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Noi confirmări ale gimnasticii românești la C. E. de juniori

ECATERINA SZABO - CAMPIOANĂ EUROPEANĂ ABSOLUTĂ!
® Alte două medalii de aur și una de argint pentru talentata noastră sportivă 

aparate • levente Molnar - „bronz- la inele și cal

VP V

iinalcie
ceasta era agitată 
și simțea parcă 
nevoia să mărtu
risească un gînd 
anume. S-a' așezat 
la mașina de scris 
și i-a adresat două 
rînduri Emiliei E- 
berle, prima cam
pioană de junioare 
a Europei. Rinduri 
pe care reporterul 
și-a permis să le 
ia cu sine la An
kara și să le facă 
publice Kicum : 
„Dragă Emilia, te 
asigur că voi cîș- 
tiga din nou tit
lul de campioană 
a Europei și nu 
voi rata nici un 
aparat Și aici, 
in capitala Turciei, 
în fața unui pu
blic care a îndră- 
git-o de la cea din
ții apariție a ei pe 
podium si a susți

nut-o cu frenezie, s-a ținut de 
cuvînt, reușind performanța de 
a cuceri pentru a doua oară con
secutiv invidiatul titlu. Eleva 
antrenorilor Maria Florescu-

ANKARA, 27 (prin telefon). 
Școala românească de gimnas
tică a triumfat din nou. De a- 
ceastă dată. în sala „Kemal 
Atatflrk" din capitala Turciei, 
unde am trăit sîmbătă clipe- 
de emoție și apoi de îndreptă
țită mindrie : ECATERINA 
SZABO a devenit. pentru a 
doua oară consecutiv, campioa
nă absolută a Europei la ju
nioare. Un splendid succes, 
care face cinste întregii noas
tre mișcări sportive. Iar pal
maresul delegației României la 
această a treia ediție a C.E. 
este cu atît mal remarcabil cu 
cît el a fost completat de me
daliile de aur obținute de Eca
terina Szabo la sărituri și sol, 
de „argintul" ei la paralele și 
de cele două medalii de bronz 
cucerite de Levente Molnar la 
cal și la inele.

înainte de a relata desfășu
rarea propriu-zisă a concursu
lui feminin la individual com
pus. este necesar să prezen
tăm cititorilor o întîmplare 
dinaintea plecării spre Ankara, 
în clipele care au precedat de
plasarea spre aeroport, fetele 
noastre erau adunate, la se
diul Federației de gimnastică, 
în jurul Ecaterinei- Szabo. A-

Cosma și Adrian Goreac a fă
cut un concurs de zile mari, 
dovedindu-se deopotrivă o ex
celentă concurentă și tacticia- 
nă. știind să-și dozeze perfect 
efortul pentru cele două ore 
de aprigă dispută sportivă în 
compania unor puternice par
tenere din U.R.S.S.. Bulgaria. 
R.D.G., Cehoslovacia, Ungaria. 
Ea a fost secondată cu brio de 
celelalte reprezentante ale 
noastre (Camelia Renciu — lo
cul 6. Ștefania Marin — locul 
7), consființindu-se astfel o ca
tegorică dominare românească 
la ceastă competiție de 
nivel. Tot aici trebuie 
dăugăm că. pină acum, 
penele" de gimnastică 
junioare au consemnat, 
trei ediții, tot atitea frumoase 
succese ale unor sportive din 
România !

Ecaterina Szabo a evoluat sîm
bătă în seria a doua, în aceea
și grupă cu una din principa
lele concurente la titlu, sovie
tica Olga Mostepanova. De 
fapt. Mostepanova a concurat, 
la trei aparate, înaintea Ecate- 
rinei Szabo. Multipla campioa-

Constantin MAGOVE1

ridicat 
să a- 

»,euro- 
pentru 
la cele

(Continuare în pag. 2-3)

ROMANIA
a Întrecut
ZIMBABWE,
LA RUGBY

HARARE, 27 (prin telex). în 
cursul zilei de 
Bulawayo, ____________ _
rugby a României a susținut 
primul meci test în compania 
reprezentativei republicii Zim
babwe. La capătul unui joc 
extrem de disputat, nugbyștii 
români au obținut o meritată 
victorie cu 25—23, după ce la 
pauză erau conduși cu 17—9 !

sîmbătă, la 
reprezentativa de

Asemenea întregii noastre națiuni, tineretul sportiv al pa
triei, antrenorii, tehnicienii, toți cei care activează în miș
carea sportivă au urmărit cu un deosebit interes desfășu
rarea celui de al II-lea Congres al educației politice și culturii 

socialiste, eveniment de o deosebită însemnătate în întreaga 
viață politică și socială a țării, în opera de transformare re
voluționară a societății și a factorului el cel mai de seamă — 
omul, făuritorul tuturor valorilor materiale și spirituale.

Congresul recent încheiat se înscrie intre numeroasele și stră
lucitele inițiative ale secretarului general al partidului nostru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, izvorîle din preocuparea sa 
statornică pentru binele țării și viitorul ei. constituindu-se, tot- 

a 
po- 
da

odată, drept o componentă importantă în 
edificiului democrației noastre socialiste,

vasta structură 
care asigură 

porului posibilități nelimitate de afirmare a voinței sale, 
participare directă la dezbaterea tuturor problemelor care pri. 
vesc dezvoltarea țării, edificarea omului nou.

Prin magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia incheierea lucrărilor congresului — amplu program politico- 
ideologic și cultural-educativ — prin salutul bogat în idei și 
învățăminte adresat de tovarășa Elena Ceaușescu, ca și prin 
amplele dezbateri care au avut loc în plen și pe secțiuni, Con
gresul s-a constituit intr-un larg for democratic al poporului 
român.

Lucrările congresului de la sfîrșitul săptămînii trecute au 
scos cu putere în evidență în întreaga lor desfășurare, mai pre
sus de orice, puternica unitate a poporului în jurul partidului 
comunist, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vorbind în numele colectivelor de oameni ai muncii 
pe care îi reprezentau la congres, participanții la dezbaterile în 
plen și pe secțiuni au dat expresie voinței clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii de pe în
treg cuprinsul țării — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — de a îndeplini cu cinste obiectivele istorice cu
prinse in Programul partidului, in holăririle celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., pentru asigurarea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămintul României.

S-a afirmat cu tărie adeziunea deplină a întregului front de 
educație politică și cultură față de ideile, tezele și orientările 
novatoare, revoluționare cuprinse in Expunerea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R., rezultînd pregnant necesitatea de a se acționa perma
nent și sistematic pentru perfecționarea întregii activități poli- 
tico-ideologice și cultural-educative, în vederea valorificării su-

(Continuare in pag 2-3)

35 de ani de la înființarea clubului sportiv „Steaua"
ADUNAREA FESTIVA DE LA CASA CENTRALA A ARMATEI

Cu prilejul aniversării a 35 
da ani de la înființarea Clubu
lui sportiv al armatei „Steaua", 
sîmbătă dimineață a avut loc 
la Casa Centrală a Armatei o 
adunare festivă.

Au luat parte tovarășii Ion 
Coman. 
Politic 
C.C. al 
siliului 
municipal 
Educație Fizică și Sport, gene
rali, ofițeri, subofițeri, antre
nori și sportivi fruntași ai clu
bului sărbătorit, reprezentanți 
ai altor cluburi bucureștene.

In deschiderea festivității, 
s-a dat citire Ordinului de zi 
al ministrului apărării naționa
le cu prilejul aniversării clu
bului militar.

în continuare au luat cuvin- 
tul general-maior Ion Aurel, 
președintele clubului „Steaua",

membru al Comitetului 
Executiv, secretar a) 
P.C.R., membri ai Con- 
Național și Consiliului 

București pentru

colonel Nicolae Petriceanu, 
președintele clubului „Dinamo", 
prof. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu, rectorul Institutului 
pentru Educație Fizică și Sport. 
Nicolae Stancu, președintele 
C.M.B.E.F.S.. general-locotenent 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., general-locotenent 
Constantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale.

Vorbitorii s-au referit pe larg 
la rezultatele de prestigiu ob
ținute de sportivii militari — 
concretizate, între altele. în cu
cerirea a 43 de medalii olim
pice, 135 titluri mondiale. 76 
medalii la ■ campionatele mon
diale universitare. 275 la cam
pionatele și cupele europene, 
847 la jocurile balcanice, în ob
ținerea a 3 600 titluri ale Româ
niei —, performanțe ce au fă-

0 DUPA-AMIAZA CU „STELELE" STELEI
Aniversarea a 35 de ani de 

existență a clubului sportiv al 
Armatei Steaua a prilejuit, 
sîmbătă după-amiază, la Pa
latul sporturilor și culturii din 
Capitală, un atractiv program. 
Formațiile de baschet și hand
bal ale clubului — campioane 
naționale în acest an — au sus
ținut întîlniri amicale interna
ționale, urmărite cu interes de 
spectatori, mulți dintre ei sta
tornici susținători al acestei 
unități de performanță. care

a înscris pagini de aur în is
toria sportului românesc.

Ineditul după-amiezii 
sîmbătă a constat și în faptul 
că s-au întîlnit, într-o partidă 
demonstrativă 
timp simbolică, 
foste vedete — 
afirmăm că șl 
dete — ale handbalului de la 
Steaua și Dinamo București.

de

și în același 
formațiile de 

si nu greșim să 
de actuale ve-

(Continuare ta pag 2-3)

MULTE MODIFICĂRI PE LISTA CAMPIONILOR DE LUPTE
întreceri aprige au desemnat învingătorii Ia grcco-romanc

TIMIȘOARA, 27 (prin tele
fon). în sala Olimpia din loca
litate s-au încheiat întrecerile 
turneului final de lupte greco- 
romane, cei zece noi campioni 
ai țării fiind cunoscuți în urma 
unor partide aprig disputate, 
în care, uneori învingătorul 
n-a putut fi desemnat pînă în 
ultimele secunde de luptă. Așa 
a fost de pildă, la categoria 
cea mai mică, unde I. Asaftei 
a condus în primul minut, C. 
Scuturicî a egalat și s-a dis

tanțat (12—4), iar în final 
scorul a fost de 14—14. învin
gătorul fiind desemnat făcîn- 
du-se apel la alte prevederi 
ale regulamentului. C. Ale
xandru» sportiv din vechea 
generație, a cîștigat clar finala 
cu C. Drăghicl, adversar de 
care fusese învins chiar și în 
zilele sale de glorie. De data 
aceasta, dovedind o pregătire 
excelentă și o mare capacita
te de mobilizare. C. Alexan
dru a cîștigat prin tuș in ul

timul minut de luptă (cînd 
conducea cu 9—0). obținind cel 
de al 10-Iea titlul de campion 
național. Cu o ..fixare" în pri
mul minut șl o „centurane la
terală" în lupta de la parter. 
N. Zamfir (57 kg) l-a întrecut 
pe C. Filipov, incapabil în a- 
cest meci să realizeze o acțiu
ne tehnică.

