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la handbal (I) $1 baschet (m)
[>1

*

BAT ACUM LA PORJILE PERFORMANTEI
Orașul de pe Milcov — Foc

șani —. cunoscut ea ospitalie
ră gazdă a atîtor mari compe
tiții de masă inscrise sub ge
nericul „Daciadei". și-a oferit 
din nou arenele — si experien
ța în organizare, și acel căldu
ros „Bun venit pe plaiurile 
Vrancei" — finalelor pe tară 
ale întrecerilor de handbal fete 
Si baschet băieți (14—19 ani) 
dotate cu tradiționala ..Cupă 
U.T.C." încă o dată s-a dove
dit că acțiunea de vitalizare a 
handbalului si baschetului ini
țiată de forul central al orga
nizației noastre de tineret, in 
colaborare cu federațiile de 
specialitate din C.N.E.F.S. și 
consiliile județene pentru edu
cație fizică si sport, a consti
tuit o idee excelentă. Dealtfel, 
ea vine să traducă în viață in
dicațiile din Mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu adresat 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive.

Am urmărit. timp de două 
zile, la Focșani, pe terenurile 
de baschet de la Liceul „Ale
xandru loan Cuza“ și de hand
bal al Școlii generale nr. 5 
spectacole sportive frumoase, 
de calitate, strădaniile 
formații de băieți și 
de a demonstra că 
gata să treacă peste 
dintre sportul de masă

unor 
fete 
sint 

pragul 
si cel

de performantă. Am văzut la
crimi de bucurie In ochii fete
lor de la Liceul industrial ar. 
16 București — si a entuzias
tului lor profesor Csavaszg Be
la —. care anul trecut s-au 
clasat pe locui 2. iar acum au 
reușit să urce pe cea mal Înal
tă treaptă a podiumului, tnvin- 
etnd puternica echipă a Liceu
lui nr. 2 Focșani (cu cel mai 
bun portar al turneului. Elena 
Bondrea). Am văzut, de ase
menea. privirile pline de a- 
mărăciune ale sportivilor de la 
Liceul „Alexandru Ioan Cuza”, 
care au avut meciul ,J» mină" 
cu formația Liceului industrial 
„Dragoș Vodă" din Sigbetu 
Marmatiei. tn finală, dar l-au 
pierdut la... un cos. Am aplau
dat evoluția frumoasă a echi
pei Liceului militar din Alba- 
Iulia. la a treia el prezentă la 
„Cupa U.T.C." si am notat si 
aprecierea prof. Iancu Pătrașcu, 
președintele C.J.E.F.S.. anume 
că : „dacă în edițiile preceden
te multe echipe contau pe in
dividualități care să realizeze 
puncte, acum s-a observat o o- 
mogenizare. un frumos joe de 
echipă. calitate si promisiuni 
pentru mai mult". Este imbu-

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag. t-3)
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Campionatele europene de juniori

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE 
ÎN CONTINUARE,

GIMNASTICA
ARE, RESURSE!

„România lansează mereu talente“«„Ecaterlua• Frumoase aprecieri:
Szabo poate contribui, ca șl Nadia, la afirmarea gimnasticii feminine!"

ANKARA, 28 (prin telefon).
Cele trei zile de concurs de 
ridicat nivel tehnic au făcut 
ca această a treia ediție a Cam
pionatelor europene pentru ju
niori să se ridice la înălțimea 
competițiilor de seniori. Fina
lele pe aparate, de duminică, 
au fost transmise in direct de 
televiziune frumusețea între
cerilor determining, cu siguran
ță, ca alți și alți oameni să 
devină prieteni ai acestui fru
mos sport.

Evoluțiile gimnastelor român-

ClTEVA REZULTATE NOTABILE INIP 0 DUMINICA 
LINIȘTITA PENTRU ATLETISMUn sfirșit de saptămînă atle

tică mai puțin agitat și totuși... 
La Poiana Brașov, de pildă, pe 
stadionul de la poalele Postăva
rului, între alte rezultate au 
fost înregistrate trei care rețin 
atenția. Mai întii cel al Iboiei 
Korodi (Steaua, antrenor Nico- 
lae Mărășescu) care in proba 
de 500 m a realizat un nou re
cord național cu 1:09,0 cu 1,5 6 
mai bine decît precedentul re
cord al Marianei Suman, din 
1974. Apoi, remarcăm cifrele 
elevilor lui Mihai Zaharia ra-

pidiștii Dan Simion 7,75 m la 
lungime si Elena Marinescu- 
Schromm 1,77 m la înălțime 
(aceasta a reintrat după o ab
sență de peste 2 ani).

La Rm. Vîlcea. după cum ne 
comunică prof. C. Tiță. in ca
drul etapei de zonă a juniori
lor III, Ion Tomescu (C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea. antrenor C-tin Dia- 
conescu) a reușit două recor
duri republicane, pentru aceas-

tă .categorie de vîrstă : _lj23,9 
la 600 na 
obstacole.
Liliana Nicoiescu (C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea) a cîștigat 80 m — 10,4 
și 80 mg — 12,0, Daniela Bobu 
(C.S.Ș. Aripi Pitești) a Învins 
la lungime — 5,21 m iar Cos- 
tel Grasa (C.S.Ș.A. C-lung) la 
greutate (5 kg) — 16,76 m.

La București, pe Stadionul 
Republicii, discobolii la Înălți
me : Ion Zamfirache (Dinamo, 
antrenor Ion Benga) 65,90 m — 
record personal, și Florența Cră- 
ciunescu (Steaua, antrenor Dan 
Serafim) 66,60 m. De notat Și 
rezultatul lui Bedros Bedrosian 
la triplusalt — 16,84 m. (Re
zultate de la acest concurs in 
pag. a 2-a)

Îi 2:45,9 la 1 000 m
n același concurs :

ce (clasate intre primele șapte 
la individual compus). îndeo
sebi aceea a Ecaterinei Szabo 
— o adevărată colecționară de 
medalii : de trei ori aur Și o 
dată argint — s-au aflat In 
centrul atenției. A constituit, 
desigur, o mare bucurie pen
tru reporter să poată auzi In 
aceste zile, de la specialiști, 
spectatori, confrați repetarea 1- 
deii că școala românească de 
gimnastică lansează, este ca
pabilă " ' ....
lente 
talent 
rabilă . .
a doua oară consecutiv campi
oană absolută a continentului, 
apreciată în mod deosebit de 
toată lumea specialiștilor, așa 
cum se va putea vedea 
clarațiile lor. Născută în 
na Zagon (Covasna). la 
nuarie 1967, formată la 
de către profesorii Mihai Agos- 
ton și Maria Florescu-Cosma, 
lucrind în prezent la Centrul 
de gimnastică de la Deva eu 
antrenorii Maria Florescu-Cos
ma și Adrian Goreac, tînăra 
noastră campioană are acum 
un palmares frumos. Cunoscln- 
du-i seriozitatea. marea dra
goste pentru gimnastică, talen
tul, sîntem convinși 
palmares va fi pe zi 
mai strălucitor.

Succesul gimnasticii
nești la „europenele" de la An
kara ne apare cu atît mai 
semnificativ cu cit și celelalte 
două reprezentante ale noastre, 
Camelia Renciu și Ștefania Ma
rin, au avut bune evoluții țara

Ion Zamfirache a reușit duminică un rezultat valoros: 65,90 m. 
Foto : Dragoș NEAGU

Turneul linal al campionatelor de lupte grcco-romanc

MULJI ASPIRANȚI LA CONSACRARE
• Măsuri energice pentru perfecționarea luptei la parter • Este

necesară o mal bună programare a Intllnlrilor finale
La sfirșitul săptămînli trecu

te, in sala Olimpia din Timi
șoara. s-au disputat întrecerile 
turneului final al campionate
lor individuale de lupte greeo- 
romane ale seniorilor, compe
tiție care era prevăzută si ea o 
acțiune de selecție in vederea 
alcătuirii lotului care urmează 
să participe la campionatele 
mondiale.

In ce măsură concursul și-a 
atins scopul, ce concluzii im
portante ne-a prilejuit el 7 Sint 
Întrebări Ia care vom încerca 
să răspundem in cele ce ur
mează. Programat la numai 
două săptămini după concursul 
internațional al României si in 
perioada unor examene In care 
au fost angajați destul de 
multi luptători fruntași, tur
neul final al campionatelor na 
si-a putut atinge integral sco
pul propus. Acesta este si mo
tivul pentru care sugerăm F.R.

