8-|-l : 1. R. D. 
Germană 3:04,2. 2. România 
3:05,4, 3. Ungaria 3:07,2.

întrecerile continuă.

Filipova (Bulgaria) 
Iveta Valcic (lugo-

DIVIZIA „A“

DUMINICĂ1
r

NOI POSIBILITĂȚI DE MARI 
SUCCESE I

Oricine participă poate obține
• autoturisme „Dacia 1300“
• cîțtiguri 
intre 50.000 
riantă.

in bani, variabile și fixe, 
și 100 lei pe fiecare va-

PENTRUULTIMA ZI
BILETELOR - SÎMBÂTA

PROCURAREA
26 IUNIE

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). O 
palpitantă și mult aplaudată 
cursă ciclistă pe circuit, organizată 
pe B-dul Gneorghe Gheorghiu- 
Dej din localitate, a pus punct 
final ediției a XIII-a a tradițio
nalei competiții de fond — „Cupa 
Metalul". Victoria finală in a- 
ceastă reușită întrecere, organi
zată în condiții 
venit pe merit 
clubului sportiv 
nel Nicolae, cu 
etapă (în prima . 
șl un loc II în etapa a doua. In 
clasamentul pe echipe, pe prima 
treaptă a podiumului au urcat, 
de asemeriea, reprezentanții clu
bului sportiv Dinamo și tot unul 
reprezentant al acestui club — 
din nou, Cornel Nicolae — i s-a 
înmlnat și trofeul pentru primul 
loc în clasamentul cățărătorilor.

Cîteva aspecte din desfășurarea 
etapei a IlI-a — cursa pe circuit, 
disputată joi. Au fost programate 
30 de ture (54 km), cu sprinturi 
la cinci ture. O întrecere dina
mică, urmărită cu viu interes de 
mil de spectatori. După cinci 
ture primul sprint este cîștigat 
de C. Nicolae, iar sprintul urmă
tor de C. Paraschiv (Dinamo). 
Sprintul din turul 15 revine lui

excelente, a re- 
reprezentantuluî 
Dinamo — Cor- 
două victorii de 
și in ultima zi)

C. Popa (1 
a preluat, 
ducerea (1 
Cojocaru 
trat prlmu 
mătorul si 
Iul C. Ion 
Cu aceasta 
te al curși 
cîștlgător • 
mas de dis 
decisiv pe: 
mentului e 
zele specta 
tlgată de C 
curs 54 kir 
rile următe 
Butaru (Dii 
talul).

Clasameni
1. C. NICO) 
taru la 
la 2:32, 
2:42, 5. 
3:36, * 
4:34. Clasai 
chipe : 1. I
2. Metalul 
Dinamo II 1 
26:33, Voinț; 
Clasamentul 
NICOLAE 1 
« p, 3. I. C

Ghe<

1:3S
4.
FL 
C.

DRAGOSTEA DIN TINEREȚE..: E
Nu este pentru prima oară 

cînd scriem despre veteranii 
sportivi. despre acțiunile 
lor. căci am nutrit dintot- 
deauna o sinceră admirație 
pentru acești oameni care 
nu-și trădează nicicînd ma
rea dragoste din tinerețe. 
Cu voia dumneavoastră, as
tăzi vom dedica aceste cî- 
teva rînduri veteranilor să
riturii cu prăjina. Este 
vorba de cîțiva dintre foștii 
săritori bucureșteni. care se 
reunesc anual într-un con
curs în toată regula, cu pră
jină si ștachetă, cu arbitri. 
Zilele trecute a avut loc a 
zecea lor întîlnire (1), care 
a prilejuit o întrecere de 
toată frumusețea, demnă de 
prețuire.

Rezultatele întrecerii sint 
si ele. veți vedea, demne de 
admirație. Iată-le : catego-

ria neste 5 
rin Berbeca 
ghe Stăncst 
45—49 âni : 
nu 3,50 m, 
m ; cat. 40- 
Asiafei 4.00 
39 ani firi 
m. Cornel I 
Onisor 3.50 
nescu si 
3,10 m...

Și un am: 
teresant : m 
tor săritori 
la rindul loi 
formarea si 
noi atlețl, 
să ducă mai 
tinată. drag 
ceastă probă 
tioasă. dar i 
moașă !

R

SCRIMERII JUNIORI,
A fost stabilită (în urma în

trecerilor desfășurate si înche
iate recent. în sala Floreasca 
II) ordinea echipelor de iunir-’ 
II. la toate probele :

FLORETĂ (b) : 1. C. S. Satu 
Mare. 2. C.T.A.S. (în meci di; 
rect 
tușă
Progresul -București, 
Oradea. 5. ~ ~
București, 
Mare.

FLORETĂ . . 
nergia București. ?■ C.S.Ș. Satu 
Mare (5—3. rezultatul dintre

5—4. victorie la o singură 
pentru sătmăreni !). 3.

4. C.S.Ș. 
Energia 

Satu6.
c.s.ș. 

Flacăra

(f) : 1. C.S.Ș. E-

DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din vag. I)

final : 91—78 * (36—40) pentru
Dinamo.

Au marcat : Ivascencu 20, 
Carion 17, David 17, Uglai 15, 
Fluturaș 10. Braboveanu 4, 
Popa 4, Marinache 4 pentru în
vingători. respectiv Cernat 30, 
Ermurache 26, Opșitaru 
pușan 6 Brănișteanu 4. 
lak 2, Ion 2. Arbitrii P. 
si I. Szabo s-au străduit 
izbutit) să- asigure buna 
surare a meciului, deși, pe 
alocuri. au avut de suportat 
protestele (nejustificate) ale 
unor jucători.

C.S.U. BRAȘOV — IMUAS 
BAIA MARE 63—59 (26—33). 
Evoluînd bine. baschetbaliștii 
din Baia Mare au condus pînă 
în min. 17 (55—54 și 57—56), du
pă care însă brașovenii au luat 
inițiativa si s-au desprins de
cisiv. Au marcat : Tecău 22, 
Moraru 18. Kriszbai 11. Hey- 
gesi 9, Flaundra 3 pentru în
vingători. respectiv Florea 16, 
Murășan 21. Dumitru 13. loan 
5. Susanu 2. Munteanu 2. Ar
bitri : I. Olaru si A. Nicuîescu

I.C.E.D. BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 80—74 (41 — 
34). Mai constanți în evoluție 

' si mai bine organizați în ac
țiunile ofensive, 
tii de la I.C.E.D. 
majoritatea timpului, 
cat : Grădișteanu 18. 
Pogonaru 16 Carpen 
nescu 8. Radulescu 
învingători, respectiv 
17, Stratulat 13 Dăescu

8, Că- 
Ocze- 

Pasere 
(și au 
desfă-

baschetbaliș- 
au condus 

Au mar- 
Voîeti 18, 
12. Mari- 
8 pentru 
Turcann 

10,

ÎNAINTEA
primele două 
na. 4. C.T.A 
Satu Mar 6.

SPADA : 1. 
2. C.T.A.S. 
5i=ș2 pentru r 
Petrolul Ploie 
Mureș.

SABIE : 1.
rești, 2. C.S 
(5—4) 3. C.S.S 
nărui tractor!» 
Satu Maf»?, 6. 
rești.

Echipele ma 
vor fi nrezenl 
sivă, de la O 

Jie). Mentionăr 
spadă s-au ca 
nale numai n 
mărul particip: 
redus decît în

Suciu 8. Plămadă 
4. Becea 2. Popo- 

2. Arbitri : N.
Dumitra-

Vintilă 10.
6. Bulancea 
viei 2. Șipoș 
Constantinescu și C. 
che.