Cu o surpriză s-au încheiat 
disputele la 62 kg : tinărul C. 
Uță (Dinamo)» sportiv aflat

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

cut ca sportivii de la ..Steaua" 
să cîștige stima și aprecierea 
partenerilor de întreceri, ale 
iubitorilor sportului din țara 
noastră și de peste hotare.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm. în încheierea 
adunării, participanții au 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în 
care se spune, între altele : „în 
aceste momente de înaltă efer
vescentă politică ce caracterizea
ză întreaga noastră țară, deter
minată de suflul înnoitor al 
Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. 
și de Congresul al II-lca al 
educației politice și culturii 
socialiste, dînd glas sentimen
telor de profund patriotism ce 
ii animă, sportivii, antrenorii, 
întregul activ al Clubului spor
tiv al armatei „Steaua" folo
sesc prilejul celei de-a 35-a 
aniversări a clubului pentru 
a-și exprima adinca lor recu
noștință față de grija părinteas
că și de sprijinul neprețuit pe 
care partidul, dumneavoastră 
personal, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Ie acordați activității de edu-

PENTRU A 14-a OARĂ 
CAMPIOANĂ

EA BASCHET MASCULIN
Pentru echipele participante 

la grupa valorică 1—6 «a cam
pionatului național de baschet 
masculin, întrecerea s-a înche
iat, ieri, prin meciurile dispu
tate in sala Floreasca. Titlul 
de campioană a României a re
venit (pentru a 14-a oară în is
toria competiției, pentru a 
treia oară consecutiv) echipei 
STEAUA, pregătită de maes
trul emerit al sportului Mihal 
Nedef (antrenor principal) șl 
maestrul sportului Nicolae 
l’irșu (antrenor secund), foști 
jucători de bază în formațiile 
din trecut ale clubului din Ca
lea Plevnei. Steaua a totalizat 
81 de puncte (40 de victorii și 
o singură înfrîngere) și este 
urmată de : 2. Dinamo Bucu
rești 74 p, 3. C.S.U. Brașov 61 
p, 4. I.C.E.D. București 60 p, 
5. Rapid București 56 p. 6. 
IMUAS Baia Mare 50 p.

„Trofeul eficacității", oferit 
de ziarul „SPORTUL" coșgete- 
rului Diviziei „A“. a fost cu-

(Continuare în pag 2-3) (Continuare in pag 2-31
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Echipa de baschet Steaua : de la stingă la dreapta, sus : Cătălin 
Scarlat, Viorel Ion, Sorin Ardelean, Roman Opșitaru, Gabriel 
Șarlă, Gheorghe Oiczelak, Petre Brănișteanu ; rindul de jos : 
Costel Cernat, Florentin Ermurache, Nicolae Pîrșu — antrenor 
secund, Mlhai Nedef — antrenor principat, Anton Netolitzchi, 
Virgil Căpușan Foto : Dragoș NEAGU



EDUCAREA SPORTIVILOR
(Urmare din vag 1)

perioare a potențialului creator al poporului nostru in istorica 
operă de făurire a noii orînduiri, a accelerării progresului mul
tilateral al patriei.

O atenție deosebită a fost acordată, atît în documentele de 
o inestimabilă valoare ale congresului, cit și în dezbateri, nece
sității de a situa in centrul muncii politico-educative și culturale 
problemele realizării in cele mai bune condițiuni a sarcinilor 
fiecărei unități, creșterea productivității muncii a eficienței eco
nomice și calității produselor și pe această bază, a creșterii 
venitului national, a bogăției naționale. Iată de ce va trebui să 
se facă totul pentru formarea și educarea tuturor cetățenilor, 
cu deosebire a tineretului. în spiritul muncii susținute, pline de 
dăruire pentru înflorirea necontenită a patriei.

Sarcini importante reies din documentele Congresului al II-Iea al 
educației politice și culturii socialiste și pentru mișcarea sportivă. 
Așa cum s-a subliniat la congres, activitatea sportivă de masă din 
cadrul marii competiții sportive naționale ,,Daciada“ trebuie să 
cunoască o amploare crescîndă, la realizările obținute pînă în 
prezent trebuind să se adauge altele, pe măsura sarcinilor ac
tuale. De multiplele valențe ale exercițiilor fizice, turismului și 
sportului de masă să se bucure tot tineretul țării, masele largi 
de oameni ai muncii, urmînd să desfășurăm în acest scop o 
largă munca organizatorică și politică, de propagandă privind 
binefacerile culturii fizice și sportului, practicate sistematic, cu 
precădere în mijlocul naturii.

Sarcini mari si de răspundere revin, de asemenea, tuturor ce
lor ce activează în domeniul sportului de performanță 
împletirea muncii de instruire cu cea politico-educativă, în ca
drul unui tot unitar, se impune cu necesitate, pentru a asigura 
participarea conștientă a tuturor sportivilor Ia procesul de an
trenament, pentru a-i mobiliza să dea totul in concurs. Aceasta 
este o sarcină de căpetenie a tuturor antrenorilor, in toate ra
murile de sport. Și. mai presus de orice, să asigurăm tinerilor 
sportivi o inaltă educație în spiritul dragostei față de patrie, 
de partid și popor, pentru a face din ei cetățeni vrednici, re
prezentanți demni ai patriei în marile concursuri internaționale.

Printr-o muncă asiduă, susținută, folosind integral timpul la 
dispoziție, ca și baza materială creată de partid mișcării sportive, 
asigurînd pregătirii un caracter științific să facem să crească 
eficiența întregii activități sportive, a mijloacelor umane și 
materiale ale mișcării sportive aplicînd în domeniul nostru de 
activitate sarcinile stabilite la recentul congres. De asemenea, 
să asigurăm întrecerii sportive, atît pe teren cit și în tribune 
pretutindeni, climatul sănătos, moral, de respect pentru etica și 
echitatea socialistă, atit de necesar și caracteristic mișcării spor
tive din tara noastră.

Înarmați cu orientările clare formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Expunerea-program la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. și în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor congre
sului, să acționăm cu hotărire și competență, astfel ca fiecare 
participant Ia actul sportiv, fiecare sportiv, fiecare antrenor și 
activist sportiv să se arate demn de epoca in care trăim, par
ticipant harnic și conștient la dezvoltarea multilaterală a pa
triei. inclusiv in domeniul mișcării sportive.

A ÎNCEPUT VACANȚA, CONTINUĂ „ACȚIUNEA DELFIN"...
Interviu cu prof. COSTIN PELINESCU, inspector general adjunct 

al Inspectoratului școlar al Municipiului București

CAAA
(Urmai

DIVIZIA „A"
tU'mare atn pag. I)

cerit de Virgil Băiceanu (Farul 
Constanța), care a înscris l 174 
puncte în 41 de meciuri.

Echipele din grupa valorică 
7—12 au susținut penultimul 
turneu la Cluj-Napoca și vor 
termina competiția prin tur
neul care va avea loc, la Sibiu, 
între 7 și 11 iulie. Pînă atunci, 
clasamentul grupei se prezintă 
astfel : 7. Farul Constanța 73 
p. 8. Dinamo Oradea 70 p. 9. 
C.S.U. Sibiu 70 p. 10. Univer
sitatea Cluj-Napoca 70 p. 11. 
Urbis București 67 p 12. Car- 
pati București 51 p.

Rezultatele înregistrate sîm- 
bătă și duminică :

I.C.E.D. - C.S.U. BRAȘOV 
95—93 (43—40. 85—85). Un meci 
al ambițiilor. în care baschet- 
baliștii de la I.C.E.D. au lup
tat așa cum ar fi trebuit să 
facă și In alte partide (pier
dute tocmai cînd dețineau lo
cul 3 in clasament). Evoluția 
scorului a fost de-a dreptul 
captivantă, de aceea vom și 
reda cîteva momente mai im
portante : min. 7 : 24—17 pen
tru studenți. min. 16 : 35—30
pentru I.C.E.D.. min. 28 : 55— 
55. min. 30 : 67—59 pentru
C.S.U.. min. 37 : 79—79. Brașo
venii au mai condus cu 83—81 
ți 85—83, dar de fiecare dată 
I.C.E.D. a egalat prin coșurile 
înscrise de Dan Chircă. tn pre
lungiri, bucureștenii s-au de
tașat (puțin, dar decisiv) dato
rită a patru puncte marcate 
din două aruncări libere, si
tuație de care C.S.U. nu a be
neficiat niciodată, ei reușind 
să înscrie doar din acțiune.

ADFUNISTRAȚIA Dl STAI 1010 PRONOSPORT INIORHIAZA

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2“ DIN
27 IUNIE 1982

EXTRAGEREA I : 1 9 8 22
EXTRAGEREA a Ii-a : 66 37 38 30
EXTRAGEREA a IlI-a : 26 54 4 57
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 566.110 LEI.

LA BASCHET
Au înscris : Carpen 26. Chircă 
18. Grădișteanu 15. Marinescu 
14, Rădulescu 9, Voicu 9. Fo- 
gonaru 4 pentru învingători, 
respectiv Hegyesi 24, Flaundra 
21 Tecău 12. Cucerzan 2, Mo
rarii 18. Kriszbai 16. Arbitri : 
P. Pasere și N. Constantinescu.

STEAUA — IMUAS 111—62 
(55—36). Au Înscris : Opșitaru 
24 Șarlă 18, Cernat 16, Căpu- 
șan 12, Scarîat 10, Ermurache 
9, Ardeleanu 4, Netolitzschi 4, 
Oczelak 4. Brănișteanu 4. V. 
Ion 6 pentru învingători, res
pectiv Murășan 20. Florea 16, 
Munteanu 4, C. Ion 4. Anghel 
4 Ciocan 4. Susanu 6, Dumi
tru 4. Arbitri : N. Constanti
nescu și C. Dumitrache.

DINAMO — RAPID 93—58 
(49—23). Au marcat : Brabo- 
veanu 22. Fluturaș 17. David 
10 Caraion 4, Ivascencu 7, Va- 
silică 6. Mihuță 6, Marinache 
8. Uglai 9. Popa 4 pentru în
vingători respectiv Stratulai 
11. Suciu 14. Plămadă 13. Dăcs- 
cu 6. Becea 2. Bulancea 2. Po- 
povtci 4 Sipoș 2. Țurcanu 4 
Arbitri : P. Pasere și A. Ni- 
culescu. . ___,

DINAMO — C.S.U. BRAȘOV 
93—54 (47—19). Au marcat !
David 16 Braboveanu 12, U- 
glai 11, Vasilică 10. Mihuță 10, 
Fluturaș 8. Ivascencu 8. Cara
ion 6. Marinache 8. Popa 4 
pentru Dinamo, respectiv He
gyesi 20, Tecău 7, Flaundra 9, 
Cucerzan 6, Moraru 6, Kriszbai 
4, Csender 2. Arbitri : P. Pa
sere și N. Constantinescu.