Lupte — care și-a dovedit 
competenta si capacitate» orga
nizatorică — ca pentru ediția 
viitoare a celei mai mari com
petiții interne să studieze si să 
găsească posibilitatea progra
mării ei Intr-un moment favo
rabil si eficient din punct de 
vedere metodic. Dacă întrece
rile s-au ridicat, totuși, la un 
bun nivel tehnic, aceasta se 
datoreste în mare măsură fap
tului că luptele greco-romane 
din țara noastră dispun de ■- 
preciabile resurse. de Încă 
multi tineri talentat!, aspiranți 
la gloria Bportivă. Unul dintre 
aceștia este tînărul dinamovist 
Constantin Uță (elevul antreno
rului Lucian Coman. din Cîm- 
pulung Muscel), cel care a reu-

Mihoi TRANCA

(Continuare in pag 1-3)

si lanseze noi și noi ta
lie excepție 1 Un mare 
este, iată, această admi- 
Ecaterina Szabo, pentru

în de- 
comu-
22 1a-
Onești

că acest 
ce trece

româ-

LEVENTE MOLNAR
noastră fiind singura dintre 
participante cu toate sportivei» 
clasate în primele șapte. După 
cum cele două medalii d» 
bronz cucerite de Levente Mol
nar in finalele pe aparate de
monstrează că și la băieți exis
tă talente, unul dintre ele fiind 
și Marian Teodorescu — al doi
lea junior român in concurs 
prea tînăr deocamdată pentru 
a intra in lupta directă pentru 
podium. Despre aceste între
ceri vom mai avea ocazia să 
vorbim. Deocamdată, vă pre
zentăm In continuare unele o- 
pinii ale unor autorizate spe
cialiste

Ellen Berger (R.D.G.). preșe
dinta Comitetului tehnic femi
nin a F.I.G. : „România con
tinuă să-și mențină poziții 
fruntașe in gimnastica feminină 
in Europa și in lume, lansind 
la fiecare mare concurs alte 
sportive de talent. lată-le. după 
Nadia Comănecl, Emilia Eberl»,

Constantin MACOVE1

(Continuare în pap » <-«)

O nouă formulă divizionară Inceplnd cu ediția 1983/84

Îmbunătățirea sistemului competitional la fotbal
formula proiect este supusa dezbaterii iubitorilor de

»
lotbal din Întreaga țarâ

In conformitate cu sarcinile 
rezultate din lucrările Si docu
mentele Conferinței pe tară a 
mișcării sportive din 5—6 mar
tie a.c.. Consiliul Național pen
tru Educație Fizică si Sport 
aplică măsuri in scopul creării 
unul nou avint al sportului ro
mânesc. așa cum se cere in 
Mesajul pe care secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, l-a a- 
dresat Conferinței.

în cadrul preocupărilor de 
îmbunătățire a activității spor
tive generale. F.R. Fotbal a I- 
nitiat o aerie de acțiuni care 
Dot ajuta ridicarea nivelului fot
balului in tara noastră. Recent 
a fost dat publicității un nou 
regulament de transferări si s-a 
lucrat la Îmbunătățirea siste
mului competitional. problemă 
care se discută de mai multi 
ani in fotbal, dar care pină in 
prezent nu a fost rezolvată.

F.R.F. a Întreprins recent o 
consultare largă In rindurile 
specialiștilor, antrenorilor, acti
viștilor secțiilor si cluburilor 
de fotbal, membrilor comisiilor 
centrale si iudetene de fotbal. 
In problema sistemului compe- 
tiționaL

Ca urmare. Biroul federal 
propune reducerea numărului 
de echipe care vor activa cu 
începere din ediția 1983/84 a 
campionatului republican de 
fotbal deci cu începere din 
toamna anului 1983. după cum 
urmează :

DIVIZIA A de la o serie 
18 echipe, la o serie cu 18 
chipe.

DIVIZIA B. de la 3 serii 
cite 18 echipe, la 2 serii 
cite 29 de echipe.

DIVIZIA C. 
cîte 16 echipe. 
18 echipe.

Prin adoptarea acestui pro
iect de formulă competitională 
se va răspunde mai bine sarci
nilor de redresare rapidă a 
fotbalului românesc, deoarece :

— ÎN DIVIZIA A micșorarea 
numărului de echipe va deter
mina o concentrare a valorilor 
fotbalistice. formațiile vor fi 
mai puternice si va creste ni
velul calitativ al jocurilor.

— ÎN DIVIZIA B se va rea
liza o concentrare valorică, un 
nivel tehnic mai ridicat si se 
vor realiza promovări de echipe 
si jucători In Divizia A de 
mai bună calitate.

— IN DIVIZIA C vor fi cu
prinse cele mal valoroase echi
pe participante in actuala Divi
zie C si se va asigura o bază 
de masă de performantă a fot
balului. cu un nivel mai ridicat 
decit plnă acum.

de la 12 serii cu 
la 6 serii cu cite

Ierarhizarea echipelor in sis
temul divizionar propus va a- 
sigura județelor si localităților 
participarea intr-o competiție 
cu caracter republican, eșalo
nată pe mai multe nivele, avînd 
ca activitate de masă campio
natele iudetene municipale Și 
orășenești.

★
Actuala formulă-proiect se 

supune dezbaterii publice, cei 
ce doresc să ofere sugestii 
și propuneri urmînd a se adresa 
tn scris, prin poștă, pină la 31 iu
lie a.c. Federației române de 
fotbal, str. Vasile Conta 16, 
București cod. 79778. cu men
țiunea „Pentru noul sistem 
competitional".

Publicăm. în pag. 2—3, pro
iectul noului sistem de retro
gradare și promovare pentru e- 
chipele de fotbal din diviziile 
A B șl C. 
rea ediției 
la 7 august

aplicabil la încheie- 
1982/83, care Începe 
a.c.

In luna iulie, la București

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE iNOT
Șl BALCANIADA DE NATAȚIE

cu 
e-

cu 
cu

în zilele de 5, 6 și 7 iulie se 
vor desfășura tn bazinul din 
parcul sportiv „23 August" fi
nalele campionatelor naționale 
de Înot pentru seniori.

După această competiție in
tre 15 și 18 iulie, la București, 
sportivii noștri fruntași vor 
participa la campionatele bal-

alături de cei mai va- 
înotători din Iugoslavia. 

S-a 
Înot 

.23 
la 

urmînd 
a»

canice 
loroși 
Grecia. Turcia și Bulgaria, 
stabilit ca întrecerile de 
să se dispute la bazinul 
August" cele de sărituri 
Ștrandul tineretului 
ca meciurile de polo să 
găzduite de bazinul Dinamo.



PRIMA EDIȚIE A „MEMORIALULUI TROIANESCU" 
S-A BUCURAT DE Ui FRUMOS SUCCES

In perioada 15—25 iunie, la 
clubul de șah I.T.B. și in or
ganizarea acestuia, s-au desfă
șurat întrecerile primei ediții 
a „Memorialului dr. Octav Tro- 
ianescu”, cu participarea a 140 
de șahiști din 14 centre ale ță
rii. Secvența inaugurală a aces
tei competiții, care promite să 
se înscrie printre frumoasele 
tradiții ale șahului nostru, cins
tind memoria unuia dintre ma
rii săi animatori. a constituit 
un real succes.

Turneul principal, reunind 40 
de maeștri și candidați de 
maestru, desfășurat în sistem 
elvețian, a fost cîștigat de Paul 
Voiculescu (Locomotiva Bucu
rești). cu un total de 7*/j 
puncte din 10 posibile. De re
marcat că învingătorul este 
chiar unul dintre foștii colegi 
de întrecere ai regretatului 
maestru. Pe următoarele locuri 
fruntașe s-au clasat : Marian 
Miluț (Calculatorul) 7 p, Em. 
Reicher (I.T.B.), G. Sălăgeanu 
(Recolta) și V. Botezatu (Voin
ța Tîrgoviște) — 6‘A p, I. Ar- 
maș. Marin Mihai (ambii I.T.B.) 
și V. Țacu (Voința Tîrgoviște)
— 6 p. In turneele secundare, 
laureațiî au fost, respectiv 
Dragoș Dumîtrache (I.T.B.) — 

B’A p și Stan Nistor (Sparta- 
eus) 7*/j p. Se cuvine subliniată 
și buna comportare a două ti
nere jucătoare, care au luat 
parte la întrecerile masculine, 
Mădălina Stroie (Universitatea)
— 5 p. de numai 13 ani. pre
cum și Nadcjda Mitescu (Voin
ța Rm. Vîlcea) — 7 p, clasată