Programul de azi : sala Flo- 
reasca. de la ora 16 : Steaua — 
C.S.U. Brașov IMUAS — Ra
pid. ICED — Dinamo.

CLUJ-NAPOCA, 24 prin te
lefon). Reuniunea de joi a con
semnat cel de al doilea eșec al 
formației bucureștene URBIS. 
care se instalează tot mai te
meinic pe locul 11 (retrogra- 
dant) al clasamentului.

Grupa 7-12
URBIS 90—72 
s-au distanțat 
de scor și în 

31—10.

C.S.U. SIBIU - 
(47—26). Studenții 
repede pe tabela 
min. 12 conduceau cu 
după care. în fața unui adversar
resemnat sibienii și-au menți
nut avansul și au cîștigat la o 
diferență confortabilă Au mar. 
cat : Chirilâ 20 Palhegi 16. 
Șerbănescu 2 Cosma 8 Tonca 
22 Apostu 12. Takacs 4 Mladin 
6 pentru învingători, respectiv 
Vilcinschi 10 Em. Constanti
nescu 11 Bărbulescu 2 Posa 2. 
Neagu 10 Osacenco 2. Antohi 18 
Chivulescu 2. Cost in 10. A. 
Constantinescu 4 Mitrică 1.

DINAMO ORADEA 
PĂȚI 
(34—29)

„U“ 
FARUL 
(51—38).

CAR-
BUCUREȘT1 84—54

CLUJ NAPOCA —
CONSTANTA 95—81

Mircea RADU-coresp.

CURSURI Dl 
INOTUI JI L.

TINE
La Ștrandul ti 

pitală au Începi 
tru învățarea ti 
copii). înscrier 
mul ciclu se pi 
tre orele 9 și

CINE Șl
„ELECTROMOT

(Urmare i
timpul liber.
Neagu (fost în< 
performantă și , 
bal), președir 
sportive, se afl 
cearcă să ne rir 
tele de admira 
ce vedem, spur 
babil că nu sin 
asociație din i 
tivitate si bazJ 
presionează at it 
este că pentrt 
aici s-a munc: 
au muncit tin 
vîrstnicii, peatr 
să aibă unde v 
să stea la aer 
facă spart". P 
ciației ne oferi 
strictă, din cai 
proape toti cel 
Ia întreprindă' 
lectric își ach\. 
cotizația de me



ISM Frumoasă comportare a echipei Nit ram onia Făgăraș I

MO
icurent care 
loment, con- 
a cursei. C. 
fste inregis- 
11 4, iar ur- 
l 25) revine 
ița Ploiești), 
tul pe punc- 
fi întocmit: 

. A mai ră- 
îtul 6, sprint 
mirea clasa- 
-a. In aplau- 
îpa este cîș- 
care a par

ii?. Pe locu- 
clasat : 2. I.

Popa (Me-

eral final : 
:53. 2. I. Bu- 
itu (Dinamo)

(Metalul) la 
Metalul) la 
Metalul) la 
enerai pe e-

I 21h 22:33, 
I la 5:53, 3. 
I. STTROM la 

la 36:08 etc. 
orilor : 1. C. 
C. Paraschiv

EFANESCU

as
ni : Ma
il, Gheor- 

m ; cat.
,11 Gîrlea-
Ioan 3,30 

d : Petre 
Cat. 35— 

ișes?u 3,80 
0 m. Dan 
imilian E- 
Fodoreanu

foarte i'n- 
atea aces- 
upă astăzi, 
depistarea, 
ătirea de 
ri capabili 
arte, neîn-

pentru a- 
de nreten- 
it de fru-

9 VILARA

INALELOR
sate), 3. Stea-

5. Mondiala 
actf’.ul Brașov, 
actorul Brașov, 

meci direct, 
ia clasată) ; 3

4. C.S.U. Tg.
.S.Ș. 1 Bucu-

Unirea Iași 
Slobozia. 4. Ti- 
Brașov. 5. C. S. 
'rogrrsul Bucu-
sus menționate 
la etapa deci

dea (17—20 îu- 
că în proba de 
ficat pentru fi- 
ru echipe, pu- 
itelor fiind mai 
celelalte probe.

INVATAREA
ȘTFXNDUL 

IETULUI
ieretului din Ca- 
t înscrieri pen
atului (adulți șl 
le pentru pri- 
imesc zilnic în- 
17.

la turneul de judo de la Poznan

M. FRĂȚICĂ Șl V.
Echipa de judo Nitramonia 

Făgăraș, una dintre formațiile 
fruntașe ale țării noastre, a 
fost invitată să participe la 
tradiționalul turneu anual de 
la Poznan (Polonia). în fina
lul întrecerilor, sportivii făgă- 
rășeni au repurtat frumoase 
succese : Mircca Frățică (cat. 
semimijlocie) și Vasile Anton 
(semigrea) au cucerit primul 
loc, iar in concursul pe echi
pe, Nitramonia a ocupat locul 
2. La înapoiere, antrenorul 
Gheorghe Gujbă ne-a oferit 
cîteva amănunte.

Competiția a reunit 14 echi
pe. La cele mai multe catego
rii au concurat cite 24—28 
sportivi. Cum era de așteptat,

ANTON - LOCUL 11 
evoluția campionului european 
Mircea Frățică a fost așteptată I 
cu deosebit interes. Onorîndu-și I 
cartea de vizită. M. Frățică a ■ 
cîștigat toate cele 5 meciuri - 
pe care le-a susținut, înain- I 
te de limită, fiind aplaudat de ■ 
fiecare dată la scenă deschi- _ 
să. La rîndu-i, V. Anton a ob- I 
ținut 3 victorii prin ippon și | 
tot atîtea la puncte. Meritoriu 
au luptat și Gheorghe Ceuțiu I 
(semiușoară) și Viorcl Ținu | 
(ușoară), clasați pe locul 5. în 
confruntările pe echipe, Nitra- I 
monia s-a situat pe locul 2, | 
după Olimpia din localitate, 
fiind urmată de A.Z.K. Wro- | 
claw. i

^\\\\\\\\\\^^^^^

| „Radiografiile" | 

echipelor § 
g retrogradate
% din p
| Divizia „A"

§ 
^\\\\\\\\\\^^^^

„IMPORTUL" DE JUCĂTORI Si INDISCIPLINn 
AU FĂCUT SĂ NU FIE

NICI... PROGRES SI NICI... VULCAN!»

CAMPION A TELE NA fION ALE DE CĂLĂRIE
RĂDĂUȚI. 24 (prin telefon). 