I.C.E.D. — IMUAS BAIA 
MARE 89—80 (38—37). Au mar
cat : Voicu 23. Chircă 22. Ră
dulescu 17, Carpen 13. Pogo-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

„CJW. 16—25 IUNIE 1982*

L Franța — Anglia 2. n. Ir
landa de Nord — Iugoslaxia X. 
HI. Peru - Italia X. IV. Unga
ria — Argentina 2. V. Scoția — 
Brazilia 2. VI. Spania — Iugo
slavia 1. vn. Cehoslovacia — 
Anglia 2. VIU Peru — Polonia 2. 
IX. Ungaria — Belgia X. X. Sco
ția — U.R S.S. X. XI Franța — 
Cehoslovacia X. XII. Austria — 
R.F.G, 2. XIII. Spania — Irlan
da de Nord 2.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
824.500 LEL

A început vacanța. Vremea 
este prielnică practicării dife
ritelor sporturi. Este, însă, se
zonul înotului și tot mai mulți 
școlari iau drumul ștranduri
lor și piscinelor, alții se află 
în tabere organizate pe Litoral. 
Continuă tradiționala „acțiune 
Delfin* 1* de învățare a înotu
lui. Și în vacanța de vară — 
1982, mii de școlari vor fi ini- 
țiați în tainele acestui îndră
git sport. Pentru a afla ce se 
întreprinde în Capitală. in 
acest sens, ne-am adresat to
varășului prof. Costin Peli- 
nescu, inspector general ad
junct al Inspectoratului școlar 
al Municipiului București, vi
cepreședinte al F. R. Natație.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 27 IUNIE 1982

I C.S.U. Galați — Poli- lași X
H. Strungul Arad — F.C. Bihor
I. III. Mecanică tină — Petro
lul 1. IV. Gloria Bz. — C.S.M. 
Sv. 1 V. Relonui — Vlct. Tecuci 
1. VL I.M.U.M — Viitorul Vas
lui 1 Vn. Delta — C.S. Boto
șani 1. VIII Gaz metan — Me
talul Buc. 1. IX, Tractorul — 
Carpați Mîrșa 1 X. înfrățirea — 
C.F.R Cluj-N 1. XI Someșul — 
F.C. Bala Mare 1 Xn C.I.L. Si- 
ghet — F.C.M. Reșița X. XTH. 
Minerul Uba — C.F.R Tim 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
221 842 LEI.

— Unul din principalele o- 
biective ale F.R.N. este de a 
face ca în scurt timp fiecare 
elev din Capitală să știe să 
înoate. Ce se întreprinde in 
acest scop ?

— Pentru vacanta de vară 
(15 iunie — 15 septembrie) pe 
lingă toate bazinele bucurește- 
ne vor avea loc cursuri de ini
țiere, in cicluri organizate pe 
grupe de virstă. Vrem ca toți 
școlarii să deprindă tainele 
plutirii in apă. în același timp, 
insă, tehnicienii ii vor urmări 
îndeaproape, astfel ca cei mai 
talentați să poată fi selecțio
nați in secțiile de performanță 
ale cluburilor școlare. Cei mai 
buni vor fi îndreptați către 
clubul sportiv de pe lingă Li
ceul de filologie și istorie nr. 
2, care dispune de condiții de 
pregătire superioare.

— în calitatea dv. aveți po
sibilitatea de a valorifica toate 
mijloacele de care dispun șco
lile din Capitală pentru a face 
din înot unul dintre cele mai 
populare sporturi în rindurile

MASCULIN
naru 8, Grădișteanu 6 pentru 
învingători, respectiv Florea 26 
Ioan 21. Munteanu 14, Ciocan 
11. Murășan 4. Dumitru 2. He- 
rindian 2, Arbitri : N. Constan
tinescu și L Szabo.

STEAUA — RAPID 92—78 
(44—36). Au marcat : Cernat 33. 
Căpușan 18. Brănișteanu 14, 
Scarlat 8. Șarlă 7. Oczelak 6, 
Brănișteanu 6 pentru învingă
tori. respectiv Dăescu 17. Și- 
poș 12. Suciu 10, Plămadă 10, 
Turcanu 8, Bradu 7. Popovici 
8. Stratulat 2. Viniilă, 2. Be
cca 2. Arbitri : I. Olaru și N. 
Constantinescu.

Dumitru STĂNCULESCU

CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag 1)

nă internațională a țării noas
tre. recentă cîștigătoare a edi
ției a doua a Cupei Ennia. a 
învins însă și acest handicap, 
dovedind o măiestrie și o stă- 
pînire de sine ieșite din co
mun. chiar dacă, cum vom ve
dea. ea nu a primit mereu no
tele pe care le merita. La pri
mul schimb, după ce Mostepa
nova a fost notată cu 9,45 la 
paralele, Ecaterina Szabo a 
primit, la același aparat, 9.70, 
în timp ce bulgăroaica Boriana 
Stoianova cu 9.85 la sol. mă
rea ia trei numărul sportive
lor în cursa directă pentru tit
lu. în următorul schimb. Kati 
a fost fenomenală la cel mai 
dificil dintre aparate — bîrna. 
Ea a lucrat pe ..puntea suspi
nelor** cu atîta siguranță și 
virtuozitate îneît se impunea, 
fără doar și poate, o singură 
notă : 10 ! Dar brigada de ar
bitra — care avusese anterior 
de furcă cu exercițiul necon
vingător al Mostepanovei. a- 
cordîndu-i, totuși. 9,70 — a die- 
punctat-o pe sportiva noastră :
9,90. Din acest moment, lupta 
se reducea la duelul Ecaterinei 
cu Stoianova (9,60 la sărituri). 
A urmat pentru Kati solul 
după un exercițiu bun al Mos
tepanovei (9.85). Ea a execu
tat o Tsukahara. a avut multe 
combinații cu elemente grele, 
încheind cu dublu salt. în a- 
plauzele entuziaste ale publi
cului. Nota însă... numai 9,85! 
Stoianova, la paralele a primit 
9,60. în fine, la sărituri, după 
o primă execuție mai puțin 
reușită. Ecaterina Szabo a 
avut o a doua excelentă. Zbor 
înalt, execuție bună, aterizare 
perfectă : 9.80, cea mai mare 
notă la acest aparat (ca și la 
bîrnă), în vreme ce Mostepa- 
nova — evident marcată — a 

școlarilor. Ce intenționați în a- 
ceastă direcție ?

— Foarte mulți copii din Ca
pitală vor pleca și in acest an 
in taberele organizate la Nă
vodari și Eforie, numărul lor 
ridieîndu-se la peste 4 000 de 
elevi și aproximativ 1000 de 
preșcolari In aceste tabere, 
profesorii de educație fizică, 
cu specializarea înot, au sarci
na să-i inițieze pe copii, să le 
formeze deprinderi de mișcare, 
să le îmbunătățească procedee
le de inot. Asemenea acțiuni 
au avut loc, dealtfel, și in va
canțele de iarnă și de primă
vară, in bazinele acoperite de 
pe Litoral. In cadrul școlilor 
aflate in perimetrul bazinelor 
din Capitală, învățătorii și pro
fesorii au obligația de a efec
tua o parte bună din orele de 
educație fizică la piscine. De 
exemplu, la Liceul ,,Bolinti- 
neanu", care dispune de două 
bazine acoperite, pină acum 
un număr mare de elevi și 
preșcolari din grădinițele și 
școlile Sectorului 5 au învă
țat înotul, cei -mai talentați

SĂ DOVEDIM CĂ AVEM MAI MULT 
DECÎT 0 ECHIPĂ NAȚI0NALĂ1

Echipa națională de rugby 
se află la ora de țață In A- 
trica, în Republica Zimbabwe, 
intr-o premieră absolută pen
tru sportul românesc. Toate 
bune și nu putem declt să na 
bucurăm că o nouă fereastră 
s-a deschis tn fața balonului 
nostru oval, căruia 11 urăm 
în continuare succese pe mă
sura prestigiului cîștigat.

Ne-am fl așteptat, totodată, 
ca la Începutul unui nou se
zon internațional, în perspec
tiva dificilelor par
tide oficiale ale 
toamnei, F.R.R. aâ 
se gîndească cu pre
cădere la TINE
RET — spre echipa 
națională de MIINE, 
căreia î s-ar cuveni
un calendar bogat, atractiv. 
A ne baza, aproape In exclu
sivitate, pe sportivi consa- 
crați, aproape mereu același, 
mulți dintre el obosiți după 
un sezon greu, uzați, aproape 
de sfîrșltul carierei, socotim 
că este greșit !

Noi avem, alături de valorile 
deja consacrate pe plan in
ternațional (Mircea Paraschiv, 
Florică Murariu, Gheorgho 
Dumitru, Enclu Stoica, Ion 
Constantin. Mircea Munteanu 
ți ceilalți din echipa națio
nală), mulți tineri de mare 
talent. In măsură, prin entu
ziasmul lor, specific virstei, 
să dinamizeze jocul echipei 
naționale, care a păcătuit în

primit 9,50. iar sportiva din 
Bulgaria, la bîrnă. la fel (9,50). 
Prin urmare, o victorie clară, 
indiscutabilă, a reprezentatei 
noastre-

Camelia Renciu a obținut 
9,45 la sărituri. 9,55 la para
lele, 9.55 la bîrnă 9,50 la sol, 
iar Ștefania Marin 9,50, 9.60,
9.55, 9,25 — in aceeași ordine

Clasament final la individual 
compus : 1. ECATERINA SZA
BO (ROMANIA) 39,25 — cam
pioană absolută a Europei. 2. 
Boriana Stoianova (Bulgaria)
38.55, 3. Olga Mostepanova
(U.R.S.S.) 38.50, 4. Silvia Rau 
(R.D.G.) 38,35. 5. Valentina
Skoda (U.R.S.S.) 38 30 6. Ca
melia Renciu (România) 38,05, 
7. Ștefania Marin (România)
37.90. 8. Anya Wilhelm (R.F.G.)
37.90.

Duminică după-amiază. noi 
momente de bucurie, la finalele 
pe aparate. La capătul unei 
dispute de mare atracție, cam
pioana europeană absolută, Eca
terina Szabo, a urcat de încă 
două ori pe cca mai inaltă 
treaptă a podiumului si o dată 
a primit medalia de argint.

Așa după cum era de aștep
tat. Ecaterina Szabo a devenit 
campioană la sărituri, cu 19,375 
(au urmat, la egalitate — 19,200 
— Stoianova Și Mostepanova), 
pentru ca la bîrnă. unde avea, 
de asemenea, nrincinala șansă, 
ea să dorească să încheie cu un 
element de mare dificultate — 
salt Tsukahara, atingînd de 
puțin salteaua. A cîștigat Tunde 
tîgszki (Ungaria). în schimb, 
la sol. gimnasta noastră a fost 
realmente excepțională, meri- 
tînd... zece si ceva I A primit 
9,95. juriul fiind nevoit 
să se întrunească pentru a de
cide: SZABO (România), Sko. 
da și Șușunova (U.R.S.S.) Ia 
egalitate. 19,80, medaliate cu 
aur 1 La paralele, Szabo a ob- 

fiind, apoi, promovați în gru
pele cu pregătire specială pen
tru înot și polo.

— Avind în vedere amploa
rea acțiunilor pe care le pre
conizați, vă rugăm să ne spu
neți dacă actualul corp de 
tehnicieni este îndestulător 
pentru numărul mare de e- 
levi și eventual cum se pregă
tesc viitorii instructori și an
trenori ?

— După unele cifre estima
tive, în cursul acestei veri ur
mează ca aproximativ 30 000 de 
școlari să obțină brevete de 
înotători. Firește, cu instruc
torii și antrenorii actuali nu 
am putea face față acestei sar
cini complexe. De aceea, 
ne-am gindit să organizăm, in 
paralel, cursuri de perfecțio
nare cu toți profesorii și an
trenorii din Capitală, indi
ferent de specializarea lor. 
Astfel, în cel mai scurt 
timp vor fi create premisele 
pentru a putea asigura cadre 
competente tuturor celor ce 
vor să învețe înotul.

Gheorghe NERTEA

trecutul apropiat, fiind soco
tit adesea prea „asigurat", In
suficient de Îndrăzneț șl aeri
sit, unii nesfllndu-se a-1 numi 
chiar „bătrinesc".