CIRCUITUL INTERNATIONAL DE MARS P.T.T.
Pe traseul din str. Maior Co- 

ravu s-a desfășurat duminică 
dimineața cea de-a 37-a ediție 
a Circuitului internațional de 
marș P.T.T. Iată rezultatele în
registrate : seniori (20 km) : I. 
Găsitu (P.T.T.) Ih32:22, A. Endre 
(Poștaș Budapesta) lh32:59. M. 
Ganea (P.T.T.) 11133:25; senioare 
(5 km) : Lucia Cioancă (C.S.M. 
Alba Iulia) 27:05, Paraschiva 
Bama (C.S.M. Alba Iulia) 27:16, 
Aurica Buzatu (P.T.T.) 27:42 ;
juniori I (10 km); Gh. Hirjoi 
(C.S.M. Buzău) 48:50, R. Andrei 
(P.T.T.) 50:50, I. Gabor (Steaua) 
51:20 : junioare I (5 km) • Ni- 
coleta Dinu (P.T.T.) 27:42, Geor- 
geta Tudor (P.T.T.) 28:22, Ga
briela Tobă (C.S.S. Reșița) 29:57; 
juniori II (10 km): V. Praja 
(C.S.M. Reșița) 54:25; junioare 
n <3 km): Antoaneta Florea 
(C.S.Ș. Reșița) 17:05 ; juniori n 
(5 km) : L. Gheorghe (P.T.T.) 
30:23 ; junioare III (2 km) : Con
stantina Sandul! ci (P.T.T.) 11:58: 
copii I (2 km); D. Vafi (I.M.F. 
Reșița) 8:38: copile (1 km): 
Zvetlana Filipkova (Borskl Mi-

„CUPA ROMÂNIEI
RĂDĂUȚI, 28 (prin telefon). 

Timp de 3 zile, la baza hipică 
din localitate s-au desfășurat 
Întrecerile pentru „Cupa Româ
niei” la călări e-obstacole. Un 
numeros public a urmărit cu 
mult interes evoluțiile cailor și 
sportivilor, aplaudind cu multă 
căldură reușitele. Trofeul a re
venit călăreților de la Dinamo 
București, care au acumulat 
cede mai multe puncte : 312. Au 
urmat în clasament : 2. Steaua 
275,7 ; 3. Petrolul 176 ; 4. C.S.M. 
Sibiu 140,7 ; 5. Izvin Timiș 124; 
6. A.S.A. Cluj-Napoca «9,7.

REZULTATE : „semlmijlocie" 
(25 concurenți) : 1. Alexandru 
Iavorovschi (Izvin Timiș) cu 
Zeița 60,6 ; 2. Gruia Deac (Di
namo) cu Volpone 64,7 ; 3. Ma
rian Fieraru (Petrolul) cu West

H I P I S M
Interesul pentru reuniunea des

fășurată duminică la Ploiești • 
gravitat In jurul „Premiului de 
încercare", ultima verificare îna
intea derby-ulul. După o alerga
re bogată în faze palpitante, 
victoria a revenit ltd Sondaj 
(bine condus de antrenorul său, 
Tr. Marinescu), care șl-a înscris 
astfel numele pe lista favorlțllor 
clasicei probe. Pe această listă 
mai figurează Hemeius, care a 
galopat cu 40 de metri înainte 
de sosire, cind conducea pluto
nul, Bucuria, care poate da mai 
mult decit a arătat, șl Harnic, 
încredințat pentru această cursă 
lui M. ștefănescu.

Tot în cadrul acestei reuniuni 
a evoluat și Perjar, campionul 
turlulul ameliorindu-și recordul, 
deși a cîștigat cu mare ușurință. 
Stilul victoriei ne îndreptățește 
să credem că elevul lui V. 
Gheorghe poate „ataca" perfor
manțele realizate de cel mal buni 
trăpași care au evoluat de-a lun
gul timpului pe pistele din țara 
noastră.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Trudln (Gh. Tănase) 1:42,8, 
X Jep. Simplu 1, ordinea 10. 
Cursa a Il-a : 1. Vesel (I, Florea)

a treia în turneul rezervat Ju
cătorilor de categoria a 2-a. In 
sfîrșit. în turneul feminin, vic
toria a revenit Luminiței Bă
dița (ICED București), cu punc
tajul maxim — 10 I

Ca o notă generală, poate fi 
remarcată buna comportare a 
tinerilor șahiști de la I.T.B. — 
dintre care Marin Mihai a ob
ținut o notă de maestru, iar 
Dragoș Dumitrache este cîștigă- 
torul turneului secund —, ca și 
a concurentelor timișorene*.

La festivitatea de închidere a 
concursurilor, la care au luat 
parte reprezentanți ai conduce
rii I.T.B. șl ai Federației ro
mâne de șah. premiile au fost 
inmînate celor distinși de către 
maestra emerită a aportului 
Margareta Teodorescu.

INTENSĂ ACTIVITATE PE VELODROM

" LA CĂLĂRIE

SE APROPIE DERBY-UL... VOLEIBALIȘTII ROMÂNI, PE LOCUL III LA WROCLAW

MECIURI 
INTERNAȚIONALE 

DE POPICE 
LA BRAȘOV

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, Brașovul a găzduit două 
jocuri internaționale de popice : 
RULMENTUL BRAȘOV—B.S.G. 
„MARTIN HOPP" MULSEN 
(R. D. GERMANA) S 411— 5 102 
p d — cei mai buni fiind I. Tis- 
mănar — 93«, I. Matis 931, V. 
Donos — 919, respectiv G. Klein 
— 898 ; HIDROMECANICA
BRAȘOV — „CARL ZEISS” 
JENA (campioana R. D. Ger
mane) 2 394 — 2 425 p d ; cele 
mai bune rezultate le-au obți
nut Mariana Constantin — 432 
(cu nici o bilă in gol), respec
tiv Margit Gabriel — 418. (C. 
GRUIA — coresp.)

che (C.S.Ș. 1) ; urmărire echi
pe 4 000 m : CJS.Ș. 1 (V. Mitrache, 
K. Cațavel, C. Trălstaru, T. Mo- 
z&ceanu) 5:04,3 ; adlțiune de 
puncte — C. Petcu (Olimpia). Ju
niori mici — 500 m start de pe 
loc — M. Minea (STIROM) 36,8 ; 
viteză — C. Ioniță (C.S.Ș. 1) ; 
urmărire individuală 2 000 m — 
▼. Rush (STIROM) 2:35,1, urmă
rire echipe 2 OOO m — STIROM 
(V. Rusu, M Mines, V. Tufan, 
▼. Buduroiu) 2:29,4 ; adlțiune de 
puncte — V. Rusu (STIROM).
• Reuniunea următoare pe ve

lodrom va avea loc vineri, 3 iu
lie, In organizarea asociației 
sportive STIROM.

a
65,90 m ; ciocan : N. Bîndar 
(Dinamo) 70,46 m ; suliță : D.
Negoiță (Steaua) 76,42; FEMEI 
100 m : Doina Jinga (Rapid) 11,8; 
200 m : Jinga M,3 ; 400 m : Sil
via Marin (Metalul) 58,4 ; 800 m: 
Aurica Mitrea (I.E.F.S.) 2:08,0 ;
1500 m : Adriana Mustață (Me
talul) 4:27,6: 3000 m : Mustață
9:36,2 : 100 mg : Alina Grecu
(Steaua) 14,6 ; 400 mg : irlna
Tvlntlmei (Olimpia) 65,2 ; înălți
me : Mlhaela Bălănescu (Rapid) 
1,70 m ; lungime : Diana Olănes- 
eu (Viitorul) 5,86 m ; greutate : 
Liliana Isaac (Metalul) 14,51 m ; 
disc : Fl. Crăclunescu (Steaua) 
66,60 m (HC. M. Lengyel — C.S.M. 
Craiova 63,24 m). (Andi VILARA- 
eoresp.).

---------------- ST'IM'.* 1 * 3 JMBUWHUag -----------

S-au încheiat campionatele de 
velodrom ale municipiului Bucu
rești pentru juniori. In general 
au fost obținute rezultate bune, 
cum sint, de pildă, 11,7 la proba 
de viteză — juniori mari — C. 
Ciulei, 5:12,3 (nou record), la 
urmărire individuală 4 ooo m — 
juniori mari — V. Mitrache ; 36,8 
la 500 m cu start de pe loc — 
juniori mici — M. Minea ; 2:29,4 
la urmărire echipe 2 000 m — ju
niori mid — STIROM etc. Iată 
acum noii campioni de velodrom 
al Bucureștiulul. Juniori mari : 
1 000 m cu start de pe loc : V. 
Mitrache (C.S.Ș. 1) 1:12,3 ; viteză 
— C. Ciulei (Steaua) ; urmărire 
individuală 4 000 m — V. Mitra-

a
kulas-Cehoslovacia) 5:02: copii H 
(1 km): G. Săndoianu (P.T.T.) 
5:20.