La baza hipică din localitate 
s-au desfășurat întrecerile e- 
tapei a Il-a a campionatului 
republican de călărie, dresaj și 
obstacole pentru seniori, la care 
au luat parte sportivi de Ia 
Steaua, Dinamo si Olimpia 
București. C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Craiova. C.S.M. Iași, Venus 
Mangalia. Petrolul Ploiești, 
Dumbrava Neamț. Bucovina 
Rădăuți. Centrul de călărie 
Lugoj, Timiș Izvin ș.a. Dispu
tele au fost. în general, echi
librate. urmărite cu deosebit 
interes de un numeros public, 
care a aplaudat cu căldură e- 
voluțiile bune ale sportivilor și 
cailor. Concurenții. în majori
tate, au demonstrat o bună 
pregătire, iar unii dintre cai 
ni s-au părut extrem de valo
roși ; printr-o pregătire aten
tă în continuare ei pot înregis
tra rezultate remarcabile în 
competiții mai importante. RE
ZULTATE TEHNICE : „Cupa 
cailor începători" (au partici
pat 31 de călăreți) : 1. Enache 
Boiangiu (Olimpia Buc) cu 
Muscat — 77.7, 2. Ovidiu Poda- 
ru (CSM Craiova) cu Mirat 
78,6. 3. Victor Demian (Olim
pia Buc) cu Sofran 78,9 ; cat.

semiușoară (43 concurenți) : 1. 
Otto Fabik (Dinamp) cu Liliac 
32,5, 2. Teodor Pancă (Steaua) 
cu Vanadiu 33,8. 3. Florin Stoi
ca (Steaua) cu Florit 34.9 ; 
cat. ușoară (20) : 1. Florin Stoi
ca cu Florit 30,5. 2. Alexandru 
Iavorovski (Timiș Izvin) cu 
Zeița 31,3. 3. Mihai Aluneanu 
(Olimpia Buc) cu Scrum 31,4 ; 
cat. semimijlocie (59): 1. Paul 
Mazilu (Dinamo) cu Palmares 
40,0. 2. Aurel Lăpăduș (CSM
Sibiu) cu Hazard 44,0. 3. Ion 
Vescan (CSM Sibiu) cu Bălana 
44.5 ; cat. mijlocie (12) : 1. Paul 
Mazilu cu Prejmer 88.5, 2. Flo
rin Stoica cu Finiș 90,8. 3. Mir
cea Neagu (Steaua) cu Ecou 
96,9 ; cat. semiușoară, cai în
cepători (30) : 1. Mihai Stroici 
(Dumbrava Neamț) cu Diamant 
86,2. 2. Teodor Pancă cu Mas- 
tero 87,2. 3. Ionel Mihalache
(Dumbrava Neamț) cu Rapsod 
88,0 ; dresaj, cat. ușoară (14) :
1. Paul Mazilu cu Bel Ami 
540. 2. Iuliu Farcaș (Lugoj) cu 
înzestrat 539. 3. Aurel Lăpăduș 
cu Hazard 537 ; clasament pe 
echipe : 1. Dinamo București,
2. C.S.M. Sibiu. 3—4. Timiș 
Izvin. C.S.M. Craiova, 5. Stea
ua 6. A.S.A. Cluj-Napoca.

Mihai GHICIOC — coresp.

I 
I 
I 
I 
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I 
I I 
I

în 28 de ediții de campionat 
republican (din 1954, cînd in ur
ma unei acțiuni de reorganizare 
a clubului Spartac — strămoșul 
Progresului-Vulcan de azi — s-a 
adoptat denumirea de Progresu’ 
Finanțe-Bănci), echipa din str. 
dr. Staicovici a jucat 17 ani în 
Divizia ,,A" și 11 în Divizia „B". 
A promovat de cinci ori în pri
mul eșalon și a retrogradat de 
tot atîtea ori, ultima oară in 
urmă cu două săptămîni, clnd a 
înregistrat și cea mai slabă per
formanță : ultimul loc, eu un pro
centaj de nici 30 la sută din 
punctajul general posibil !

Cum se explică acest nou eșec 
de asemenea dimensiune ? Iată ce 
spune, mai întîi, președintele clu
bului, Constantin Dumitrescu j 
„Am revenit în Divizia „A“, a- 
cum doi ani, printr-o conjunctu
ră deosebit de favorabilă, Rapid 
ratînd atunci promovarea foarte 
aproape de' linia de sosire. Am 
intrat însă cu multe probleme ne
rezolvate, ceea ce s-a reflectat in 
comportarea echipei în campiona
tul 1980^-1981, în care ne-am sal
vat după multe emoții și cu mare 
dificultate. Dar, probemele au ră
mas nerezolvate și, totodată, au 
apărut altele care au complicat și 
mai mult situația. Așa se face 
că în campionatul 1981—1982, du
pă un debut oarecum promițător, 
comportarea echipei a început să 
lase de dorit. Această stare de 
lucruri a dus la înlocuirea an
trenorului V. Mateianu eu R. Cos
moc. Speranțele noastre au re
născut într-o anumită măsură, 
dar in perioada pregătitoare de 
iarnă, in care era de așteptat să 
se realizeze acumulările necesare 
atacării ctT succes a returului, 
instruirea a fost sub nivelul ce
rințelor, ceea ce a generat rezul
tatele slabe, cunoscute, din cea 
de a doua parte a campionatului. 
Aceasta este una din cauzele 
insuccesului final al echipei noas
tre. Măcar dacă ar fi fost singu
ra. Dar, s-au adăugat și altele 
cu implicații și -consecințe și mai 
grave. Mă refer, la starea de in-

cînd avea 6 puncte. Am constatat 
de la început o eterogenitate ca 
vîrstă și ca valoare fotbalistică, 
o capacitate fizică precară și o 
mare labilitate psihică la jocurile 
cu miză. Am încercat să îndrept 
lucrurile din mers, solicitînd con
ducerii clubului și efectuarea 
unei acțiuni de reîmprospătare a

s-a mai ocupat cu pasiune și dă
ruire de depistarea, selecția, creș
terea și promovarea unor tineri 
de certă valoare. Renuntîndu-se 
la producția proprie s-a trecut, 
din păcate, ia importul masiv de 
jucători, in marea lor majoritate 
plafonați. Odată cu aceasta a 
pătruns și indisciplina, delăsarea

Sbcvență ofensivă de la unul din puținele jocuri reuși ie ale Pro- 
gresului-Vulcan din acest sezon, in care formația bucureșteanâ 
a învins, pe teren propriu, U.T.A. cu 2—0. Foto : Vasile BAGEAC

lotului. Returul, de la care -aștep
tam redresarea echipei, nu ne-a 
adus satisfacțiile scontate, rezul
tatele nefavorabile din teren fiind 
influențate de rabaturile în pre
gătire, compromisurile față de 
abaterile jucătorilor și imixtiunile 
in viața echipei. Lipsa unei secții 
bune, care să ducă și o activi
tate de perspectivă, ca și exis
tența unei triple conduceri sau 9 
unei conduceri cu trei foruri i 
Întreprinderea Vulcan, Ministerul 
construcțiilor de mașini și club, 
au amplificat starea de instabi
litate a echipei, determinind șl

18. Progresul Vulcan 34 î 6 21 29 62 20

Campionatul de tenis de masă

c
PE

ARAD (f) Șl C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) I
PRIMELE LOCURI LA ÎNCHEIEREA TURULUI
încheierea turului campionatului Diviziei „A“ de tenis de masă,La 

clasamentele se prezintă astfel
FEMININ

GRUPA I VALORICA

i
I

• Puncte realizate acasâ s 17 ; a pierdut cite 2 puncte cu S.C. Ba
cău, Dinamo. Steaua. Corvinul. Chimia, Sp. studențesc, F.C. Olt și 
cite unul cu F.C. Constanța, Jiul, F.C. Argeș, Steaua și S.C. Bacâu.
• Cei mai bun Joc ocupat : 7—12, in etapa I ; cel mai slab: 18, din 

etapa a 6-a.
• Golgeterii echipei : Apostol 6 goluri. Tevî 5, C. Zamfir și Slmîo- 

nov — cite 3, Ticâ, Marica, Marian Ionescu și Stoichiță — cîte 2, Isc ia, 
Neculce, Rob și Caragea — cîte 1.
• Jucători folosiți — 31 : Apostol 33 de meciuri, Gh. Ștefan 32, Ne- 

culce 28, Țevi 27, Ticâ 26, Simionov 26, Marica 25, Grigore 22, Glr- 
joabâ 22, Mateescu 21, I. Alexandru 18, Stoichiță Î5, Zamfir 14, I sa ia 
14, Dragu 14, Marian Ionescu 13, Tânâsescu 11, Rob 11, Nuțu 11, An- 
ghel 9, Cristea 8, M. Vasile 7, V. Nicolae 6, M. Stoica 6, Caragea 
5, Giron 5, Nignea 3, G. Sandu 1, Birjaru 1, Costin 1 și I. Vasile 1.
• Cartonașe galbene s 54 — 28 de jucători j cele mai multe : I. 