Cită alură ar avea o echipă. 
să-1 spunem de TINERET, In 
următoarea alcătuire : Cojo- 
caru — Pllotschi (laureatul 
trofeului „Sportul", cu 22 de 
eseuri la activ !) Lungu. Văr- 
zaru, Fuicu — Marghescu (Be- 
zușcu), N Dinu — Gurămare 
(Beraru). Ștefan Constantin, 

Rădulescu — Lau- 
rențiu Constantin 
(Gheorghiosu), Ca- 
ragea — Opriș, Moț 
(Grlgore), Cioarec. 
Și, printre cei mai 
talentați îl mai a- 
flâm pe grivițenii A.

Pongracz și O. Moraru, pe 
Stanclu șl Ruja, care apără 
culorile Sportului studențesc. 
Hău, de la Suceava etc. Din
tre cel citați, doar opt, cei 
subliniațl, stnt ta lotul națio
nal.

Să dăm tuturor acestor ti
neri — și altora ca el I — po
sibilitatea să se confrunte ta 
tntîtolrl pentru
» cîștiga experiența necesară 
maturizării lor rapide. Dacă 
vrem să devenim una din 
„forțele mondiale" ta rugby, 
atunci trebuie să dovedim că 
avem mai mult declt o SIN
GURA echipă națională. Șl 
avem !

Dimitrie CALLIMACHI
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îmbrăcat tri 
seniori ! Pa 
Dulică, a ci 
prezentare, 
accidentat. 1 
prins clarii 
L Matei (96 
Dicu,

Iată primii 
zece categor 
stantln Scuti 
tina), 2. I. 
șanj), 3. FL 
mlș.) ; 52 1
Alexandru (: 
ghid (Met 
(C.F.R Tlmi 
colac Zamfii 
Filipov (Met 
Boțilă (Dacii 
Constantin li

La „libere
TIRGOVIȘ 

fon). în uit 
finalelor ca 
blicane indi 
libere ale s 
rilor surpri: 
inaugurală 
rjlor. cî”-' ' 
ctampior 
las'- v. 
(Rapid l>uci 
continuat. I 
semnată î 
Marinescu ( 
gătorul de 
kg. în întîli 
(Steaua) în 
rinescu a f 
în prima re; 
clar la punt 
campion la 
(Steagul roș 
argint Jn U 
dut la punt 
Șt. Goraș (

Tînăru] 
(Steaua) s-a 
kg, dispunîi 
tate tehnică 
cu (Hidrote 
riile mari, c 
Broșteanu ( 
— învins la 

nov (Steal

0 DUPi
(Urmat

Fericit prilej 
Cristian Gați 
ran Teod 
piu codea, 
ne Mihai M 
brici Kicsid, 
și alții rie h 
o parte ș 
Valentin San 
Mircea Costa 
Lucian Pope: 
vaci — pe d

La handbal

PENTRU JUNIORI
ținut argintul, cu 19,50. la ega
litate cu Silvia Bau (R.D.G.), 
după Betina Schieferdecker 
(R.D.G.) — 19,55.

în finalele pe aparate la 
băieți, sovieticul Dmitri Belo- 
zerșev s-a clasat pe primul loc 
la sol. cal. inele, sărituri și pa
ralele. La bară fixă învingă
tor a fost Serghei Gripkov 
(U.R.S.S.).

Consemnăm, de asemenea, 
buna evoluție a reprezentantu
lui nostru Levente Molnar, du
blu medaliat cu bronz, la cal 
și la inele.
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ANIVERSAREA CLUBULUI
(Urmare din pag. I)

eație fizică ți sport în patria 
noastră, creșterii unui tineret 
viguros, multilateral pregătit In 
România socialistă.

Însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu de slujire cu 
abnegație $1 fierbinte patriotism 
a intereselor poporului, a cau
zei socialismului și păcii in în
treaga lume, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe

Nicolae Ceau 
militari de p< 
ționa cu toat 
a apăra cu ci 
tive ale patri 
succese de p 
internațional, 
ridicarea eoni 
militare, în s 
dependenței, i 
tegrității scui 
trii — Rei 
România".

In cadrul adunării, sportivi de la Steaua au 
„Maestru internațional al sportului": Sorta Fuici 
Stan (tir), George Justinian (hochei), Vaslle I 
Alexandru Hălăucă (hochei), Constantin b 
Florența Crăclunescu (atletism), Vaslle 
bal), Nicolae Munteanu (handbal), Co 
(scrimă), Rudolf Szabo (scrimă), Ion
Octavian Zldaru (scrimă), precum și titluri 
sportului": Petrlcă Morcov (canotaj), Gh. H. 
Gavrllă Pamacal (caiac). Marian Dumitru (hani 
(ciclism;. Florin Crlstofor (tir). Elena r’ 'oroai. 
tin Militant (atletism), Dorel Șuteu <i'„ipte). 
(lupte), Ion Ivanov (lupte). Ion Zafiesct.' (rug;l 
(rugby). Dumitru Enache (rugby), Nicolae Cioar t 
vian Corneliu (rugby), Zahar Susoi (caiac) și Adris

Aițl 45 de sportivi au primit diploma și i 
sportiv", iar Comitetul Olimpic Român a oferit 
o cupă.
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Dulică (Dacia Pitești), 3 M. Ba
laur (Nicolina Iași) ; 68 KG : 1. 
Ștefan Negrișan (Steaua), 2. D- 
Obroeea (Aluminiu Slatina), 3. 
Gh. Vasile (Met. Buc.) ; 74 KG: 
1. ștefan Rusu (Dinamo), 2. C. 
Boată (C.S.M. Craiova), 3. A. 
Szabo (Dacia Pitești) *, 82 KG : 
1 Gheorghe Minea (Dinamo), 2. 
Gh. Glonț (Dinamo), 3. Gh. Cio- 
botaru (Dinamo) ; 90 KG : 1- Ilie 
Matei (C.S.M. Suceava), 2. P. 
Dicu (Dinamo). 3. Z. Felea (Ra
pid) ; 100 KG: 1. Vasile Andrei 
(Progresul Buc.), 2. Gh. Panait 
(Aluminiu Slatina), 3. I. Urs 
(C S.M. Reșița) 1 +100 KG : 1.
Roman Codrcanu (C.S. Arad), 2. 
O Mioară (Steaua), 3. V. Cor
nea (SIMARED Baia Mare). Cla
samentul pe cluburi : 1. Dinamo 
52 p, 2, Steaua 21 p, 3. Alumi
niu Slatina 19 p. 4. L. C. Dacia 
Pitești 15 p, 5. Metalul Bucu
rești 13 p, 6 Metalul Rădăuți 
13 p
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Iată primii trei clasați : 48 KG
— 1. Nicu Hîncu (Steaua), 2. Gh.
Neagoe (Steaua), 3. V. Vișan (Ra
pid) : 52 KG — 1. Ștefan Goraș
(Hidrotehnica), 2. Gh. Bîrcu (Stea
gul roșu Brașov), 3. V. Buclea (Di
namo), 57 KG — 1. Petre Gheorghe 
(Vulcan București), 2. Șt. Nicolae 
(Hidrotehnica), 3. A. Neagu (Ni
colina) ; 62 KG — 1. Aurel Șuteu 
(Steaua), 2. I. Roșea (Nicolina), 
3. Tr. Marinescu (Dinamo), 68 KG
— 1. Constantin Dănăilă (Dina
mo), 2. G. Anghel (Steaua), 3. 
O. Dușa (Steaua), 74 KG — 1. 
Claudiu Tămăduianu (Steaua), 2. 
N. Petcu (Hidrotehnica), 3. I. 
Akacsos (Dinamo), 82 KG — 1. 
Gheorghe Fodore (Dinamo), 2. 
H. Barkoczy (I.E.F.S.), 3. D. Chi- 
ru (Steaua), 90 KG — 1, Ion Ivanov 
(Steaua), 2. Gh. Broșteanu (Nico
lina), 3. D. Zuz (înfrățirea Ora
dea), 100 KG — 1. Vasile Pușca- 
șu (Steaua), 2. A, Panait (Dina
mo), 3. A. Cătinaș (C.S.M. Cluj- 
Napoca), +100 KG — 1. Enache 
panaite (Steaua), 2. I, Marton 
(C.S.M. Cluj-Napoca), 3. C. Ghe- 
muș (Hidrotehnica). Clasamentul 
pe echipe și asociații sportive : 1. 
Steaua 60 p, 2. Dinamo Bv. 35 p, 
3. Hidrotehnica C-ța 24 p, 4. Ni
colina Iași 17 p, 5. C.S. Onești 
11 p, 6. Rapid București 10 p.

Costin CHIRIAC
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Politehnica lași, Petrolul Ploiești și F.C. Bihor Oradea au revenit in Divizia Z/A"
S-a încheiat, așadar, încă o ediție a Divi

ziei „B“. De data asta victoria a revenit unor 
formații binecunoscute în fotbalul nostru : 
POLITEHNICA IAȘI revine In primul eșalon 
după numai un an de „penitență", PETRO
LUL PLOIEȘTI, fosta campioană și cîștlgă-

toare a Cupei României, după patru campio
nate, iar F.C BIHOR ORADEA reînnoadă fi
rul prezențelor echipelor de pe Criș în pri
mul campionat al țării după o așteptare de 
trei ani.

Au retrogradat în Divizia „C“ formațiile :

C.S.U. Galați, Constructorul Iași, Victoria 
Tecuci, Relonul Săvinești (seria I), Flacăra 
Moreni, Metalul Plopeni, Tractorul șl I.C.I.M. 
Brașov (seria a II-a>. Dacia Orăștle, Minerul 
Lupeni, C.F.R. Cluj-Napoca, Minerul Ilba Se
ini (seria a III-a).

„A CU „STELELE" STELEI .
I) dintre acești iluștri handbaliști •

---------- au evoluat in echipa României, 
campioană mondială și medalia- I 

sa pe tă olimpică. A fost, cu același |
’’M0- prilej, sărbătorită retragerea

m_ din activitatea competițională a |
\rUi maeștrilor emeriți ai sportului, I
xa- handaliștii Radu Voina și Ga- *

elman briei Kicsid, cu 242 șl, respec- -
pe de tiv, 204 selecționări în echipa |

+ Penu, națională, precum și a baschet- I
Hnat, batistului Nicolae Pîrșu, maes-

,a Marin, tru al sportului, cu 123 de se- I 
<?he Co- lecționări în reprezentativa I
!. Mulți țării.

Vorwărts Frankfurt pe Oder 29-22
liber Steaua. Vorwarts din Frankfurt

astfel pe Oder, a dat o replică pe
'■al de măsura prestigiului echipei

deși noastre, și timp de 60 de mi-
ir echi- nute am asistat la o dispută de

a, cam- ridicat nivel tehnic. Au înscris :
t 29—22 Stingă 9, Nicolae S, Marian 3,
. parti- Drăgăniță 3, Berbece 3, Mirică

Vasile 2, Dumitru 2, Ghimeș 1, Marc
, Radu 1 — pentru Steaua ; Schultz 11,

,, Virgil Nagora 3, Nowac 3, Gruner 2,
’i Ale- Kuck 2, Schmidt 1 — pentru
.rian Si- Vorwarts. Au arbitrat P. Cîrli-
?ormației geanu și T. Curelea.

Aaaa - S. K. A. Kier 97-84
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SERIA I
I.M.U. MEDGIDIA - VIITORUL 
MECANICA VASLUI 2-0 (1-0)
MEDGIDIA, 27 (prin telefon). 