★
Campionatul municipal al se

niorilor, desfășurat pe Stadionul 
Republicii (un adevărat cuptor!) 
a impresionat, înainte de toate, 
prin participarea foarte redusă a 
atleților (unele probe nici n-au 
avut loc din lipsă de concu
renți!).

barbați : 100 m : H. N’Duluie 
(I.E.F.S.) 10,5 ; 200 m : A. Gri-
gore (Dlnamo) 21,5 ; 400 m : I. 
Korodl (Steaua) 48,0 ; 800 m : N. 
Damean (I.E.F.S.) 1:51,0 ; 1500 
m : Damean 3:52,8 ; 5000 m : i 
Dlaconu (Dlnamo) 14:51,8; 110 
mg : 1. L. Glurglan (Dlnamo) 
14.8, 2. M. Răchită (I.E.F.S.)
14,6 ; 3000 m obst.: R. Brăguță 
(Metalul) 9:25,8 ; lungime : V.
Costache (Rapid) 7,43 m ; tri- 
plusalt : 1. B. Bedroslan (Dina
mo) 16,84 m, 2. Dlma (Steaua) 
16,33 m ; prăjină : N. Llgor
(Steaua) 4,80 m ; greutate : Gh. 
Crăclunescu (Steaua) 16,97 m ; 
disc : i. Zamflrache (Dlnamo)

74,5 ; „ușoară” (74 concurenți) :
1. Ion Vescan (C.S.M. Sibiu) cu 
Fărcășan 82,5 ; 2. Florin Stoicg 
(Steaua) eu Baltag 86,2 ; 3.
Gruia Deac (Dinamo) cu Lăs- 
turn 87,2 ; proba de forță (11 
concurenți) : 1. Dumitru Velea 
(Steaua) cu Fudul — după ba
raj ; X Gruia Deac (Dinamo) 
eu Volpone — după baraj ; 3. 
Florin Stoica (Steaua) cu Fi
cus. Pe echipe : 1. Dinamo
(Otto Fabich cu Palmares. Ma
riana Moisei cu Bel Aml, Paul 
Mazilu cu Mentor și Gruia 
Deac cu Volpone), Z Steaua 
(Florin Stoica cu Baltag. Mir
cea Neagu cu Jack și Dumitru 
Vedea cu Jean), S. C.S.M. Si
biu ; 4. A.S.A. Cluj-Napoca ; 5. 
Izvin Timiș ; 8. Petrolul. (Mihai 
CHICIOC — coreap.)

1:38,8, X Oșana, X Crlșan. Sim
plu 1,80, ordinea 13, event 4, or
dinea triplă 67. Cursa a III-a : 
L Frenetica (D. Stan) 1:29,0, 2. 
Riverana. Simplu 3,40, ordinea 
40, event 34, triplu clștigător 73. 
Cursa a rv-a : 1. Grăbit (G.
Solcan) 1:30,0, 2. Bot, 3. Roditor. 
Simplu 1,40, ordinea 10, event 
18, ordinea triplă 234. Cursa a 
V-a : L Perjar (V. Gheorghe) 
101,8, 1. Abil. Simplu 1,60, ordi
nea 15, event 5, triplu clștigător 
151. Cursa a VI-a • i. Sondaj (Tr. 
Marinescu) 107,5, 1. Bucuria, 3. 
Crainic. Simplu 6, ordinea 40, 
event 16, ordinea triplă 2.297. 
Cursa a vn-a : 1. Julleta (Gh. 
Tănase) 1:35,6, 2. Aida. Simplu
2,40, ordinea 18, event 31, triplu 
clștigător 166. Cursa a VHI-a : 
L Diafan (M. Leontopol) 107,8, 
L Stăvllar, 3. Faleza n. Simplu
3, ordinea 8, event 10, ordinea 
triplă 78. Cursa a IX-a : 1. Tuș- 
tea (Tr. Marinescu) 1:31,9, 2.
Dalba, 3. Percutor. Simplu 1, or
dinea 10, event 6, ordinea triplă 
294, triplu clștigător 150. Cursa a 
X-a : 1. Dineu (S. Ionescu)
1:36,7, 1. Krauss. Simplu 3, ordi
nea 11, event 11.

Constantin DUMITRIU

riNALELE „CUPEI U.T.C."
(Urmare din pag 1)

curător. este un rod al activi
tății tot mai bogate desfășura
te sub genericul „Daciadei”.

Se dovedește din nou că sec
ția de specialitate din C.C. al 
U.T.C. și-a format un colectiv 
de oficiali (profesori de educa
ție fizică) de o competentă și 
o hărnicie remarcabile.

Primele trei echipe clasate în 
cele două finale : handbal fe
te — 1. Liceul industrial nr. 16, 
poligrafie București, 2. Liceul 
nr. 2 Focșani. 3. Liceul 
„Gheorghe Coșbuc” Năsăud 
(cea mai tinără echipă) ; bas
chet băieți — 1. Liceul indus
trial „Dragoș Vodă” Sighetu 
Marmației (antrenor prof. An
ton Fangli), Z Uceul „Alexan
dru Ioan Cuza” Focșani (coș- 
geter Sorin Anastasiu), S. Li
ceul „B. P. Hașdeu” Buzău. Ce
lor care au urcat pe podium li 
s-au oferit cupe, medalii, fru
moase premii in materiale 
sportive.

------------- ’maaaMBKOBa*:

La Wroclaw (Polonia) a luat 
afîrșlt turneul internațional 
masculin de volei la care a 
participat și reprezentativa ță
rii noastre. în penultima zi, 
echipa României a Întrecut pe 
cea a Finlandei cu 3—0 (13, 6, 
13), iar formația Poloniei a dis
pus de cea a Bulgariei cu 3—0. 
în ultima zi de concurs, volei

FAZA CALIFICĂRILOR ÎN CAMPIONATUL OF PLANORISM
Săptămîna aceasta încep la 

Iași întrecerile primei faze a 
campionatului național de zbor 
fără motor și anume califică
rile pentru concursul final ce 
se va disputa tn a doua jumă
tate a lunii iulie.

în această etapă participă 22 
de concurenți, reprezentînd 
aerocluburile din București,

CLASAMENTE 
LA ÎNCHEIEREA

Intr-o frumoasă competiție a sportului

DIVIZIEI „A“
ENERGIA RÎMNICEL — D 

CAMPIOANĂ DE OINĂ LA
DE BASCHET [m]
• După ultimele turnee, des

fășurate la sfîrșitul șăptămînii 
trecute, clasamentul Diviziei 
„A” de baschet masculin ae 
prezintă astfel :

GRUPA 1-4 (ctasamont hoalj

1. Steaua
2. Dlaamo Buc.
X C.S.U. Bv,
4. OO Buc.
5. Rapid Buc.
6, R4UAS B. M.

«1 « 7 3990:2802 81
«1 33 8 3743:2744 74
«1 20 21 3042-3350 61
81 W 22 3068:3385 60 

41 16 36 2906:3156 54
«1 9 32 2745:3484 50

GRUPA 7—12

7. Farul C-p> 
X Dinamo Or.
9. QS.U. Sibiu 
». „U" Q.-Nap.
11. Urbh Buc.
12. Carpațl Buc.

46 27 19 3642:3651 73
«6 24 22 3627:3558 70
«6 24 22 3733:3759 70
46 24 22 3683:3527 70
46 21 25 3513:3687 67
46 5 41 3327:4036 51

CLUJ-NAPOCA, (prin te
lefon). în ultimele două zile 
ale turneului grupei valorice 
7—12, echipa locală Universita
tea a avut evoluții contradic
torii. Sîmbătă „U“ a dispus de 
CJS.U. Sibiu cu 111—95 (53—45), 
la capătul celui mai spectaculos 
meci al turneului. Fazele răpi; 
de și coșurile de la distanță 
au abundat, spre satisfacția pu
blicului. Au marcat : Herbert 
25, Crăciun 15, Barna 22, Mara 
14, Nicoară 10, Dăian 9, Ro
taru 6. Bretz 6, Aldea 2, Mathe 
2 pentru gazde, respectiv Ta
kacs 37. Chirilă 24, Șerbănescu 
10. Palhegy 8, Tonca 6, Apostu 
6, Cosma 2, Mladin Z

Duminică, studenții clujeni 
au fost de nerecunoscut in fața 
formației Dinamo Oradea, din 
rindul căreia s-au evidențiat 
Gellert, Nagy (în disputa sub 
panouri), Kosa și Ilie (prin 
precizia aruncărilor de la dis
tanță). Scor final : 69—55 (47— 
22) pentru Dinamo. Au marcat: 
Crăciun 9, Barna 4, Mara 4, 
Rotaru 2, Dăian 10, Herbert 19, 
Mathe 3. Nicoară 2, Bretz 2 
pentru gazde, respectiv Kosa 20, 
Ilie 16, Gellert 10, Szabo 10. 
Molnar 8. Schuller 3, Nagy Z

Iată și celelalte rezultate : 
Urbis București — Carpați 
București 79—77 (48—33). Farul 
Constanța — Dinamo Oradea 
98—79 (45—47), C.S.U. Sibiu — 
Carpați 76—73 (50—35), Urbis — 
Farul 70—67 (38—35).