Alexandru 7.
• Cartonașe roșii s Grigore (etapa a 17-a) și Tânâsescu (etapa a 

32-a).
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m : 3 transformate (C. Zam

fir, Ticâ și Stoichiță), 3 ratate (Tânâsescu, C. Zamfir, Ticâ).
• A expediat 361 șuturi (235 acasâ — 126 în deplasare), dintre care 

172 pe spațiul porții (110 acasâ — 62 in deplasare).
MASCULIN 

GRUPA I VALORICA

Campionatul se

1. C.S. Arad II 9 9 0 45- 1 18 1. C.S.M Cj-Nap. 972 78-51 16
2. Progresul Buc 9 5 4 28-29 14 2. Progresul Buc. 954 70-61 M
3. Faimar Baia M. 9 4 5 27-36 13 3. Univ. Craiova 1 954 65-67 H
4. C.F.R. — C.S.Ș. 4. Univ. Craiova n 9 1 8 43-77 10

Petroșani 9 0 9 11-45 9
GRUPA A II-a VALORICA

GRUPA A II-a VALORICA Seria 1
Seria I

1. Metalurg. Cugir 12 9 3 54-38 21 1. Muntenia Bz. 12 12 0 108- 14 24
2. M.E.F.M.C. Buc. 12 8 4 50-34 20 2. Mec. lină Buc. 12 8 4 81-65 20
3. Metalul — C.S.Ș 3. Tractorul Bv. 12 5 7 67-71 17

Rm. V. 12 6 6 39-52 18 4. Voința S. M. 12 5 7 67- 83 17
4. C.S.M. Buzău 12 5 7 43-43 17 5. C.S.M. Buzău 12 0 12 18-108 12
5. Constr. Tg. M. 12 2 10 37-56 14

Seria a II-a
Seria a II-a 1. STIROM Buc. 12 10 2 101-61 22

1. C.S. Arad 1 12 12 0 66- 6 24 2. Constr. Tg. M. 12 8 4 96-79 20
2. Inf. Tg. Mureș 12 8 4 45-39 20 3. C.S.Ș. Od Sec. 12 5 7 86-85 17
3. C.S.M. Iași 12 7 5 43-37 19 4. Sticla — C.S.Ș.
4. C.S.Ș. 1 Buc. 12 3 9 22-54 15 Bistrița 12 4 8 69-98 16
5. Spartac Buc. 12 0 12 26-60 12 5. Tricodava Buc. 12 3 9 66-95 15

din 25—26 septembrie.reia cu etapa

disciplină, manifestată atit la an
trenamente și in joc, cit și in 
viața extrasportivă. Am încercai 
să luăm și unele măsuri, suspen- 
dind, după meciul cu Chimia Km. 
Vîlcea, șase jucători. Pe Matees
cu, Stoichiță, Dragu, Marian Io- 
nescu, Gabriel Sandu și C. Zam
fir. Insă nici această măsură nu 
a dus Ia îndreptarea situației. 
Poate și pentru că au existat 
unele imixtiuni în treburile echi
pei ; poate și pentru că antreno
rul R. Cosmoc nu a fost destul 
de exigent în pregătire și la me
ciuri cu toți jucătorii ; poate și 
pentru că ne-a lipsit curajul de 
a promova mai mulți tineri. Așa 
am ajuns la acest moment al 
marilor decepții".

Și acum să dăm cuvîntul an
trenorului Robert Cosmoc ; „Am 
preluat echipa după zece etape,

acestea, inlr-o anumită măsură, 
contraperlormanța noastră din fi
nal".

In continuare, să încercăm, 
punînd punct explicațiilor — si 
obiective, dar și subiective —, să 
scoatem adevărul la suprafață. O 
vom tace in ldeea și cu intenția 
sinceră de a ajuta echipa din str. 
dr. Staicovici să-și recapete re
almente echilibrul și să-și regă
sească drumul care a dus-o, cu 
ani in urmă, în primul eșalon al 
fotbalului de performanță. După 
părerea noastră, o cauză a cau
zelor retrogradării in ultima edi
ție a campionatului o constituie 
renunțarea Ia activitatea de creș
tere și promovare a elemente
lor crescute ta... grădina proprie. 
Odată cu plecarea celor doi fău
rari de talente — I. Kluge șl N. 
Gorgorin—, aproape nimeni nu

ta pregătire șl în jocuri. Cazurile 
de indisciplină, la inccput, izo
late, au proliferat cu timpul, pe 
fondul unei lipse de exigentă a 
conducerii tehnice, a compromi
surilor (să menționăm, printre 
altele, că la puțin timp de la 
excluderea din lot a celor șase 
jucători amintiți mai sus, unii 
dintre ei, Mateescu, C. Zamfir și 
M. Ionescu, au fost reintroduși 
in echipă), a imixtiunilor.

în contextul de mal sus, un 
loc • bine conturat și deloc negli
jabil l-au avut și conținutul și 
calitatea procesului instructiv-c- 
ducativ. în acest sens, s-a arătat, 
dealtfel, că în iarna anului 1982, 
la pregătirea centralizată de la 
Slănlc Moldova, s-a lucrat sub 
nivelul cerințelor. Dar, nici în 
continuare, pe parcusul perioadei 
competiționale, antrenamentele nu 
au avut consistența necesară și 
nu s-au bucurat de participarea 
activă și conștientă a jucătorilor. 
Mai trebuie să adăugăm marea 
instabilitate a formulelor de echi
pă, Progresul-Vulcan înregistrînd 
ta ultimul campionat un adevă
rat record în materie cu cei 31 
de jucători utilizați. în aceste 
condiții apar, firesc, rezultatele 
slabe obținute în teren și poziția 
finală ocupată în clasamentul pri
mei divizii.

în discuția purtată cu președin
tele clubului, Constantin Dumi
trescu, am dorit să aflăm oare 
stat intențiile conducerii clubului 
ta perspectiva mal apropiată și 
mai îndepărtată. Și am înțeles că 
Progresul-Vulcan vrea să renun
țe, în mod hotărît, la aducerea 
unor jucători din alte locuri, pro- 
punîndu-și să revină ia formula 
„producției proprii". în acest 
sens, echipa de seniori ar urma 
să treacă la întreprinderea Vul
can, una dintre cele mal puter
nice unități muncitorești din Ca
pitală, iar ta str. dr. Staieoviet 
ar urma să rămînă centrul de 
copii și juniori, laboratorul de 
formare a viitoarelor cadre pen
tru nevoile performanței.

Acestea ar fi primele măsuri 
pentru redresarea situației. Fără 
îndoială că se vor lua și altele, 
urmărind ca într-un timp cit mai 
scurt Progresul-Vulcan să revină 
acolo unde a mai fost, In prlm- 
planul activității fotbalistice din 
țara noastră.