Datorită poziției precare în cla
sament gazdele încep precipitat 
partida, astfel că cele cîteva in
cursiuni ale Iul Constantin șl Pa
nait sînt ușor destrămate de ma
siva apărare a echipei oaspete. 
Cîteva faze mal clare au mai... 
încălzit puțin tribunele : in min. 
28, Constantin șutează foarte pu
ternic. de la aproximativ 18 m., 
însă Bejenaru respinge cu difi
cultate ; în replică, Amarandei, 
bine găsit de Croitoru, scapă de 
Teodcrescu șl Despa, intră în 
careu, dar șutează Imprecis, iro
sind cea mai mare ocazie de gol 
a meciului (min. 35). Cinci minu
te mai tîrziu, cînd nimeni nu 
credea că se va mai întimpla 
ceva, o centrare de pe partea 
dreaptă a lui Constantin îl gă
sește pe Codin bine plasat, șut 
al acestuia dintr-o bucată șl... 
1—0.

Repriza secundă debutează cu 
o altă mare ratare a oaspeților 
(Mardare —min, 46). Meciul creș
te în intensitate, Bărbuș (min. 
50), Constantin (min. 60 și 67), 
Voiculeseu (min. 80) ratează in
credibil din poziții ideale, pen
tru ea în min. 83 Voiculeseu să... 
liniștească partida printr-un gol 
frumos : 2—0.

A arbitrat foarte bine brașo
veanul R. Petrescu următoarele 
formații : I.M.U.M.: Baubec — 
DESPA, Cîrlc, Teodorescu, Du
mitru — NIȚU, CODIN. Braec 
(min. 75 Horga) — CONSTANTIN, 
BARBUȘ, Panait (min. 60 Voicu- 
lescu); VIITORUL MEC. VASLUI* 
BEJENARU — Stan, Cănănău, 
Alexandru — STRAȚ, Păunescu, 
Amarandei (min. 65 Măgureanu) 
— Iacob, Georgescu (min. 65 Bă
lan), Mardare.

Florin SANDU

C.S.U. GALAȚI — POLITEHNI
CA IAȘI 3—3 (1—1). Au marcat: 
Szigler (min. 20), Lala (min. 49 
și 66, ultimul din penalty) pentru 
C.S.U., respectiv Cloacă (min. 
41, 65) șl Nemțeanu (min. 61 — 
pen.).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LAȚI — C.S.M. SF. GHEORGHE 
6—1 (4—1). Au înscris : Bejenaru 
(min. 28. 34), Hanghluc (min. 40), 
Balaban (min. 43 — din penalty), 
Popesc» (min. 55), Rusu (min. 
56), respectiv Adorjan (min. 14).

RELONUL SĂVINEȘTI — VIC
TORIA TECUCI 2—3 (1—0). Au 
marcat: Ungureanu (min. 21) și 
Gălan (min. 87) pentru Relonul, 
Gheorghiu (min. 60, 74) și Togoș 
(min. 89) pentru oaspeți.

GLORIA BISTRIȚA — VIITO
RUL GHEORGHENI 1—0 (0—0).
A marcat : Georgescu (min. 50).

GLORIA BUZĂU — C.S.M. SU
CEAVA 2-0 (1-0). Au Înscris : 
Mureșan (min. 13) șl Negoescu 
(min. 64).

DELTA TULCEA — C.S. BOTO
ȘANI 3—2 (1—1). Au înscris :
Belea (min. 29), Husein (min. 
75) șl Ingea (min. 84 — pen.),

respectiv Burcea (min. 35, 72).
CONSTRUCTORUL IAȘI — 

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
0—0.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
F.C.M. PROGRESUL BRÂILA 
2—0 (0—0). Au marcat : Rusu
(min. 47) și Urleanu (min. 75).

(Relatări de la T. Siriopol, Gh. 
Arsene, C. Rusu, I. Toma, D. 
Soare, P. Comșa, V. Diaconescu 
și V. Manoliti).

CLASAMENTUL FINAL

1. POUT. IAȘI 34 21 6 7 79-37 48

2. Gloria Bistrița 34 17 8 9 60-25 42
3. Unirea D. Foc. 34 19 4 11 48-30 42
4. C.S.M. Suceava 34 18 5 11 68-36 41
5. Gloria Buzău 34 17 6 11 45-22 40
6. C.S. Botoșani 34 15 5 14 64-44 35
7. F.C.M. Sid Gl. 34 13 9 12 50-34 35
8. I.M.U. Medg. 34 14 6 14 35-48 34
9. F.C.M Brăila 34 12 9 13 41-38 33

10. Ceahlăul P.N. 34 13 7 14 44-44 33
11. C.S.M. Sf. Gh. 34 13 7 14 50-51 33
12. Viit. Gheorgh. 34 13 7 14 40-44 33
13. Delta Tulcea 34 14 5 15 40-50 33
14. Viit. M. Vaslui 34 15 3 16 39-50 33

15. C.S.U. Galați 
Constr. lași

34 13 5 16 47-63 31
16. 34 11 6 17 39-64 28
17. Viei. Tecuci 34 10 4 20 21-60 24
18. Relonul Săv. 34 2 10 22 22-92 14

SERIA A II-a
AUTOMATICA BUCUREȘTI - 
ENERGIA SLATINA 2-0 (0—0)

G>
în prima parte a întîlni- 

rli, s-a jucat lent, s-au creat 
puține faze la ambele port! (de
altfel, oaspeții au expediat primul 
șut pe poartă de abia în minu
tul 41 1), jucătorii au vorbit tot 
timpul, iar portarul Ciurea (Ener
gia) a simulat că este faultat la 
fiecare intervenție regulamentară 
a adversarilor 1

In repriza secundă, bucureștenii 
au atacat ceva mai hotărît în pri
mele 15 minute, cînd au reușit să 
deschidă scorul. In min. 52, 
Pestrița a făcut o cursă pe partea 
stingă, a intrat în careu, funda
șul Cotoșman l-a faultat și, fi
resc, 11 m. Pentru ca arbitrul să 
valideze golul, Nignea a executat 
de trei ori penalty-ul (prima dată 
arbitrul n-a fluierat pentru exe
cutare, a doua oară — portarul a 
mișcat și doar ultimul a fost re
gulamentar înscris !) : 1—0. După 
ce ambele formații au avut cîte 
o ocazie de a marca (Bolborea 
— min. 59 șl Vlad — min. 64), în 
minutul 65 Automatica și-a mărit 
avantajul : la capătul unei acți
uni a întregii înaintări, Constan- 
tlnescu, de la 16 m, a șutat pu
ternic șl... 2—0.

A condus satisfăcător I. Samoilă 
(Galați)* AUTOMATICA : Bîzoia- 
nu — NIGNEA, Gherase, ZA- 
LUPCA, Constantin Grigore — 
BOLBOREA, Mihalache, CONS- 
TANTINESCU — Cornel Grigore 
(min. 67 Hîrșulescu), Ilie (min. 
46 Stamen), PESTRIȚA.

ENERGIA : Ciurea — Cotoșman, 
Vlad, STANCTU, Păun — Letca, 
Din, Asaftei (min. 58 Petrache) — 
lamandi, Popescu (min. 58 Leța), 
BALAN,

Pompiliu VINTILA
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.Meritul 
Steaua

tanță, iată caracteristicile me- I 
ciului de baschet dintre echi- ■ 
pele Steaua și S.K.A, Kiev.
Aprecierilor de mai sus le I 
adăugăm atractiva evoluție a | 
scorului, care nu a lăsat, mul
tă vreme, să se întrevadă cîș- I 
tigătoarea Întrecerii. Totuși, 1 
după ce avantajul a alternat, * 
campionii României s-au des- . 
prins din minutul 27. datorită I 
atlt bunei lor evoluții, dar și I 
pentru că din formația oaspete ■ 
părăsiseră terenul (pentru co- - 
miterea a 5 greșeli personale) I 
Salnikov, Stepanenko și Krav- I 
cenko. Scorul final — 97—84 
(46—51) — a consfințit victo- I 
ria echipei Steaua, care își | 
îmbogățește, astfel, palmaresul 
internațional cu un succes no- ■ 
tabil, obținut în fața unei re- 1 
prezentante a puternicului bas- ■ 
chet din U.R.S.S. Și S.K.A.
Kiev nu este o formație oare- I 
care, ci una cotată printre va- I 
lorile campionatului unional.

Cele 181 de puncte ale me- 1 
ciului au fost înscrise de : Er- I 
murache 34, Opșitaru 24, Că- 
pușan 18, Cernat 11, Oczeiak 8, ■ 
Brănișteanu 2 pentru Steaua, I 
respectiv Korobkov 26, Salnikov ■ 
19, Kdrak 12, Poloșin 9, Stepa
nenko 8, Parfionovik 4, Kar- 1 
tașov 6. Arbitri : N. Olaru și | 
C. Dumitrache.

D. STĂNCULESCU I
1. GAVRILESCU 9

AMATORII Dl TRUCAJE 
ALE REZULTATELOR SĂ IA AMINTE...!

Cititorii ziarului nostru au fost foarte surprinși de unele 
rezultate din Divizia „C“ Înregistrate săptămîna trecută : 
Cetatea Tg. Neamț — C.F.R. Pașcani 0—14 (0—0) și Minerul 
Gura Humorului — Cristalul Dorohoi 9—1 (1—1), rezultatele 
de la pauză indicind clar că a fost vorba de un joc al go
laverajului cu scopul de a influența in mod incorect si
tuația din clasament. Ancheta făcută de Comisia de compe
tiții și disciplină a F.R. Fotbal a stabilit într-adevăr inten
țiile frauduloase din partea echipelor C.F.R. Pașcani și 
Minerul Gura Humorului, care, aflate la egalitate de puncte, 
dar la 6 goluri diferență, înaintea disputării ultimei etape, 
fiecare din aceste două echipe au aranjat o ploaie de go
luri cu partenerele lor în scopul menținerii sau preluării 
șefiei clasamentului. Metoda simplă : legătura telefonică 
permanentă și bunăvoința partenerilor de a Încasa goluri 
cu nemiluita. Și astfel, C.F.R. Pașcani a înșirat goluri ca 
mărgelele, cite îi trebuiau pentru a întrece pe Minerul 
Gura Humorului care se rezumase la 9 goluri cînd aflase 
că C.F.R. Pașcani se oprise la 12 goluri. Dar și aici e ceva 
neclar. Arbitrul Gh. Bădulescu din Ploiești a scris pe foaia 
de arbitraj rezultatul de 14—0, pentru ca să se prezinte 
apoi la federație și să modifice scorul, reducîndu-1 la 12—0. 
declarînd că a fost uluit de numărul neobișnuit de goluri 
Înscrise.

Federația de fotbal nrmînd linia conducerii C.N.E.F.S. de 
a nu mai tolera nici un fel de abatere a dat joc pierdut cu 
0—3 la toate cele 4 echipe aflate în cauză și a hotărît pe
nalizarea acestora cu minus două puncte in campionatul 
viitor.

Mai sînt însă și alți vinovați care, de regulă, au scăpat 
cu fața curată în asemenea cazuri. E vorba de cei ce 
răspund de echipe, de colectivele de conducere ale acestor 
asociații sporlive, de președinții lor, de forurile tutelare 
ale colectivelor, de antrenorii echipelor și, desigur, și de 
arbitrii în cauză care au intrat în regia acestor farse cu
sute cu ață albă. Așteptăm măsuri în continuare, atît din 
partea organelor locale care au în subordine aceste aso
ciații sportive cît și de la colegiile centrale de antrenori 
și arbitri ale F.R.F., pentru ca astfel de amatori de trucaje 
fotbalistice și protectorii lor să ia aminte pe viitor, la orice 
nivel divizionar.