Ultimul turneu al acestei 
grape va avea loc la Sibiu. în
tre 7 și 11 iulie.

Mircea RADU, coresp.
• Clasamentul final al celor 

mai eficace jucători ai Diviziei 
„A“ : 1. V. BAICEANU (Farul) 
1 174 p — clștigător al „Trofeu
lui eficacității” oferit de ziarul 
.SPORTUL”. 2. M. Chirilă 
(C.S.U. Sibiu) 869 p, 3. Z. Gel
lert (Dinamo Oradea) 784 p. 4. 
C. Moraru (C.S.U. Brașov) 783 
p, 5. L. Takacs (C.S.U. Sibiu) 
753 p, 6. L Carpen (ICED Buc.) 
727 p, 7. P. Grădișteanu (ICED) 
669 p, 8. A. Flanndra (C.S.U. 
Brașov) 650 p. 9. A. Spînu (Fa
nil) 633 p, 10. Fl. Ermnrache 
(Steaua) 602 p, 11. L Uglai 
(Dlnamo Buc.) 579 p, 12. S. Pă
sărică (Carpați Buc.) 557 p. 13. 
I. Murășan (IMUAS Baia Mare) 
543 p, 14. C. loan (IMUAS) 484 
p, 15. R. Opșitaru (Steaua) 
421 p.

baliștii români au întîlnit pe 
cei polonezi. In fața cărora au 
cedat în trei seturi : 11—15,
8—15, 19—15. în cealaltă parti
dă. echipa Bulgariei a întrecut 
eu 3—1 pe cea a Finlandei. 
Clasamentul final al turneului : 
L Polonia 6 p (9:0), 2. Bulga
ria 5 p (6:5), 3. România 4 p 
(4:6), 4. Finlanda 3 p (1:9).

Brașov, Iași, Arad, Pitești, Su
ceava, Tg. Mureș, Baia Mare, 
Deva, Cluj-Napoca, alături de 
cei calificați urmind să intre 
in competiția finală și mem
brii lotului național, aflați la 
ora actuală la concursul inter
național de planorism al țări
lor socialiste ce se desfășoară 
la Orel (U.R.S.S.).

Campionatul republican de 
oină al juniorilor, una dintre 
cele mai frumoase competiții 
ale sportului nostru > național, 
gi-a derulat ultimele secvențe 
pe stadionul din Curtea de Ar
geș.

Dintre sutele de participante, 
zece echipe — care au mers 
din victorie In victorie în eta
pele anterioare — si-au dispu
tat întîietatea. timp de trei zile. 
Majoritatea finalistelor au de
monstrat că oină este dinamică 
și spectuloasă cind se lntil- 
nesc echipe temeinic pregătite. 
Mult apreciate de public au 
fost evoluțiile tinerilor oiniști 
din comuna Rîmnicel (jud. Bu
zău), care au reușit să-și men
țină titlul. Superiori atit la 
..bătaie”, cit si la „prinderea" 
mingii, elevii profesorului de 
limba română Ion Enache au 
terminat — din nou — neîn
vinși turneul final, avînd in 
Gheorghe Grigore, Nicolae Că
lită și Ștefan Nicolae princi
palii realizatori.

în comparație cu anul trecut, 
campionii au avut, de data a- 
ceasta. adversari mai puternici, 
care au constituit ansambluri 
bine armonizate, cu elemente 
deosebit de talentate. Au întru
nit sufragiile tehnicienilor ti
nerii oiniști Cornel Ianău. Gelu 
Adam, Nicolae State, Ilie Cris
tian, Vasiie Enache, Petre Căi
nări, Petre Croitoru. Daniel 
Mahut, Vasiie Felecan. Iosil 
Ghet. Eugen Andrei si Cornel 
Berceanu, care si-au pus în 
gînd să devină iscusiți oiniști.
S-a văzut că antrenorii și in
structorii Traian Lungu (Șc. 
gen. nr. 17 Cluj-Napoca). Va
siie Puiu (Biruința Gherăești 

— jud. Nean 
(Lumina Măr 
cău). Ilie C< 
Tîrgoviște) K 
(Avîntul Fra: 
eu multă ser 
spre deosebir 
care, după fc 
executau el 
mișcări, se v 
format, peste 
de fotbal sau 
pe de oină. S 
tabil : grăbim 
ne care nu 
plece acasă. 
Baia Sprie I 
xandru Mag 
Cringu — jud 
drei Ursu) ai 
tlma reuniune 
rile prin nep 
(în mod firesc 
răsese compet 
trebuit să f 
mentul final...

Organizarea 
fost asigurată 
C.O.E.F.S.. C 
(președinte — 
cu), iar arbi 
corona" .te 5;

Cu-JAMEN' 
Energia Rimni 
N. Ene. V. St 
N. Calița, V 
Ivan, M. Muș 
Corcodel, St. 1 
L Briceag și C 
Oțelul Tîrgoviț 
na Mărgineni ! 
nr. 17 Cluj-Nai 
ruința Gherăeș 
tul Frasin 1' 
Cringu 16 p. 8. 
15 p, 9. Torpedi 
Motor Baia Sp

Troian

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR DE LUPTE
(Urmare din pag 1)

șit (e drept, intr-o conjunctură 
favorabilă) să devină campion 
national de seniori la cat. 62 
kg. în rindul tinerilor remar
cați se situează și Ion Asaftci 
(C.S. Botoșani). Ion Merghianu 
(Aluminiu Slatina). Carol Wal
ler (Met. Rădăuți), Constantin 
Vardohiip (Dinamo). Ion Ghc- 
rasim (Dinamo). Ovidiu Nicoa
ră (Steaua) si Vasiie Cornea 
(SIMARED Baia Mare).

Spectacolul sportiv a fost sal
vat si de măsura luată de fo
rul nostru de specialitate de a 
modifica regulamentul de con
curs in sensul stimulării acțiu
nilor din lupta la parter. în 
partea a doua a meciului s-au 
introdus două reprize a cite 
un minut de luptă la parter, 
iar sportivii care aveau mai 
mult de trei puncte pe buleti
nul de punctaj — realizate in 
lupta din picioare — primeau 
bonificație cite un punct la 
fiecare nouă acțiune de atac 
reușită. în aceste condiții. în
trecerile au fost mult mai di
namice și i-au obligat pe spor
tivi să-și perfecționeze proce
deele de atac în lupta de la 
parter si. de asemenea, apăra
rea. Desigur, aceste minusuri 
in arsenalul de luptă al 
sportivilor noștri nu se 
completează intr-un singur con
curs. Ele au fost sesizate în 
mai multe competiții interna
ționale. le-am constatat și in

turneul de la I 
ra luată de fed 
te bună. Ea ii < 
nori si pe spor 
gătească cunosl 
mod de luptă (i 
arbitrajul inte 
este nevoie ca i 
lor să intei .agă 
a acorda o mu 
tentie problen 
mult mai multe 
nament dedicate 
tcț, care a "xic 
jvnsuri reprezer 
In ma ’S confn 
Uonalfc. Se poat 
condițiile prevei 
lui regulament 
cind ambii eoni 
bllgati să lupte 
atac și în apărat 
care nu cunoașt 
acest siste’n de 
poate aspb la 
mantă.