Mihai IONESCU
Pompiliu VINTILA

I CUM ORCANIZEAZĂ ACTIVITATEA DE MASĂ DIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE?
OR" CIMPINA
lin pag 1)
Inginerul Victor 
Itător. poloist d.; 
jucător de hand- 
<tele asociației 
â lingă noi. în- 
lipească momen- 
iție pentru tot 
iindu-ne : „Pro- 
tem noi singura 
ară a cărei ac- 
i materială im- 

de plăcut. Fapt 
tot ce vedeți 

t foarte mult ; 
erii, au muncit 
u că toți doreau 
eni cu familiile 
curat sau să 

reședintele aso- 
i apoi o evidență 
•e reiese că a- 
i care muncesc 

'-■» de utilai e- 
cu regularitate 

■mbri ai asocia

ției (se încasează peste 8 000 de 
lei în fiecare lună, acum „E- 
lectromotor" avînd la C.E.C. un 
sold de 130 000 de lei), că par
ticipă, într-o formă sau alta, 
fie la numeroasele acțiuni de 
turism-alpinism, fie la între
cerile de casă de popice („a- 
vem și, o popicărie cu două 
piste"), de fotbal, tenis de ma
să, tenis sau volei.

Pentru reporter era intere
sant de aflat de la un astfel 
de președinte de asociație 
sportivă (o asociație model, nu 
încape nici o îndoială, unde 
U.G.S.R. ar putea organiza un 
util schimb de experiență} cum 
a reușit să-și organizeze munca 
de o asemenea manieră, îneît 
și baza materială și acțiunile 
propriu-zise să fie adevărate 
modele de urmat. „Fiind un or
gan obștesc, unde cineva mun
cește numai dacă este pasio
nat, am apelat și noi Ia ast
fel de oameni. Membrii consi
liului au responsabilități pre

cise, fiecare știind ce are de 
făcut : Ștefan Szabo se ocupă 
de activitățile competiționale 
de masă și răspunde de secția 
de volei, care evoluează în 
campionatul județean ; tehnicie
nii Gheorghe Ciorobea și 
Constantin Savu organizează 
întrecerile de șah (reporterul 
face o paranteză și precizează 
că a văzut garnituri de piese 
de mare gabarit, dar ușoare și 
excelent sculptate, îneît și în 
comerț ele s-ar bucura de so
licitare) ; de fotbal se ocupă 
inginerul Octavian Popescu. Nu 
are rost să înșir toate numele, 
dar absolut fiecare membru 
din consiliul asociației și-a 
format un colectiv de iubitori 
ai disciplinei respective"...

Din bazinul de înot al aso
ciației au „ieșit" pînă acum 
peste 1 000 de copii cu bre
vete de înotători („cînd înoată 
o lungime într-un stil care îi 
convine — ne spune președin
tele — înseamnă că acel copil

merită diploma"), iar la „Cupa 
orașului Cîmpina", competiție 
din cadrul „Daciadci", organi
zată de C.O.E.F.S., cei de la 
„Electromotor" sînt în frunte.

C.F.R. SIMERIA
tVrmare din vag Ti 

meciurile echipei mari, ale 
divizionarei „C“, cîndva în 
„B“, acolo unde dorește s-o 
revadă toată lumea.

De bună seamă este lăuda
bil faptul că fotbalul face ca
să bună cu personalul munci
tor de aici sau că, duminicile, 
foarte mulți dintre membrii 
asociației sportive se îndreaptă 
cu familiile, cu prietenii, că
tre valea Streiului, pentru a 
petrece o zi în aer liber.

Mai puțin lăudabil este, în 
schimb, faptul că, descriind cu 
lux de amănunte activitatea 
sportivă de la C.F.R. Simeria, 
secretarul asociației sportive se 
cam joacă cu... vorbele, cu ci

frele, cu procentajele : „Peste 
80 Ia sută dintre membrii 
noștri sint cuprinși într-o ac
tivitate sportivă organizată, 
continuă...". Adică — ni se 
precizează — în fotbal, în tu
rism, dar și în șah, volei, te
nis de masă, pentru care exis
tă amenajări adecvate. NU 
EXISTA. IN SCHIMB, CÎT DE 
CÎT, O SITUAȚIE CONCRE
TA, pornind, să zicem, de la 
un calendar competițional, pie- 
sa-document a fiecărei asocia
ții sportive. NU EXISTA DE- 
CÎT VORBELE secretarului a- 
sociației, care ți le prezintă 
ordonat, metodic, cu o memo
rie de invidiat. Ici, colea mai 
strecoară cîte un nume : nu 
uită să amintească faptul că 
„și tovarășii din conducere 
fac sport" ; deplînge o situa
ție obiectivă : 30 la sută din 
personalul muncitor face na
veta. Atunci cum stăm cu pro
centul de 80 la sută ? Navetiș
tii, e limpede, nu intră în

calcul. Deci, dintr-o dată, din 
cei 2 700 de membri ai asocia
ției, numai 50 la sută sînt cu
prinși, tot după vorbe, într-o 
activitate. Dar, ceva concret 
nu se vede („Știți, noi nu prea 
umblăm cu hîrtiile...") ; numai 
numele celor 15 din consiliul 
asociației sînt scrise, cu o ca
ligrafie impecabilă (Nicolae Ca
pră este desenator tehnic). în 
rest... Ba, nu ! Dintr-un dosar 
descoperit, după stăruitoare 
investigații sînt scoase — în 
fine — cîteva file. Nicolae Ca
pră respiră ușurat Este 
O satisfacție de o clipă s 
una din hîrtii, cu programul 
unor întreceri, DATEAZĂ DIN 
1980, ALTA DIN MAI 1981. 
Ing. Milian Drăgan, președin
tele asociației sportive, alți to
varăși aflați în aceeași încă
pere privesc cu o oarecare 
stînjenealâ scena. Iar soluția 
de a ieși din imnas o repre
zintă tot dialogul despre fot
bal...

Vorbe multe, fapte puține ! 
Cu această impresie am plecat 
de la C.F.R. Simeria...



eFranfa Cehoslovacia 1-1 (0-0) CLASAMENTE

UN EGAL FAVORABIL FRANCEZILOR, CARE Șl-AU ASIGURAT 
CALIFICAREA IN SFERTURILE DE FINALĂ

- La Valladolid, in seria a IV-a, ■ 
întîlnirea dintre Franța și Ceho
slovacia urma să stabilească a 
doua calificată în turul următor 
(împreună cu echipa Angliei). 
Miza deosebită a pus amprentă 
asupra jocului, ambele formații 
fiind foarte atente în defensivă 
pentru a nu primi gol. De a- 
ceea fazele de poartă au fost 
destul de puține și, am zice; 
chiar fără prea multă periculo
zitate. Acest-, a fost, în linii 
mari, aspectul primei părți a 
întilnirli, pentru că, după pauză,' 
jocul a fost mai cursiv, mal 
aspru. La un atac francez pe 
partea stingă Six a izbutit să 
deschidă scorul, Era minutul 
66 și, In clipa aceea, Franța 
era calificată. Replica fotbaliș
tilor cehoslovaci a venit însă D- 
mediat, dar defensiva franceză, 
în frunte cu Tresor, a rezistat 
atacurilor pină in min. 85, cînd 
Panenka a egalat, dar dintr-o 
lovitură de la 11 m, în urma 
faultului lui Krosslă asupra Iul 
Vizek. La scorul de 1—1, în ulti
mul minut de joc, Cehoslovacia 
a ratat o ocazie enormă de a cîș- 
tlga cu 2—1 și a se califica pen
tru sferturile de finală. Dar așa, 
la 1—1 s-a calificat Franța.

Arbitrul italian Paolo Casarta 
• ■ condus formațiile : FRANȚA l

Ettorl — Amoros. Janvlon, Tre- 
sor, Bossis — Giresse, Platini. 
Canghinl — Soler (min. 89 Gi
rard), Lacombe (min. 70 Couriol), 
Six ; CEHOSLOVACIA S Strom- 
sik — Barmos, Radimec, Vo- 
jacete. Flala — Bicovstey, Stam- 
bachcr, '
(min. 70 
(mln. 31

Nehoda — Janecka 
Panenka), Vizete, Krlz 
Masny).