UNIREA ALEXANDRIA - 
FLACĂRA MORENI î-0 (0-0)

ALEXANDRIA, 27 (prin telefon).
Unirea, echipă solidă, își la de 
la început rolul în serios șl, trep
tat, dominarea ei se accentuează, 
însă Voicllă (min. 7 șl 27) și Gh. 
Radu (min. 20) ratează deschide
rea scorului din situații favora
bile. în min. 44, oaspeții, prin 
P. Maiin, au și ei o excelentă o- 
cazle de a marca.

în primul minut al reprizei se
cunde, Stan, portarul Flacărei, se 
remarcă la o lovitură liberă de 
la 16 m. executată puternic și 
cu efect de Voicllă. Jocul place, 
are ritm, se joacă deschis de am
bele părți. La unul din numeroa
sele atacuri ale gazdelor, Pleșo- 
Ianu cade, faultat, în careu. Ar
bitrul, aproape de fază, acordă 
lovitură de pedeapsă pe care 
Voicllă o transformă Impecabil 
(min. 69). Nemaiavînd ce pierde, 
oaspeții ies în atac, cu tot efec
tivul, forțează egalarea, pe care 
ar fi putut-o obține în min. 83. 
Dar ce s-a întîmplat în acel mi
nut ? Miu primește o minge, in
tră în careu, este atacat de unul 
dintre fundașii echipei din Alex
andria și faultat. Arbitrul Al. 
Mustățea acordă lovitură de la 
11 m. Execută Filipescu în bară, 
spre deziluzia cocchiperilor săi, 
ratînd astfel șansa supraviețuirii 
echipei din Moreni în Divi
zia „B“ !

Arbitrul Alexandru Mustățea 
(Pitești) a condus bine formațiile: 
UNIREA : Borai — Ifrim, Tiuș, 
Pleșoianu, R. Uie — Gheorghi- 
ceanu, JAGARU, STANCU, GH. 
RADU — VOICILA, M. Marian 
(min. 55 Barbu, min. 80 Popescu). 
FLACARA : STAN — Ștefănescu, 
Vasilache, SCURTESCU, Filipescu
— Badea, Miu, Tănase (min. 75 
Stănescu) — Niță (min. 75 Rus), 
Năstase, P. MARIN.

Vasile IORDACHE
DUNAREA CALARAȘI — I.C.I.M. 

BRAȘOV 4—1 (3—1). Au în
scris : Costea (min. 16), Dumitru 
(min. 29—pen., 39), Gheorghe 
(min. 74), respectiv Stânei (min. 
25).

TRACTORUL BRAȘOV — CAR- 
PAȚI MÎRȘA 4—0 (2—0). Puncte 
marcate de : Șintea (min. 9), Du
mitru (min. 34), Pădurariu (min. 
56) șl Marciz (min. 80).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
TALUL BUCUREȘTI 2—1 (0—1). 
Oaspeții au deschis scorul prin 
Prodan (min. 22) ; gazdele au 
egalat prin Potor (min. 70), iar 
Morarii (min. 70) a marcat golul 
victoriei.

CHIMICA TIRNAVENT — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 4—1 (0-1).
Au marcat : Marton (min. 47, 51), 
Oprișor (min. 49) și Groza (min. 
88) pentru gazde ; scorul l-au 
deschis oaspeții — Tătaru 
(min. 5).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— PETROLUL PLOIEȘTI 2—0 
(0—0). Păun (min. 61) șl Iatan 
(min. 86—pen.) sînt autorii golu
rilor.

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — META
LUL PLOPENI 3—0 (2—0). Au 
înscris : Beleaua (min. 31) și 
S. Marcu (min. 43. 71).

Partida RAPID BUCUREȘTI — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI nu 
s-a disputat.

(Relatări de la N. Constantincs- 
cu, C. Gruia, M. Țacăl, I. Ducan, 
O. Guțu, L Boțocan).

CLASAMENTUL FINAL
1. PETROLUL PL. 34 22 8 4 61-22 52

2. Rapid Buc.
3. Unirea Alex.
4. Șoimii I.P.A.
5. Automatica Buc.
6. Gaz metan Med.
7. Dunărea CI.
8. Chimica Tîrn.
9. Carpați Mirșa

10. Autobuzul Buc.
11. Mec. fina Buc.
12. Metalul Buc.
13. Pandurii Tg. Jiu,
14. Energia Slat.

15. Flacăra Moreni
16. Met. Plopeni
17. Tractorul Bv.
18. I.C.I.M. Brașov

SERIA A III-a
U. M. TIMISOARA - 

DACIA ORAȘTIE 5-1 (2-0)
TIMIȘOARA, 27 (prin telefon). 

Grea, chiar foarte grea este sal
varea de la retrogradare In cea
sul al 12-lea I Iar povestea cu 
ulciorul care nu merge de multe 
ori la apă s-a adeverit și de da
ta asta : după ce s-a salvat la 
potou în două campionate con
secutive (edițiile 1979/80 și 
1980/81), iată că, de data aceasta, 
zeița Fortuna nu le-a mai surîs 
fotbaliștilor echipei Dacia Orăștie,

Partida, desfășurată pe o căl
dură toridă, a fost tot timpul la 
discreția timișorenilor care s-au 
impus pe merit, dar nu fără 
emoții, deoarece la scorul de 
2—1 pentru gazde, oaspeții au 
ratat în două situații excelente 
egalarea. Iată autorii golurilor : 
Roman (min. 22 — Nucă centrea
ză. Floareș reia în bară, balo
nul revine Ia Roman care înscrie 
printr-un șut sec ; min. 84 și 85
— din faze lucrate de Nucă și 
Belanov), Belanov (min. 26) și 
Nucă (min. 6G — după ce a dri
blat și pe portarul Stăncel). Go
lul oaspeților a fost înscris de 
Jicmon (min. 55 — cu largul con
curs al portarului timișorean Fi
lin, care a scăpat balonul în 
plasă !).

Arbitrul M. Salomir (Cluj-Na
poca) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : U.M.T. ; Fi
lip — Bolota, Cuteanu, ME1JE- 
DINTU, Crapciu — Hummel 
(min. 78 Grigorescu), ROMAN, 
NUCA — FLOAREȘ, BELANOV, 
Lungu (min. 46 Covalcic). DACIA: 
Stăncel — Reisz, VIȘAN. Boros, 
Fogorosi — Ureche, RADU. Al- 
bu — CULEA, Jicmon (min. 76 
Crișan), Strîmbeanu (min. 55 
Neagu).

Aurel PziPAmE
ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—2 (1—1) 
Orădcnii și-au asigurat victoria 
în ultimele minute. Au marcat : 
Pavel (min. 17). Popovicl (min.' 
80) și Bocșa (min. 89 — pen.) 
pentru înfrățirea, respectiv L 
Popa (min. 22, 65).

STRUNGUL ARAD — F. C. 
BIHOR ORADEA 1—0 (0-0). A
înscris Tușa (min. 58 — pen.).'

MINERUL CAVNIC — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 7—3 
(3—1). Scor fluviu realizat de 
Crlstea (min. 15 — pen 23), Bon
te (min. 37). Tulba (min. 49, 60
— pen , 76, 87) în favoarea Mi
nerului. respectiv Rcmcscu (min.' 
25), Hogeanu (min. 69) și Mi.șu 
(min. 89).

C.I.L. SIGHET — F.C.M. REȘI
ȚA 0—0.

SOMEȘUL SATU MARE — F.C. 
BAIA MARE 4—2 (2—0). Goluri
realizate de Borz (min. 5), Szila- 
gyi (min. 32), Pataki (min. 57,60) 
pentru Someșul, respectiv Drago- 
mircscu (min. 53) și Ene (min. 
89).

MINERUL LUPENI — RAPID 
ARAD <—0 (2—0). Au marcat: 
Voicu (min. 15), Colceag (min.'1 
40). Burdangiu (min. 62), Mușat 
(min. 76).

MINERUL ILBA SEINI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 3—0 (1—0).

AURUL BRAD — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (disputat Ia 
16 iunie).

(Relatări de la I. Ghișa. N. 
Străjan, Z. Debreceni, S. Pralea, 
Z. Kovacs, I. Cotcscu).

CLASAMENTUL FINAL
1. F.C. BIHOR 34 21 6 7 92-41 48

34 21 8 5 76-23 50
34 17 5 12 36-30 39
34 14 9 11 40-32 37
34 15 6 13 53-57 36
34 15 5 14 37-44 35
34 16 2 16 44-42 34
34 13 7 14 35-43 33
34 12 8 14 38-43 32
34 15 2 17 41-48 32
34 12 8 14 36-45 32
34 11 9 14 33-32 31
34 14 3 17 53-55 31
34 13 5 16 35-50 31

34 12 6 16 29-38 30
34 12 4 18 35-42 28
34 9 9 16 27-44 27
34 8 6 20 33-52 22

13. C.S.M. Dr.T.S. 34 15 3 16 49 54 33
14. Rapid Arad 34 1 3 7 1 4 40-48 33

2. F.C. B. Mare 34 17 7 10 71-36 41
3. Aurul Brad 34 18 2 14 46-37 30
4. Olimpia S.M. 34 14 7 13 46-40 35
5. Strungul Arad 34 16 3 15 46-58 35
6. înfrățirea Or. 34 15 4 15 57-50 34
7. U.M. Tim. 34 15 4 15 48-47 34
8. C.I.L. Sighet 34 14 6 14 36-44 34
9. Someșul S.M. 34 15 4 15 40-49 34

10. F.C.M. Reșița 34 13 7 14 63-43 33
11. Min. Cavnic 34 15 3 16 58-51 33ă
12. C.F.R. Tim. 34 13 7 14 48-44 33 ,

15. Dacia Orăștie 34 14 4 16 47-65 32
16. Min. Lupeni 34 13 5 16 47-59 31 ]
17. C.F.R. Cj.-Nap. 34 10 6 18 37-58 26;
18. Min. Ilba S. 34 9 7 18 29-68 25

ROMÂNIA - POLONIA 5-0 (30), IA JIIMIIIII II I
Azi are loc

Stadionul ,.23 August" din 
Capitală a fost sîmbătă gazda 
(din păcate într-un anonimat 
aproape total, nici 200 de spec
tatori) primului meci din, ca
drul dublei întîlniri amicale 
dintre reprezentativele de ju
niori II (jucători născuți după 
1 august 1965) ale României și 
Poloniei. După o partidă a- 
greabilă, punctată cu multe 
faze spectaculoase. în care 
prim-solistă a fost echipa 
României, victoria a revenit 
tinerilor noștri jucători cu 
scorul de 5—0 (3—0). Ei și-au 
materializat insistența ofensi
vă, dar mai ales superioritatea 
tehnică prin golurile marcate 
de Cîrstea (min. 2). Mateuț

partida revanșă
(min. 30 și 31), Stcrian (min. 
59) și Manole (min. 78).