Ne simțim ot 
măm că nivelul 
coincursului a fo 
datorită prezent: 
experimentați și 
Sîmlon Popescu 
Strulovici (Galați 
can (Pitești), Ioi 
dea). Ion Gab< 
Pirvulescu (Buc.) 
lati de îndemnul 
emerit Ion orn: 
mizat mult Întrec 
le să se desfăsoa 
nivelul cerințelor 
ternaționaL

CITIȚI Nr. 6 (iunie)
AL REVISTEI ILUSTRATE

Din sumar :

FOTBAL

• Prezentarea echipei campioane. Dlnamo Bucure

• Un comentariu asupra finalei „Cupei României

• La rubrica „De 3 ori stop-cadru", jucătorii La: 
Minea (Steaua) ți Eduard (F. C. Argeș).

• Campionatul mondial tn plină desfășurare

ECHIPE CAMPIOANE
Dlnamo la rugby, Steaua la handbal

SPERANȚE OLIMPICE
Jucătorul de polo Vlad Hagiu șl scrlmera

REPORTAJE

• Săritura în lungime (fete), punctul forte al 
românesc

• O zi in mijlocul „flotilei" de la Snagov ,

• Cosmanauțil, acești minunați sportivi

RUBRICILE PERMANENTE : Orizont extern, Mag 
Caleidoscop fotbalistic, Agenda lunii iulie, Pe rr.er'^ 
tulul. Cutia cu scrisori.
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A, B și C

șjA44 (în prezent oPentru DIVIZIA
serie de 18 echipe)

1. Vor retrograda 
„B“ echipele situate .

2. Echipa clasată pe locul 16 
tuala Divizie „A“ va participa _ 
turneu de baraj (grupă de 4 echipe) cu 
echipele clasate pe locul I din cele 3 
serii ale Diviziei „B“.

3. Promovează in Divizia lrA“ echipa 
care va ocupa locul I în acest turneu.

Pentru DIVIZIA „B“ (în prezent 3 
serii a 18 echipe fiecare, total 54, ln 
viitor vor fi 40 echipe).

1. Echipele clasate pe locurile 2—12 
(33 echipe) la care se adaugă cele 2 
echipe retrogradate din Divizia „A“, pre
cum și 3 echipe rămase din barajul or
ganizat intre cele 4 echipe (3 locul I 
Divizia „B“ și locul 16 Divizia irA“) pen
tru un loc in Divizia „A“.
1 Pentru desemnarea a încă 2 echipe se 

va organiza un baraj (o grupă de 3

direct in 
pe locurile

Divizia
17 *1 18. 
din ac- 

la un

promovare pentru echipele 

la sfirșitul ediției 1982-83

echipe) între echipele clasate pe locul 13 
din cele 3 serii. Locurile 1 și 2 din acest 
baraj se vor menține în Divizia „B".

Pentru DIVIZIA „C“ Cn prezent 12 
serii a 16 echipe, total 192, in viitor vor 
fi 108 echipe).

L Nu promovează nici o echipă în Di
vizia „B“.

2. Rămln în Divizia „C" echipele cla
sate pe locurile 1—1 (84 echipe) din fie
care serie, la care se adaugă și cele 18 
echipe retrogradate din Divizia ,.B“.

3. Pentru desemnarea a încă 8 echipe 
se va organiza un baraj între echipele 
situate pe locul 8 din fiecare serie, for- 
mindu-ee 4 grupe a 3 echipe. Vor juca 
fiecare cu fiecare, iar echipele clasate 
pe locurile 1 și 2 din fiecare serie se 
mențin în Divizia „C*.

4. Echipele clasate pe locurile 9—16 și 
oeie 4 echipe aflate pe locurile 3 din 
cele 4 grupe de baraj, vor activa in cam
pionatul județean de fotbal.

DIVIZIA „C“ (6 serii a 18 echipe)
1. Retrogradează in campionatele jude

țene de fotbal echipele clasate pe locu
rile 16, 17 și 18 din fiecare serie.

2. Promovează 18 echipe din cele 41 
de echipe ciștigătoare ale campionatelor 
județene de fotbal și al Municipiului 
București, astfel :

— prin jocuri de baraj — 13 echipe 
Învingătoare In jocurile sistem turneu 
(numai tur), împărțite după criteriul

„DACIADA-

geografic in 13 grupe, fiecare a 3 echipe 
— direct — echipele campioane din 

5 județe cu cele mai puține echipe in 
campionatul Diviziei „C“ (din care 2 
echipe fără baraj și 3 echipe din cele 
care au participat la baraj și s-au cla
sat pe locul 2) ; dacă numărul acestora 
va fi mai mare de 5 se va proceda 
potrivit prevederilor art. 95. pct. f al. 2 
din Regulamentul de organizare a acti
vității fotbalistice — ediția 1980.

pentru ediția 1983-84
nare A și B și cluburi sportive școlare 
cu secții de fotbal.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
JUNIORILOR II — 16—17 ani

— 6 serii a 18 echipe.
Se desfășoară în paralel cu Divizia 

Participă echipele de juniori mici 
tuturor secțiilor divizionare C.

CAMPIONATELE JUDEȚENE DE JU
NIORI

— 41 de serii a 12—14 echipe
Se desfășoară in paralel cu campiona

tul de seniori.
CAMPIONATELE ȘCOLARE PE GRU

PE DE VIRSTA
— CRITERIUL ȘCOLILOR SPORTIVE   MINI_
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Sistemul de retrogradare și

divizionare A, B și C incepind cu ediția 1983-84
promovare pentru echipele

DIVIZIA „A“ (o
L Retrogradează . ___

pele clasate pe locurile 15 și 18.
1 Promovează echipele situate pe locul 

I din cele două serii ale Diviziei „B“.

serie a 18 echipe) 
In Divizia „B“ echi-

DIVIZIA ,JB“ (2 serii a 20 echipe).
L Retrogradează ln Divizia „C“ echi

pele clasate pe locurile 18. 19 și 20 din 
flecare serie.

2. Promovează echipele clasificate pe 
locul I din cele 6 serii ale Diviziei

Sinteza competițiilor

începînd cu anul 1983/84 se va desfă
șura următorul sistem competițional : 

SENIORI
DIVIZIA NAȚIONALA „A“
— Una serie a 16 echipe
— Campionatul de tineret-speranțe una 

serie a 16 echipe
DIVIZIA „B“
— 2 serii a 20 echipe
DIVIZIA „U“
— 6 serii a 18 echipe
CUPA ROMÂNIEI 

seniori
— aproximativ 5 000 echipe
CAMPIONATE JUDEȚENE
— 41 serii a 12—16 echipe. Se vor asi

gura anual minimum 22 jocuri pentru 
fiecare echipă

CAMPIONATE MUNICIPALE ȘI ORĂȘENEȘTI
JUNIORI Șl COPII

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
JUNIORILOR I — 17—18 ani

— 8 serii a 14 echipe
Participă ln mod obligatoriu echipele 

de juniori ale secțiilor de fotbal divizio-

AL

„Radlograliilc** echipelor retrogradate din Divizia „A

I IMPASUL FOTBALULUI CLUJEAN 
I La baza Insucceselor - Indisciplina, Inglmfarea, dezordinea, lipsa
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— CAMPIONATE LOCALE 
FOTBAL — 9—10 ani

CUPA FEDERAȚIEI
— Participă reprezentativele 

cu scop de selecție — 16—18
CUPA DE VARA
— Se organizează în perioada 

campionate cu echipe divizionare — 
C — repartizate după criteriul geografic 
in scopul asigurării programului Pronosport.

DE

de 
ani.

județe

dintre
B și

de sprijin șl de îndrumare

A retrogradat »U“ Cluj-Napo
ca 1 Progresul Vulcan lși 
avea soarta pecetluită. 

U.T.A. a-a zbătut o lungă peri
oadă de timp ln subsolul clasa
mentului ,1 era de mult o can
didată la retrogradare. Dar »U“ 
CluJ-Napoca T Căderea acestei 
formații a venit ca o .bombă" și 
amatorilor de fotbal nu le venea 
să creadă. Clujenilor, nici atlt. 
De ce T După etapa a 4-a a cam
pionatului, »U“ era pe locul 3 I 
Și pe tot parcursul turului a 
cochetat cu locurile de mijloc 
sau chiar cu cele de mai sus. 
Șl așa s-a intîmplat șl o bună 
parte din retur. Se pierduseră 
puncte cu F.C.M. Brașov, apoi 
cu A.S.A., după aceea cu F. C. 
Argeș si nimeni nu se alarma.

eficientă, controlul Insuficient 
jean. Avem un caiet plin de În
seninări, dar spațiul nu ne per
mite să transcriem aid tot ce 
am consemnat eu ocazia discu
țiilor.