Seria a II-a
1. Austria 2 2 0 0 34 4
2. Algeria 3 2 0 1 5-5 4
3. R. F. Germania 2 10 15-32
4. Chilo 3 0 0 3 34 0

Seria a IVa
1. Anglia 2 2 0 0 5-1 4
2. Franța 3 1 1 1 64 3
3. Cehoslovacia 3 0 2 1 2-4 2
4. Kuwait 2 0 112-51

Seria a V-a
1. Spania 2 110 3-23
2. Iugoslavia 3 1112-23
3. Irlanda de Nord 2 0 2 0 1-1 2
4. Honduras 3 0 2 1 2-3 2

Iugoslavia Honduras 1-0 (0-0)

VICTORIE OBȚINUTĂ IN MINUTUL 87 !

• Invitat de comi
tetul de organizare a 
El Mundial, campio
nul mondial de șah 
Anatoli Karpov a so
sit în Spania și va 
urmări meciurile din 
turul 
competiției.
• Datorită grevei 

anunțate de către lu
crătorii de la stadi
oanele madrilene s-ar 
putea ca partidele din 
turul secund, prevă
zute să aibă loc la 
Madrid, să se desfă
șoare la Malaga, la La 
Coruna și la Valen
cia. O hotărîre defi
nitivă va fi luată de 
F.I.F.A. în aceste zile.
• Cămila mascotă 

a echipei Kuwaltului 
a fost oferită în dar 
grădinii zoologice din 
capitala Spaniei.
• Pină miercuri, la 

C.M. au fost acordate S 
lovituri de pedeapsă: 
una cehoslovacilor în 
meciul cu Kuwait (a

al doilea al

marcat Panenka), una 
chilienilor în meciul 
cu Austria (a ratat 
Caszely), una argen
tinienilor în meciul 
cu El Salvador (a în
scris Passarella) și 
două spaniolilor : în 
meciul cu 
(a înscris 
farte) șl în 
Iugoslavia (a 
Juanito, după 
întîl ratase 
dar lovitura 
repetată !).
• In cele 30 

ciur! disputate pină 
miercuri seara, fapt 
demn de Isublinlat, 
n-a fost acordat nici 
un. cartonaș roșu, deci 
nici un jucător 
fost eliminat de 
teren 1
• Accidentat in 

ciul cu Ungaria, 
pitanul echipei Bel
giei, Eric Gerets, a 
fost supus unui exa
men medical com-

Honduras 
Lopez-U- 

cel cu 
marcat 
ce mai 
Ufarte, 
a fost

de me-

n-a 
pe

me- 
că-

plex, indicat
^,0 puternică comoție 
cerebrală". I s-a re
comandat urgent re
paus total, la 
timp de cîteva 
după care se va 
dea...
• Apropo de 

ciul din turul 
dintre Brazilia șl 
gentina. Fostul secre
tar de stat american 
Henry Kissinger, pre
zent în Spania, la 
C.M., declara : „Pen
tru mine, 
principală 
Brazilia !“.
• Un frumos gest, 

apreciat ca atare : la 
încheierea partidei 
decisive dintre echi
pele U.R.S.S. și Sco
ției, miile de specta
tori scoțieni prezenți 
în tribunele stadio
nului „La Rosaleda" 
din Malaga au aplau
dat călduros formația 
sovietică pentru suc
cesul calificării.

pat» 
zile, 
ve-

me- 
doi 
Ar-

favorit* 
rămlne

Intr-un meci contînd pentru 
grupa a 5-a s-au întîlnit, la 
Zaragoza, echipele Hondurasu
lui și Iugoslaviei. Partida, de 
un rar dramatism, s-a încheiat 
cu victoria „in extremis1* a 
fotbaliștilor iugoslavi, cu sco
rul de 1—0 (0—0), prin golul 
înscris în minutul 87 de Vla
dimir Petrovîci, care a 
format o lovitură de la 
Astfel, iugoslavii deși

pe locul doi, după această in- 
tîlnire, așteaptă cu emoții par
tida dintre Spania și Irlanda 
de Nord de al cărui rezultat 
depinde calificarea lor.

PROGRAMUL DE AZI

Gijon : 18,15 R.F. Germania - Austria (II)
Bilbao : 18,15 Anglia - Kuwait (IV)
Valencia : 22,00 Spania - Irlanda de Nord (V) 5

trans- 
11 m. 
situați

Algeria Chile 3-2 (3-0) I

CALIFICAREA ALGERIENILOR DEPINDE DE... AUSTRIA Șl R.F.G
CIND APELE S-AU LINIȘTIT...

Dintre sutele de partide exis
tente in palmaresul acestei 

atlt de iubite Cupe Mon
diale a fotbalului, nu știm să 
mai fi fost vreuna cu un astfel 
de deznodămint, pe muchie do 
cuțit, ca cea de marți, de la 
Vigo, dintre Italia șl Camerun... 
Pe stadionul Balaidos s-au în
tîlnit o debutantă în lumea bună 
• fotbalului (Camerunul) și o 
echipă care, de-a lungul anilor, 
a fost de două ori campioană 
mondială șl o dată finalistă, a 
fost campioană a Europei (Italia). 
Firesc ar fi fost, de aceea, ca 
europenii să n-aibe probleme cu 
calificarea în turul al doilea al 
competiției, dar cum în jocul a- 
cesta... mingea este, intr-adevăr 
rotundă (!), iată că Italia abia 
a obținut un scor egal (1—1) șl 
o calificare la limita limitei... E- 
gale la puncte (3) și la golaveraj 
(2—2, respectiv, 1—1), cele două 
formații au fost despărțite doar 
de prevederea regulamentară care 
dădea cîștig de cauză echipei 
care a înscris mal multe goluri: 
Italia 2, Camerun 1 !... In aceas
tă privință Italia este, intr-un 
tel. o anume specialistă, căci ne 
amintim, de pildă, că la Mundia- 
tal din 1970, în grupa de la Pue
bla și Toluca. ..Squadra Azzurra" 
a înscris doar un singur gol in 
3 meciuri (1—0 cu Suedia șl 0—0 
cu Uruguay șl Israel) șl s-a ca
lificat in turul doi...

Fără să fl cunoscut tnfringerea 
(ceea ce este, desigur, o perfor
manță I) echipa Camerunului pă
răsește competiția cu fruntea 
sus. Excelentul portar camerunez 
Thomas N’Kono spunea după 
meci : „Sintem decepționați.. Este 
drept că am demonstrat că sin
tem capabili să jucăm la nivelul 
echipelor europene, dar elimina
rea noastră, fără să fi pierdut 
un meci, este o lovitură puter
nică"...

La Sevilla, arbitrul iugoslav 
Damir Matovinovicl n-a a- 
vut nici o problemă condu

cted partida dintre Brazilia și 
Noua Zcelandă, în care sud-a- 
merlcanil au învins lejer cu 4-4 
(2—0). Au jucat formațiile : BRA
ZILIA : Waldlr Perez — Leandro, 
Oscar (mln. 75 Edinho), Luizinho, 
Junior — Falcao, Cerezo, Socra
tes, Zico — Sergtaho (mln. 73 
Paulo Isidoro). Eder ; NOUA 
ZEELANPA : Van Hattum — 
Dods, Herbert, Almond, Elrlcte 
— Boath, Sumner, Mackay, Cres
swell (min. 78 Cole) — Wooddin, 
Rufer (mln. 78 B. Turner).