Arbitrul Cr. Maghiar a con
dus bine următoarele formații:

ROMÂNIA : Zlotea (min. 71 
Petre) — Nedclciu, Cîrstea, 
Mihali, Bănuța — Manea (min. 
46 Terec). Lacatoș. Bobaru — 
Alexandru (min. 59 Manole),' 
Mateuț, Zuleam (min. 36 
Gheorghe ; min. 56 Sterian).

POLONIA : Szmit — Barto- 
slak (min. 41 Kasprzyk), Rzez- 
nicki, Gabrys (min 61 Szpu- 
larz), Wenta (min. 41 Koz
lowski ; min. 67 Ivinsko) — 
Knas. Duc, Suwowski — Skr- 
zypczak. Tader Czachowski.

Astăzi, de la ora .17 pe Sta
dionul Republicii, are loc par
tida revanșă.



DE AZI, 12 ECHIPE CONTINUA ÎNTRECEREA 
PENTRU DESEMNAREA CAMPIOANEI LUMII

Lungul drum al primei etape a califi
cărilor actualului turneu final al Cupei 
Mondiale, cuprinzînd 36 de partide (doar 
cu două mal puține decit întreg turneul 
final la C.M. din 1978 !), s-a încheiat. A

venit acum rîndul turului al doilea al 
competiției, cel al sferturilor de finală, 
care programează. începînd de astăzi, 12 
partide în cadrul a patru grupe, la Bar
celona (A și C) și la Madrid (B și D).

După acestea, lunea viitoare, vom cunoaș
te și numele celor 4 formații câștigătoare, 
care vor rămîne să-și dispute. în conti
nuare. locurile pe podiumul de onoare al 
acestui atractiv campionat mondial.

LA MADRID, DESIGUR, ECHIPA 
SPANIEI ÎN CENTRUL ATENȚIEI

LA BARCELONA 
SPECTACOLUL

Madridul (peste 4 milioane de 
locuitori), cea mai înaltă ca
pitală europeană. 655 m, așe
zat pe platouri aride, este to
rid, Aici bate inima Mundia- 
lului. Greva funcționarilor do 
la stadioane s-a încheiat, ce
rerile acestora fiind satisfăcu
te deci meciurile grupelor B 
și D se vor disputa în capi
tala Spaniei, madrilenii fiind 
foarte satisfăcuți din acest 
punct de vedere, dar nemul
țumiți de jocul echipei lor și 
îndeosebi de antrenorul Jose 
Emilio Santamaria, pe care îl 
fac responsabil de comportarea 
mediocră a echipei Spaniei. Zia
riștii îl acuză de comiterea u- 
nor erori în alcătuirea forma
ției, fiind subiectiv în ce-i pri
vește pe Juanito și Satrustegui 
șl nu explică cauzele eșecuri
lor. cultivînd misterul. In 
schimb, Santamaria impută zia
riștilor tulburarea pregătirilor 
și alcătuirii formației. Dar Spa
nia nu va juca luni, astfel 
că febra jocului gazdelor nu 
este încă la cotă maximă.

în această pauză de două zile 
problema arbitrilor a fost ex
trem de agitată. Au fost fă
cute multe contestații. Cei șase 
arbitri implicați sînt : Augusto 
Lamo Castillo (Spania), care a 
refuzat două penaltyuri echipei 
U.R.S.S., în meciul cu Brazilia ; 
Kwabena Dwomoh (Ghana) a 
acordat un penalty imaginar 
împotriva echipei Kuweit ; 
Henning Lund Sorensen (Da
nemarca) pentru un penalty 
greșit acordat Spaniei ; Miro

slav Stupar (U.R.S.S.) — a- 
nularea _ unui gol valabil al 
francezilor în meciul cu Ku
weit ; Luis Barancos (Bolivia) 
— tolerare de brutalități ; Hec
tor Ortiz (Paraguay), acordare 
de cartonaș roșu unui jucător 
irlandez care n-a primit aver
tisment prealabil. După decla
rația lui Artcmio Franchi, pre- 
ședitele comisiei de arbitri a 
F.I.F.A., aceștia nu vor mai 
fi programați la centru în tu
rul al doilea.

Sîmbătă am fost la hotelul 
Chamartin, unde sînt găzduiți 
cei 41 de arbitri. L-am căutat 
pe Nicolae Rainea, dar el se 
afla la antrenament. L-am aș
teptat. Era bucuros pentru a- 
precierile apărute în presa spa
niolă la adresa arbitrajului său, 
Scoția — U.R.S.S., ca și pentru 
delegarea la meciul Italia — 
Argentina de marți seara. La 
întrebarea ce echipe i-au plă
cut mi-a răspuns, în ordine 
alfabetică : Anglia, Argentina, 
Brazilia si U.R.S.S. Ne-am des
părțit urindu-i un nou succes.

Luni, pe „Vicente Calderon". 
Franța întîlnește Austria. An
trenorul Hidalgo are probleme 
cu formația. Amoros fiind sus
pendat pentru 2 cartonașe gal
bene, iar Platini și Lacombe 
se resimt în urma jocului eu 
Cehoslovacia. în tabăra aus
triacă este însă liniște. Se pa
re că va reintra Jara.

Gheorghe NICOLAESCU

Madrid, 27 iunie

Zilele de slmbătă și dumi
nică fără fotbal au părut stra
nii. după maratonul celor 36 
de meciuri. în două săotămîni. 
care au ținut trează atenția lu
mii sportive. Sîmbătă s-a mai 
discutat despre victoria Irlan
dei de Nord asupra Spaniei și 
apoi, toți cei de aici și-au în
dreptat atenția spre primele 
meciuri ale sferturilor de fi
nală de luni 28 iunie, , Austria 
— Franța și Polonia — Belgia 
din care ultimul este progra
mat aici, la Barcelona. Dealt
fel jocurile grupelor A si C 
se vor disputa aici.

Barcelona, această aglomera
ție de 4 milioane de locuitori, 
cu o parte modernă, cu blocuri 
și bulevarde largi, alta gotică, 
cu clădiri din secolul al 18-lea 
a fost construită de cartagi
nezul Amilcar Barca. Acum 
este un oraș mare și frumos, 
cald șl, totuși, vesel, cu mul
te festivaluri dintre care fot
balul monopolizează in prezent 
totul. Cele 6 meciuri ale sfer
turilor de finală sînt aștepta
te cu mare nerăbdare. Firește, 
pronosticurile au început. Spe
cialiști și amatori discută și pa
riază la cafenele, la antrena
mente și pe lingă hotelurile &■ 
chipelor.

în grupa A primele șanse sînt 
acordate echipelor U.R.S.S., 
care s-a remarcat în meciul 
cu Brazilia, și Belgiei. învin- 
gătoarea campioanei mondiale 
„en titre". Grupa C pare să 

fie grupa duelului sud-american.

SE AȘTEAPTĂ 
SUD-AMERICAN
cu Brazilia și Argentina, care 
pretind supremația mondială. 
Biletele vor atinge aici prețuri 
incredibile, pentru că Brazilia 
a impresionat prin cele trei 
victorii și 10 goluri înscrise și 
mai ales prin stilul de joc atit 
de atrăgător. Sîmbătă după-a- 
miază brazilienii au făcut un 
antrenament la Sabadell. la 40 
km de Barcelona, sub un soa
re catalan, arzător. Ei s-au 
pregătit 70 de minute. Au lip
sit Zico (întindere musculară), 
Falcao (gripat) și Serginho 
(accidentat). Argentinienii s-au 
antrenat și ei pe stadionul 
Villajoyosa. urmăriți de ziariști 
și camerele de televiziune. Cu 
toții îl vor pe Maradona la 
interviu, dar impresarul său a 
cerut... 5 000 de dolari pentru 
fiecare interviu. Deși au pier
dut aici la Barcelona, argenti
nienii au convingerea că vor 
depăși pe Italia. Belgienii, care 
pe stadionul „Nou Camp" din 
Barcelona au învins Argentina, 
sînt optimiști pentru meciul de 
azi cu Polonia. Ej se tem to
tuși de Lato care pare să fi 
păstrat picioarele de la 20 de 
ani. și care luni va îmbrăca 
pentru a 100-a oară tricoul na
ționalei.

Nu este exclus că și în acest 
de al doilea tur surprizele nu 
vor lipsi.

Ion OCHSENFELD

Barcelona, 27 iunie
^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Gerry Armstrong 
COIUL CEL MAI PREJIOS

Abia Începuse repriza 
secundă a meciului de la 
Valencia, dintre echipele 
Spaniei și Irlandei de 
Nord (era de fapt, minu
tul 47) și alb-verzii ini
țiază un nou atac spre 
poarta spaniolilor. Hamil
ton primește mingea în 
apropierea tușei din 
dreapta terenului, sprin- 
taază puternic pe lingă 
Gordillo și centrează în 
mijlocul careului Arcona- 
da, portarul spaniol, res
pinge mingea defectuos, 
pină la irlandezul Arm
strong, care nemarcat, are 
la dispoziție cîteva frac
țiuni de secundă oa să 
,,studieze" poarta adversă, 
după care trage precis și 
înscrie.

A fost al 100-lea gol al 
Mundialului spaniol, al 
1150-lea din istoria com
petiției. Autorul acestui 
punct istoric se numește 
Gerry Armstrong și este 
legitimat în formația Wat
ford. S-a născut la Bel
fast, acum 28 de ani. A 
debutat în națională în 
1977 (într-un meci cu 
R.D. Germană) și de a- 
tuncl a îmbrăcat de 36 de 
ori tricoul reprezentativei 
țării. Din numeroasele go
luri pe care le-a înscris în 
cariera lui cel de vineri 
seară a fost, indiscutabil, 
cel mal prețios, căci el a 
adus Irlandei de Nord o 
neașteptată calificare în 
turul doi al Cupei Mon
diale.
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PROGRAMUL TURULUI
20 IUNIE

D — Madrid (Vicente Calderon) 
A — Barcelona (Nou Camp)

AL DOILEA
) 18,15

22,00
29 IUNIE

Austria — Franța 
Polonia — Belgia

C — Barcelona (Sarria)
“ ............(Santiago Bernabeu)

30 IUNIE
B - Madrid

16,15 
22,00

Italia — Argentina
R. F. Germania - Anglia

£

zi de odihna
1 IULIE

O — Madrid (V'cente Calderon)

A — Barcelona (Nou Camp)

C - Barcelona (Sarria)

B — Madrid

zl

D - Madrid

18,15

22,00

2 IULIE
18,15

(Santiago Bernabeu)

de odihna

(Vicente Calderon)

A — Barcelona (Nou Camp)

C

B

22,00

3 IULIE

4 IULIE
18,15

22.00

S IULIE
— Barcelona (Sarria)

— Madrid (Santiago Bernabeu)

18,15

22,00

Irlanda de Nord — învinsa 
din meciul Austria — Fran
ța (în cazul unul scor e- 
gal, joacâ Austria) 
U.R.S.S. — învinsa dîn me
ciul Polonia - Belgia (sau 
Polonia)

Brazilia — învinsa din me
ciul Italia — Argentina 
(sau Italia)
Spania — învinsa din me
ciul R.F.G. — Anglia (sau 
R.F.G.)

Irlanda de Nord — învingâ
toarea din meciul Austria 
— Franța (sau Franța) 
U.R.S.S. — Invingâtoarea 
din meciul Polonia — Bel
gia (sau Belgia)

Brazilia — învingâtoarea 
din meciul Italia — Ar
gentina (sau Argentina) 
Spania — învingâtoarea 
din meciul R.F.G. — An
glia (sau Anglia)

Nota : Inițialele din capetele rîndurîlor indica grupa respectivă ; ora 
de începere este a Bucureștiului.