Deși a vorbit ultimul, Începem 
cu președintele C-J.E.r.3., N. 
Mureșan : .Toată ltunea ne În
treabă ce e cu fotbalul clujean? 
Ce facem t Potențialul real al e- 
chîpel studențești este de primele 
sase locuri. Dar, paradoxal, pică 
din .A*. Cel mal multi dintre 
jucători, unii prezcnfl de atitea 
ori in loturile naționale, sînt pro
dusele orașului. Acesta e fotba
lul clujean. ,U" a avut doi An
trenori (n.n. Angelo Niculescu 
șl C. Ardeleanu) din elita valo
rică a tehnicienilor. Niclcind nu 
am avut un asemenea cuplu.

16. „U“ CLUJ-NAPOCA
• Puncte realizate acasâ : 27 —

Bacâu, cîte unul cu Corvinul, 
Mjreș și F. C. Argeș.
• Puncte realizate in deplasare : 

studențesc și Corvi nul.
• Cel mai bun loc ocupat : 3 — etapa a 4-a ; cel mai ștab loc I 

16 — etapele a 33-a și a 34-a.
• Golgeterii echipei : Cîmpeanu 11 goluri, Suciu și Boca — cfte 

6, Dobrotâ 5, Bucur 3, Afbu, L. M1hoi și Moș — cîte 1.
• Jucători folosiți — 23 : L. Mihci, Dobrotâ și Cîmpeanu — cita 

33 de meciuri. Moș și Ciocan — cîte 32, Boca, Porațchl, Lâzâ rea nu 
și FI. Pop — cîte 30, I. Mureșan 26, Țiglariu 23, Albu 22, Suciu 21, 
Bucur 16, Vidican 9, Dobrâu și Bagiu — cîte 8, Gh. VasHe, Boem 
și A. Mureșan — cîte 2, Moldovan, Popa șl lasko — cîte 1.
• Cartonașe galbene : 26 - 12 jucători ; cele mai multe : Porațchl 5.
• Cartonașe roșii : Boca (etapa a 11-a), L. Mihai (etapa a 16-a), 

Suciu (etapa a 33-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de ki 11 m : 2 transformate (Cîmpeanu 

și Boca), 2 ratate (Cîmpeanu 2) ; a fost sancționată cu 7 penalty-url j 
5 transformate, 2 ratate.
• A expediat 345 de șuturi (238 acasâ - 107 In deplasare), dintre 

care 159 pe spațiul porții (103 acasâ — 56 în deplasare).

3411815 34-49 30
a pierdirt douâ puncte cu S. C.

F. G Olt, F.QM. Brașov, A.SA. Tg.

3 — cîte unul cu Chimie, Sportul

A venit însă „lovitura de gra
ție44, Infringer ea din partida cu 
S.C. Bacău, din etapa a 33-a,
cînd echipa a coborit pe locul 

---- .. .- - meciul 
semna

16, șl peste trei zile, ln 
pierdut cu F.C. Olt, 1 se 
decizia de retrogradare.

Aceasta ar fi. In mare, 
tea lui „U". O evoluție ______
dictorie a unei formații pe care 
mulți (și cărora Înclinăm să le 
dăm dreptate) o consideră și a- 
cum o echipă de mijlocul cla
samentului, dar care la 
juca m .B“. Greșelile se

poves- 
contra-

anul va 
plătesc!

Dar la Cluj-Napoca fotbalul 
a Înregistrat în acest an o 
cădere vertiginoasă. A re

trogradat „U41 și aceeași soartă a 
avut-o C.F.R., care în toamnă va 
juca Ir» «C*4 (pare neverosimil, 
dar e adevărat).

După un asemenea dublu eșec, 
era normal să poposim la Cluj- 
Napoca (cu strîngere de inimă, 
pentru că vizitele reporterilor în 
asemenea 
plăcute), 
într-una 
în sir la 
ședintelui ____ ____
avut ca interlocutori pe Nicolae 
Mureșan, președintele organului 
județean de sport, pe Iulia Bălu- 
țiu, secretară a C.J.E.F.S., pe 
Remus Cîmpeanu, președintele 
lui „U*4. Nicolae Ienac, metodist, 
loan Dragoș, vicepreședinte al 
secției de fotbal C.F.R., Emil 
Chîrilă și Marius Bretan (pînă 
nu de mult jucător la .,U“ și la 
C.F.R.), ambii antrenori la echi
pa feroviară. Am vrut să aflăm 
ce se întîmplă cu fotbalul clu-

momente nu sînt deloc 
Și săptămîna trecută, 
din zile, am stat ore 
o masă din biroul pre-
C.J.E.F.S., unde l-am

POLONIA
4-0 (2-0)

‘eTV^e,le intrin^Ti ,le clujenilor: 1—4 eu Steaua, 
(autorul a <"București. Iată-l pe Iordănescu 

de FL Pop.
' - - .»• w.cuud, la
două goluri) trecind 
Foto : L MIHĂICĂ

Victorie șl ln al doilea 
meci al reprezentativelor

de juniori II
ROMÂNIA

Toată lumea spune că ei au lu
crat bine. Respectul față de el 
nu ne-a îngăduit să Intervenim 
cînd a fost cazul. Trebuie să na 
luăm toți partea de vină și să 
spunem că nu am ajutat sufi
cient secția, antrenorii, echipa, 
clubul. «U* a jucat bine sau 
foarte bine Ia Timișoara, la Hu
nedoara, dar a fost de nerecu
noscut cu F.C. Argeș, cu A.S.A., 
cu S.C. Bacău. A apărut Indis
ciplina la jucătorii tineri, dar 
n-am intervenit cu hotărirc (ca
zul lui Suciu, FL Pop, Ț*igla- 
riu)

Ce spune Remug Cîmpeanu, 
aflat de peste 20 de ani la .U* 
ca jucător (și ce jucător corect 
și devotat!) și conducător 7 «Re
trogradarea este rezultatul unui 
conglomerat de motive, discutate 
de atitea ori (n.n. dar inefi
cient). Pe parcurs sau in recen
ta ședință de analiză au ieșit la 
iveală cauze obiective și subiec
tive. Culmea, a fost anul cel 
mai liniștit. S-a lucrat cu calm, 
cu migală. Evoluția echipei ne 
făcea să vedem cu încredere vi
itorul apropiat. După acest an de 
așezări, ne gindeam Ia un obiectiv 
mai îndrăzneț, peste zona de 
mijloc a clasamentului. Din iar
nă insă a apărut un nefast cli
mat de automulțumire la nive
lul jucătorilor44.

Iar pretențiile, am înțeles noi, 
au început să crească. Desigur 
nu s-au putut asigura condiții 
materiale foarte bune, clubul a- 
vînd o situație financiară precară 
și au fost întîrzieri de 2—3 luni 
în rezolvarea unor importante 
probleme administrative. Asta a 
dat apă la moară unora dintre

jucători, Lăzăreanu e cel mai 
tipic exemplu, (.Nu joc, dacă...!), 
ui tind că s-a realizat ln viață 
datorită ajutorului real al clu
bului yi al Universității. Dobrău, 
care mijită vreme a plins că 
vrea să joace la »U“, din o mia 
yi unul de motive, a devenit un 
alt năzuros, demobilizator prin 
sustrageri repetate tendențioase, 
de la joc, Suclu .a mai călcat 
yl el ln străchini'4, FI. Pop avea 
probleme familiale. Și uite așa, 
la greu, unii spuneau că sînt 
studențl, că au neveste fi copil, 
iar pe teren, tocmai In meciuri 
decisive, cu echipe amenințate 
de retrogradare, au lăsat-o mai 
moale, iar cînd a ajuns cuțitul 
la os (meciurile cu S.C. Bacău 
șl F.C. Olt) n-au mai găsit re
sursele necesare, tăria de a tre
ce peste obstacol. Returul nu În
cepuse rău, s-au clștigat meciuri 
grele, cu Sportul studențesc, cu 
Craiova, cu Chimia, s-a crezut 
că totul e ln ordine și, lată, n-a 
fost prea ln ordine, chiar dacă 
echipa nu merita să retrograde
ze, chiar dacă se argumentează 
cu unele greșeli de arbitraj șl 
unele surprize din campionat. S-a 
greșit în finalul sezonului, jocul 
nu confirma ce se discuta ln 
ședințele tehnice, ce se hotăra. 
Motive obiective șl subiective : 
1001. S-a tergiversat, sub o li
niște aparentă, dar care purta și 
amprenta slabului sprijin al or
ganelor locale, rezolvarea unor 
probleme esențiale ale echipei. 
Așa se face că uneori a apărut 
întrebarea, din partea jucătorilor, 
a echipei : «Oare ai cui slntem?*
A m citit cu atenție materialul 