Antrenorul fotbaliștilor „cario
ca" declara presei : „Acest suc
ces ml-a demonstrat că echipa 
este pe drumul bun. Am fost sa
tisfăcut de jocul la mijlocul te- 

care însă, zilele urmă-renului, 
toare, trebuie să fie și mai hun. 
căci turul doi va fi mult mai <U- 
flcil".

Șn stirșlt, punct final șl în
I seria a III-a în care, la Ali

cante, Argentina a dispus de 
El Salvador cu 2—0. Bolivianul 
Luiz Barrancos Alvarez a avut 
mult șl multe de fluierat, condu
ced echipele : ARGENTINA : F1I- 
lol — Olguin, Galvan, Passarella. 
Taranttal — Ardiles, Gallego, Ma
radona — Calderon (min. 72 San
tamaria), Kempes. Bartoni (min. 
66 Diaz) ; EL SALVADOR : Mora 
— Osorto (min. 33 Arevalo), Jo- 
vel, Rodriguez, Recinos — Ruga- 
mas, Zapata, Huezo, Ventura 
(min. 72 Alfaro) — Gonzales, Ri
vas.

Cesar Luis Menotti se confesa: 
„Aș vrea să uit cit mai repede 
acest meci. Fotbalul a încetat să 
mai fie un sport nobil, așa cum 
a fost practicat de salvadorienl, 
al căror joc brutal, avlndu-1 
drept țintă pe Maradona, a urmă
rit anihilarea, cu orice mijloace, 
a jucătorilor noștri. Noroe că 
n-avem nici un accidentat grav!“.

Meci de mare angajament fi
zic la Ovledo. între echipele 
Algeriei șl Chile. Africanii a- 
veau absolută nevoie nu numai 
de o victorie, cl șl de un scor 
ctt mai net pentru a-șl menți
ne candidatura la unul dintre 
cele două locuri fruntașe ale 
clasamentului seriei a U-a, 
care asigură calificarea te turul 
doi al Mundialului. Pe de altă 
parte chilienii doreau ca, mă
car ta ceasul al 12-lea să rea
lizeze șl el un succes, fie el 
chiar șl simbolic I...

Cel 22 000 spectatori prezenți 
ta tribunele stadionului Carlos 
Tartiere, au asistat la o puter
nică ofensivă a fotbaliștilor al
gerieni. care au stăpteit frînele 
jocului la mijlocul terenului și 
au izbutit să marcheze. pînă 
la pauză, de 3 ori. Autorii go
lurilor au fost : Assad (min. 7) 
care a reluat imparabil min
gea centrată de pe stingă de 
Madjer, din nou Assad (mta. 
31) și Bensaoula (min. SI). La

acest scor (3—0) algerienilor le 
mal trebuia doar un singur 
gol pentru a se califica 1... m 
repriza secundă, spectatord au 
asistat, insă. 1» o adevărată lo
vitură de teatru, căci chilienii 
au întors jocul, au marcat de 
două ori (Neira min 59 din 
11 m șl Letellier min, 73) șl n-a 
lipsit mult ca să egaleze. In a- 
cest fel calificarea Algeriei de
pinde acum de rezultatul me
ciului de astăzi dintre R.F. Ger
mania șl Austria victorie austria
că sau meci nul.

Arbitrul Romulo Mendez (Gua
temala) a condus formațiile : 
ALGERIA : Cerbah — Merzefca- 
ne, Gucndouz. Kourichi. Lar- 
bes — pergani, Bourrebou (min. 
31 Yahl), Mansouri (min. 73 
Dahlab) — Assad, Bensaoula. 
Madjer ; CHILE : Osben — Ga
lindo. Valenzuela. Figueroa, Bl- 
gorra — Dubo, Bonvallet (min. 
45'Soto), Neirra — Yanez, Casz
ely (mm. 58 Letellier), Mo3coso.

Rugbyștil români au ob
ținut o victorie categorică 
în cel de al doilea meci 
al turneului lor în Zim
babwe : 61—6 (25—6) cu
Matabeleland (ZLmbabwe- 
est). Ei au realizat 11 e- 
seuri : Aldea 3, V. Ion, 
Murariu cîte două, Bucan, 
Caragea, Măcăncață, Stoica 
cîte unul. Restul punctelor 
au fost realizate de trans- 
formerul I. Constantin. 
Sîmbătă, are loc primul 
joc-test, Zimbabwe — Ro
mânia, la Bulawayo.

ATLETISM • Sebastian Coe. 
cel mal bun sportiv al anului 
trecut, suferă de tendinită la osul 
peroncu al piciorului sting și a 
fost obligat să întrerupă complet 
antrenamentele pentru o perioadă 
nedeterminată. Medicii care îl 
tratează l-au recomandat o pau
ză totală.

BASCHET « Echipa S.U.A. -a 
cîștigat turneul feminin de la 
Budapesta. ■ tn finală : S.U.A. — 
U.R.S.S. 85—83 (44—49). Pentru
locul 3 : Ungaria — Bulgaria 
70—66 (36—36) • La Zadar, echipa 
masculină a S.U.A. a întrecut iu
goslavia CU 92—90 (47—45).

TELEX • TELEX
RENAT DASAEV... UN IAȘIN '82!
Fotbalul sovietic a avut, de-a lungul anilor, ci fi va portari oare 

au tăcut epocă și care, pur și simplu, au intrat în istoria alU 
de bogată In fapte legendare a acestui sport. A fost, intre alfii, 
Homici, a fost, mai ales, lașin Ji este acum Renat Dasacv, ju
cătorul care a contribuit. Intr-o mare măsură, la calificarea 
echipei U.R.S.S. In turul al doilea al Mundialului, intervențiile 
sale precise, temerare fi prompte rezolvind cu brio multe mo
mente grele la poarta sa, mal cu seamă In partida, de marți 
seara, cu Scoția, chiar și numai după cite a făcut In acest meci, 
antrenorul scoțian Jock Stteln îl consideră pe Dasaev una din
tre marile revelații ale acestei Cupe Mondiale.

Dasaev are 25 de ani, 1S7 cm, 80 kg șl este student la Institu
tul de Culturi Fizici din Moscova. A debutat in reprezentativa 
țării In 1979 șl de atunci a evoluai In 28 de meciuri interna
ționale. Din 1371 este legitimat la Spartak Moscova.

„Dintre adversarii de aici* din Spania — spunea Dasaev — 
mi-au plăcut cel mal mult brazilienii Socrates, zico și Eder 
și scoțienii Strachan șl Archibald. Aceștia din urmă m-au fă
cut să văd, marți seara, toate culorile curcubeului !...“.

Caleidoscop EVIDENT, FOTBAL! &

a
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* Proiectul de organizare a unul mare
campionat inter-țări a figurat încă în pri
mul statut al F.I.F.A., organism creat în I9M 
din inițiativa francezului Robert Guerin șl 
a olandezului G.A.W. Hlrschmann. Dar 
abia în 1908, stimulați de succesul primului 
turneu de fotbal din cadrul J.O. de la 
Londra, s-a pus cu mai multă acuitate 
problema organizării unei Cupe Mondiale. 
Punerea pe picioare a unei asemenea com
petiții n-a fost însă o treabă ușoară. Abia 
după 20 de ani,------ * ‘ ' '
Congresul său 
idee, susținută 
francezi, Jules

* Apropo de
supreme (acea _______ ____ ___________ __
tistului francez Abel Lafleur) s-a numit 
„Cupa Jules Rimet". deși n-a fost vorba 
de o... cupă. Fiind cîștlgată de 3 ori, po
trivit regulamentului, ea a fost atribuită 
definitiv Braziliei. Cit privește „Cupa Hen
ry Delaunay", ea răsplătește echipa clștl- 
gătoare a ci mpior.a'tulul european.