TELEX 3 TELEX o TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Oslo, portu

ghezul Carlos Lopez a stabilit un 
nou record european la 10 000 m 
cu 27:24,30. (Vechiul record apar
ținea compatriotului său Fernan- 
lo Mamede cu 27:27,7). •
La Cottbus : R.D.G. — U.R.S.S. 
91—65 (f) și 99—113 (m). Rezul
tate : feminin : 200 m : Wockel 
22,25, Rieger 22,37 ; 400 m : Koch 
19,49 : 800 m : Mineeva : 1:58,45, 
Steuk 1:58,83, 1500 m : Dvirna
3:59,31, Zaițeva 3:59,95, 3 000 m: 
Ulma3ova 8:35,46, Guskova 8:3«,32; 
100 mg : Knabe 12,74, 400 mg : 
Kosteșkala 55,33, lungime : Schl- 
ma (R.D.G.) 6,83 m, înălțime :
Bienas șl Kirst 1,96 m, greutate: 
Sluplanek 21.72 m. disc : Mes-
tynskl 69,02 m, Savinkova 68,12

m : masculin : 400 m : Knebel 
45,61, 800 m : Teșteniak (U.R.S.S.) 
1:46,98, Bayer 1:46,99, 5 000 m: 
Kunze 13:29,8 lungime : Abiasov 
8,12 m, trtplusalt : Beskrovntl
17,26 m, Vallukevicl 17,12 m, pră
jină : Selivanov 5,60 m, greutate : 
Bayer 21,73 m, suliță : Puuste 
(U.R.S.S.) 90,72 m:

CICLISM. • Giuseppe Saronni 
a cîștlgat Turul Elveției, urmat 
la 1:22 de Theo de Rooy (Bel
gia).

ȘAH • După 5 runde, la 
Piotrkow Tribunalski, Elisabeta 
Pollhronlade are 3 p și ocupă 
locul 2—4. Conduce Wagner 
(R.D.G.) cu 4 p.

VOLEI. • Turneu masculin la

TURNEUL DE TENIS 
DE LA WIMBLEDON

In turul doi al turneului de la 
Wimbledon, Virginia Ruzici a 
întrecut-o cu 6—3, 7—5 pe 
Petra Delhees (Elveția), Alte 
rezultate : Navratilova — 
White 6—1, 6—4, Kohde — 
Lend 7—5, 6—2, Simmonds — 
Piatek 7—5, 6—4, Smith — 
Leo 6—4. 6—4, Potter — Stein
metz 6—2, 6—3. Pentru turul 
III este calificată șl Lucia 
Romanov, care o va intîlnl pe 
Zina Garrison (S.U.A.).

Wroclaw : Bulgaria — România 
3—1 (11, —11. 7, 6), Polonia — 
Finlanda 3—0.

l
$

$

UN REZULTAT ȚINUT CU DINȚII!
Clnd a fost descoperită expre

sia „A ținut rezultatul cu din
ții", probabil că cel ce-a fâcui-o 
o fi asistat la vreun meci ase
mănător celui de la Valencia, 
de vineri seara, dintre Spania și 
Irlanda de Nord, din seria a 
V-a... Intr-adevăr, mal ales după 
ce irlandezii au deschis scorul 
(min. 47, Armstrong), cu perspec
tiva unei calificări, în care ni
meni nu credea înaintea compe
tiției, alb-verzii au ținut real
mente rezultatul cu dinții, căci 
spaniolii au forțat egalarea, ata- 
clnd furibund. Și ofensiva iberi
cilor s-a accentuat din minutul 
61, cînd fundașul nord-irlandez 
Donaghy a fost eliminat — gra
tuit — din joc de arbitrul Para
guayan Ortiz echipa sa fiind 
nevoită să evolueze, jumătate de 
oră, In 10 oameni ! A făcut-o cu 
brio, cu mult calm șl decizie.

Q In 36 de meciuri au fost în
scrise exact 190 de goluri ; ceea 
ce înseamnă o medie de 2,77 go
luri de partidă.
• Cele 100 de goluri au fost

înscrise de 78 de jucători : cela 
mai multe: 4 Kummunigge
(R.F.G.), 3 Kiss (Ungaria) șl
Zlco (Brazilia). Alți 15 jucători 
au la activ cite 2 goluri. Unul 
singur (cehoslovacul Barmos) a 
înscris în proprla-1 poartă ’.
• In primele două meciuri din 

seria a V-a, echipa Spaniei a 
beneficial de cite o lovitură ds 
pedeapsă (cu Hondurasul și cu 
Iugoslavia) apreciate ca fiind un 
fel de cadou din partea arbitri
lor. „împotriva noastră, spunea 
antrenorul nord-lrlan-Jez Billy 
Bingham, arbitrul n-a mai acor
dat nici un penalty ; în schimb 
nl l-a eliminat pe Donaghy, ceea 
co înseamnă cam tot atit !“...
• Cele două grupe prevăzute a 

se desfășura la Barcelona. îți vot 
programa meciurile așa cum s-a 
stabilit inițial, a decis F.I.F.A. 
înseamnă deci că partida Brazi
lia — Argentina va avea loc pe 
stadionul „Sarria" șl nu pc „Nou 
Camp', cum se discutase în ulti
mele zile.
• Apropo de acest meci de 

mare interes, dintre Brazilia șl 
Argentina : la ediția precedentă 
a Cupei Mondiale, cele două for
mații s-au aflat, de asemenea, in 
aceeași grupă semifinală și au 
terminat la egalitate 0—9. Argen
tina a promovat, însă, în finală 
datorită golaverajului (8—0 față 
de 6—1). Reamintim șl celelalte 
rezultate din grupa respectivă : 
Brazilia : cu Peru 3—0, cu Polo
nia 3—1 ; Argentina : cu Polo
nia 2—0 și cu Peru... 6—0 ’.
• In primul tur au fost acor

date 3 cartonașe roșii și 56 car
tonașe galbene la jucători din 21 
de echipe. Cele mal multe : 5
cartonașe — El Salvador, cîte 4 
cartonașe — Austria, Camerun, 
Chile, Italia, cite 3 cartonașe — 
Argentina, Belgia, Irlanda da 
Nord, Iugoslavia, Kuwait șl Spa
nia etc. Singurele echipe fără 
cartonașe slnt Brazilia, Uniunea 
Sovietică și Noua Zcclandă !
• Clasamentul celor 21 de par

ticipante la întrecerile primului 
tur se prezintă astfel : 1. Bra
zilia 6 p (golaveraj 4-8). 2. An- ’ • 
glia 6 (15), 3. Belgia 5, 4—5. Ar- 
gentlna si Polonia 4 (44), 6. '
R.F. Germania 4 v. Aus
tria 4 (4-2), 8. Irlanda de Nord
4 (4-1). 9. Algeria 4 (0), 10. Un
garia 3 (4-6). H. U.R.S.S. 3 (4-2), 
12. Franța 3 (4-1). 13—17. Came
run, Italia, Iugoslavia, Scotia șf. 
Spania 3 (0), 18. Honduras 2 (—1K. 
19. Cehoslovacia 2 (—2), 20.
Peru 2 (—4), 21. Kuwait 1 (—4), 
22. Chile 0 (—5), 23. Noua Zeelan- 
dă 0 (—10), 24. Salvador 0 (—12).
• Și un clasament al celor *

scrii, pe baza numărului de go
luri marcate : 1. Seria a Vl-a 26 
(medie 4,33), 2. Seria a Ilt-a 2» 
(3,66), 3. Seria a II-a 17 (2,83), 4. 
Seria a IV-a 16 (2,66), 5. Seria 
I 10 (1,66), 6. Seria a V-a 9
(1.50).
• Cele mai frecvente scoruri 

Înregistrate in cadrul primului 
tur : 1—0 și 1—1, de cile 7 ori, 
0—0 șl 4—1 de câte 4 ori, 2—1 șl 
2—0 de cite 3 ori.

0 ETAPA S A TERMINAT, COMENTARIIIE CONTINUA...
Scorul de 1—0 cu care echipa 

R.F. Germania a cîștlgat meciul 
decisiv cu Austria, și care conve
nea cel mai bine ambelor forma
ții, oa și desfășurarea partidei au 
stârnit aprige discuții în lumea 
fotbalului. In legătură cu acest 
rezultat Federația de fotbal din 
Algeria a depus la F.I.F.A. un 
memoriu prin care cere „descalifi
carea celor două formații pen
tru parodia făcută la Gijon". 
După opinia algerienilor „acest 
act scandalos și imoral s-a fă
cut cu compilicitatea arbitrului 
(scoțianul R. Valentine) care in 
orice moment ar fi putut da un 
avertisment celor doi căpitani de 
echipă pentru lipsă de combati
vitate și chiar să oprească jo
cul".

în legătură cu acest caz, iată 
alte opinii : • antrenorul alge- 
rLan KHALEF : „Este o mare o- 
noare pentru noi să vedem că 
două mari echipe s-au pus de 
acord să ne elimine !“ • HER
MANN NEUBERGER, membru 
în consiliul F.I.F.A. : „R. F.
Germania avea tot dreptul să 
joace cu prudență șl siguranță. 
Și alte echipe au făcut la fel la 
acest Mundial" • HENNES 
WEIS WEILER, antrenor vest-ger- 
man, în prezent la Grasshopers 
Ziirich : „Sînt scandalizat. N-am 
văzut Încă așa ceva In lunga 
mea carieră. Echipa noastră este 
vinovată, căci ea avea posibili
tatea să clștige la o diferență de 
2—3 goluri" • FRANZ BECKEN
BAUER, fostul căpitan al echi
pei R.F. Germania, campioană

mondială în 197: : „Trebuie evi
tate astfel de cazuri, programând 
meciurile în aceeași zi și la a- 
ceeași oră !" > GEORG
SCHMIDT, antrenorul echipei 
Austriei : „N-a fost vorba de 
nici un fel de înșelăciune din 
partea noastră. Nu înțeleg reac
ția publicului ! Am dat indica
ții jucătorilor mei să practice un 
fotbal bim, dar presiunea psi
hică care-i apăsa, i-a împiedicat 
s-o facă. Echipa vest-germană 
este foarte puternică. N-am jucat 
să pierdem. Intenția noastră era 
să realizăm un scor egal, dar e- 
chipa R.F.G. nu ne-a îngăduit-o..." 
• JUPP DERWALL, antrenorul 
echipei R.F. Germania : „Este
o ofensă să fim acuzați de în
șelăciune ! Lucrurile trebuie ju
decate față de condițiile de ca
lificare In care se aflau cele 
două echipe. Noi am vrut să 
continuăm să jucăm ca fn pri
mele 20 de minute și să înscriem 
mai multe goluri. N-am putut-o 
face. Rummenigge și Sticlike s-au 
resimțit după vechile accidente. 
Ne-am îndreptai atenția să nu 
primim gol, căci așa am fi fost 
eliminați automat Austria, care 
nu-și putea permite să primească 
mai mult de 3 goluri, a înceti
nit jocul"... • Reunit la Madrid, 
Comitetul de organizare a Cu
pei Mondiale, organism al 
F.I.F.A., a decis, între altele, «A 
resoingă protestul Federației al
geriene In privința partidei 
R.F.G. — Austria și, deci, a omo
logat rezultatul de 1—0, înregi^ 
trat pc teren