A Din cele 11 ediții ale competiției, des
fășurate pină acum, tn 5 victoria a revenit 
echipei țării gazdă : 1930 Uruguay, 1934
Italia, 1986 Anglia, 1974 R. F. Germania și 
1978 Argentina...

* Poate părea curios, dar pină acum for
mațiile Argentinei și Belgiei (care la 13 
Iunie, au inaugurat disputele Mundialului 
spaniol) nu s-au mai tntilnit decit o sin
gură dată, de-a lungul anilor. Această par
tidă a avut loc în anul 1928, tn cadrul 
turneului olimpic de la Amsterdam, și sud- 
americanli au obținut atunci victoria cu 
6-3...

F.I.F.A. a adoptat, în 
de la Amsterdam, această 
cu multă căldură de doi 
Rimet șl Henry Delaunay, 
aceștia : trofeul competiției 
statuetă din aur, opera ar-

* Mexicanul Antonio Carbajal (născut la 
7 iunie 1929) a fost prezent la 5 ediții ale 
Cupei Mondiale, din 1950 pină in 1966, fiind 
astfel recordmanul competiției. N-a avut 
însă fericirea ca echipa sa să fi realizat 
vreodată o clasare bună ; măcar un loc pe 
„podium".

* De-a lungul anilor au fost prezente la
întrecerile pentru campionatul mondial tot 
mai multe reprezentative : 1930 — 13. 1934 — 
29, 1938 — 28. 1950 — 26, 1954 — 36, 1958 — 
53, 1962 — 57. 1966 — 1970 — 73, 1974 —
87, 1978 — 103, 1982 —

* După Federația Internațională de Atle
tism (169 țări -------------
rația cu cele 
150 în 1982.

* Recordul _ _ _
ale C.M. n deține vest-germanui Uwe Se- 
eler. Prezent ia 4 ediții ale întrecerii (1958, 
1962, 1966 șl 1970), el a susținut 20 de me
ciuri în acest clasament este urmat de co
legii săi Bem Vogts cu 19 meciuri, Sepp 
Maler și Wolfgang Overath cu ctte 18 par
tide. în ceea ce-1 privește pe Carbajal el 
ocupă locul 25 cu 11 meciuri.

* Dintre toți Jucătorii prezenți la C.M. 
singurul care a devenit de 3 ori campion 
al lumii a fost brazilianul Pele. La debutul 
din 1958, pe cind avea 17 ani. Pete a în
scris 6 goluri, apoi în 1962 — 1 gol (a fost 
accidentat și a Jucat doar 2 meciuri !) șl 
în 1970 4- 4 goluri.

A Fotbaliștii din Honduras au produs 
realmente o mare surpriză, încheind la 
egalitate (1—1) meciul cu echipa Spaniei, 
al cărei Joc îl cunoșteau foarte bine. De la

membre), F.I.F.A. este fede- 
mal multe țări membre —

de jocuri în turneele finale

„Fotbalul a ajuns o alegorie a vîețîî, 
ceva ce poate da imbold și poate inte
resa chiar și pe cei străini cu totul de 
sport, folosind jocul ca pe o me ta ford", 
•rian GLANVILLE (născut in 1931) zia

rist sportiv și scriitor englez

venirea sa in Europa, echipa Hondurasului 
a studiat cu maximum de atenție înregis
trările video din diferite meciuri de cam
pionat ale formațiilor Real Madrid, C. F. 
Barcelona, Real Sociedad, al căror Jucători 
formează osatura reprezentativei iberice !... 
și apoi a acționat în cunoștință de cauză i

* Nord-irlandezul Norman Whiteside, cel 
mal tiriăr jucător care a participat la un 
turneu final al C.M., la debutul său (me- 
ciuî cu Iugoslavia) a primit cadou un... 
cartonaș galben I

* Recordmani ai prezențelor în echipele 
naționale slnt : BJSrn Nordquist (Suedia)
— 115 meciuri, Bobby Moore (Anglia) — 
108, Bobby Charlton (Anglia) — 106, Billy 
Wright (Anglia) — 105, Frans Beckenbauer 
(R.F.G.) — 103, Kazimierz Deyna (Polonia)
— 102 etc. Această statistică este anteri
oară C.M. Ea va fi completată cu numele 
portarului italian Dino Zoff, pină acum la 
al 102-lea meci în reprezentativa țării și 
care, cît de curînd, poate deveni lider I

* O altă performanță rară este cea a 
fundașului italian Gentile, care miercuri 
s-a aflat la al 53-lea joc — consecutiv —în 
reprezentativa țării sale. Recordul peninsu
lei îl deține fostul fundaș Facchettl, cu 54 
de prezențe consecutive în națională.
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CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Italiei pentru amatori, Pls- 
tola — Spezia (IM km), a fost 
cîștigată de sovieticul Zagretdt- 
nov in 3h 20:41. în clasamentul 
general conduce italianul Pegnln 
urmat la 4 secunde de sovieticul 
Krivoșeev. • După două etape; 
în Turul R.D. Germane conduce 
Bernd Drogan, urmat la o se
cundă de Falck Boden • Etapa 
a 5-a a Turului Suediei, desfă
șurată în împrejurimile orașului 
SOdcrtaelje (170 km), a fost cîș- 
tigală de italianul Possi în Sh 
59:28. în clasamentul general con
duce Giuseppe Petlto (Italia). • 
Italianul Pierino Gavazzi a cîștl- 
gat la sprint etapa a 8-a a Turu
lui Elveției, Tasch — Etoy (197 
km) în Ih 11:11. în clasament 
conduce Giuseppe Saronni urmat 
la 1:22 de olandezul Hooy. • Ir
landezul Sean Kelly a clștlgat șl 
etapa a 2-a a Turului provinciei 
Aude. Carcassonne — Villesque- 
lande — Carcassonne (162 km), 
în Ih 16:43. în clasament conduce 
francezul Bernard Vallet

FOTBAL • în etapa a 9-a a 
campionatului Suediei : Halmstad 
— Brage 3—1, Malmiî — Nâr- 
rkdping 1—1, Oster — IFK Gdte- 
borg 3—1. Conduce Oster cu 12 p, 
urmată de Malmo 11 p.

în turneul internațional 
de tenis de la Wimbledon, 
marele favorit John McEn
roe l-a eliminat cu 6—3. 
6—3, 7—5 pe Eddie
wards, iar Pascal Portes a 
clștlgat cu 7—4, 6—4. 6—2 
Jocul cu John Austin. Alte 
rezultate : Edmondson — 
Davis 7—6, 7—4, 7—5 ; Bir- 
ner — Evert 6—4. 8—4. 2—8.
6— 2 ; Odzior — Maeso 4—4.
7— 6, 7—5, 7—6 ; Amaya —
Brown 7—4, 6—3, * * '
Gonzales — McCain
8— 2, 6—7. S—7, 6—1 ; 
tram — Jarryd 6—7, 
6—3, 6—2 ; Feminin : 
White — Laura 
2—6, 7—8. 9—7 
sale
6—1 ; Joanne Russell — Su
san Mascarln 4—4. 7—3,
6—2 ; Candy Reynolds — 
Renee Blount 7—6. 6—3 ;
Paula Smith — Shelley 
Walpole 6—0. 6—2 ; Leslie 
Alen — Catherine Tanvler 
6—4, 4—4. 8—6 ;
Pascale — Marla 
rova 7—5, 6—2 ; 
naldl — Betsy 
6-2, 6-3.

Ed-

«—i:

Mot- 
t-l. 

Anno 
Dupont 

. Pamela Ca- 
Kathy Horvath 8-4.

Claudia 
Plnte- 

Kathy Rl- 
Nagelsen
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