de zece pagini prezentat de 
antrenorul A. Niculescu ln șe
dința de analiză. O analiză se
rioasă, critică și autocritică. Ce 
am desprins ? .Care e adevărata 
față a echipei :• jocul de la Hu
nedoara sau cele cu F.C.M. Bra
sov, A.S.A, sau F.C. Argeș?44, se 
Întreabă antrenorul. «Dobrotă, 
Vidican, Cîmpeanu, Boca, Suciu, 
I. Mureșan au avut in final evo
luții sub orice critică; Lăzărea
nu, Ciocan, Suciu, I. Mureșan au 
considerat că greșelile aparțin 
altora ; Iot eterogen. Unii cred 
că sînt lideri, dar au fost de
parte de marca performanță44. Și 
antrenorul principal își Încheia 
materialul astfel: «Dacă pînă nu 
de mult eram antrenori ai lotu
rilor naționale sau la cele mai 
bune echipe de Divizia .A4*, ia- 
tă-ne ajunși in Divizia „B44 prin- 
tr-un concurs de împrejurări ne
favorabil, dar și datorită indi
ferenței unor jucători. Vom ră- 
mîne slujitori ai acestui sport 
earc-1 răsplătește pe cei ce-1 ser
vesc cu dăruire și pricepere, dar 
care-1 sancționează pe cei care 
îl compromit.

Mai e nevoie de alt comenta
riu ? Poate că jucătorii, și nu

numai ei, 
unul om 
.carte de 
neagră.

vor Înțelege cuvintele 
pe • cărui frumoasă 

vizită” au pus o pată

Cit o privește pe C.F.R., yî 
acolo trebuie pus piciorul 
in prag (mal ales după ne

verosimilul 0—5 cu U.M.T.). «Ca
rențele de la capitolul educativ 
— disciplinar ne-au adus aici, 
spunea M. Bretan. Lipsa de ade
ziune la antrenamente, slabul a- 
ta? ament față de echipă și În
treprindere, lipsa valorilor sini 
cauzele retrogradării C.F.R.-ului*. 
La toate acestea am mai adăuga 
TOLERANTA, INCONSECVENTA 
tn luarea unor măsuri, IMIX
TIUNILE in viața echipei, de
sele schimbări ale conducerii 
tehnice fără ea organul sportiv 
județean să-si dea adeziunea.

Fotbalul clujean cunoaște 
momente grele. Au mai 
fost asemenea situații. Re

mediul nu vine insă de la sine. 
E de așteptat ca cei ce răspund 
de fotbalul clujean să acționez" 
promrt șl eficace, să demonstre
ze că vor revltallzarea — valo
rică, morală, materială — a aces
tui sport, că-1 vor readuce unde 
a fost cu mulți ani in urmă. A- 
cest fotbal care a dat țării nu 
numai fotbaliști buni, dar șt 
medici și ingineri remarcabili.

Constantin ALEXE

Și al doilea meci dintre repre
zentativele de juniori II ale 
României și Poloniei — disputat 
ieri pe Stadionul Republicii — s-a 
încheiat cu victoria tinerilor noș
tri jucători, învingători de data 
aceasta cu 4—0 (2—0). Startul 
partidei a fost ezitant, ambele 
echipe greșind destul de mult.
Pe fondul unui joc derulat 
mai mult ln zona centrală a te
renului, fără consistență în atac, 
am notat doar ratarea lui Ste- 
rian (șut peste bară — min. 7), 
șutul lui Manea din 10 m reți
nut cu dificultate de Szmit (min.
34) șl acțiunea lui Czacowski, 
respinsă oportun de Zlotea (min.
35) . Abia în min. 38 echilibrul 
existent se rupe în favoarea ju
cătorilor noștri, Mateuț reușind 
deschiderea scorului cu un șut 
plasat din marginea careului de 
16 m. După numai două minute, 
centrarea lui Bobaru este fructi
ficată, cu o lovitură de cap, de 
Alexandru șl echipa României 
încheie prima repriză cu un a- 
vantaj de două goluri. Avantaj 
majorat imediat de la reluare, în 
min. 43, cînd Mateuț li „fură" 
mingea portarului Wnuk și în
scrie fără dificultate. Elevii an
trenorului Nicolae Belizna treo 
șl mai autoritar la cîrma jocu
lui, realizează cîteva faze de 
efect, cu Mateuț ln prim-p.an, 
dar nu reușesc să mal înscrie 
decît o dată, în min. 75, prin 
Sabău — șut puternic, cu pă- 
mîntul, de la 25 m.

Arbitrul D. Petrescu a condus 
bine următoarele formații :

ROMANIA : Zlotea — Nedelciu 
(min. 54 Zuleam), Clrstea, Miha- 
li, Bănuța — Manea (min. 41 
Sabău), Lacatoș (min. 67 Gheor- 
ghe), Bobaru — Sterian (min. 
49 Ionescu), Mateuț, Alexandru.

POLONIA: Szmit (min. 41
Wnuk) — Kozlowski (min. 70 
Bartosiak), Rzeznicki, Tader, 
Wenta — Knas, Sliwowski (min. 
55 Gabrys), Czachowski — Duc, 
Skrzypczak (min. 76 Kasprzyk), 
Ivinsko (min. 55 Szpularz).

Adrian VASILESCU

MHlNlSfRAflA DI 5TA1 1010 PDONOSPODI INfORMAlA
NOI POSIBILITĂȚI DE MARI 

SUCCESE!

• Autoturismele .Dacia 1300“ 
șl marile cîștiguri ln bani răs
plătesc din plin perseverenta și 
inspirația participanților la Pro- 
noexpres, după cum se poate 
vedea și din lista dștigurllor o- 
mologate la tragerea de săptă- 
mina trecută, publicate in această 
rubrică. Tragerea de miercuri 3(1 
iunie 1962 vă poate aduce șl dv. 
succese asemănătoare, bineînțe
les cu condiția de a juca... Nu 
uitați, însă, că astăzi este ulti
ma zi de participare I
• Agențiile Loto-Pronosport 

continuă vtnzarea biletelor pen
tru tragerea excepțională Loto 
de la sfîrșitul acestei săptăminl. 
tn cadrul a cinci extrageri ln 
două faze, cu un total de 42 de 
numere, participanților 11 se ofe
ră posibilități multiple de a ob
ține autoturisme „Dacia 1300“ la 
ambele faze, mari cîștigtiri în 
bani șl excursii în R. s. Ceho- 
slo”-câ sau R.P. Ungară. Con
sultați prospectul acestei tra-

geri avantajoase și procurați din 
timp bilete cu numerele prefe
rate !

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 23 IU
NIE 1982. Cat. 1 : 2 variante 
25% — autoturism ,,Dacia 1300“; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 
23.733 lei și 10 variante 25 % a 
5.933 lei ; cat. 3 : 7 variante 
100% a 5.112 lei și 37 variante 
25% a 1.278 lei ; 
variante a

__; cat. 4 : 70,00 
1.187 lei ; cat. 5 : 

190,00 a 437 lei ; cat. 6 : 6.118,50 
a 40 lei ; cat. 7 : 148,00 a 200 
lei ; cat. 8 : 2.906,75 a 40 lei. 
Report cat. 1 : 237.059 lei. Au
toturismele „Dacia 1300“ de la 
cat. 1, jucate oe variante 25%, 

au fost obținute de HAUREȘ 
VASILE și JUGANARU VIC
TOR, ambii din București.



«

Austria F ranf a 0-1 ( 0-1)

0 LOVITURĂ LIBERĂ MAGISTRALĂ...!
Pe stadionul Vicente Calderon, 

In fața a doar 30 000 de specta
tori, a avut loc partida din gru
pa „D“, dintre Austria și Franța. 
Cu puțin timp înaintea meciului, 
Platini, nerefăcut după un acci
dent, a declarat forfait în echi
pa lui Hidalgo, în schimb, de 
partea cealaltă, și-a făcut rein
trarea. mal de mult așteptată, 
Kurt Jara. începutul Jocului a 
fost în avantajul fotbaliștilor fran
cezi, care domină autoritar, ata
că variat și Iși încheie acțiunile 
ofensive cu șuturi puternice (Gl- 
resse, Lacombe. Soler, Genghlnl), 
care-1 solicită măiestria lui Kon- 
«dlia. In min. 13, Lacombe (reci
divă a unui mai vechi accident) 
este înlocuit cu micuțul Roche- 
teau, care animă atacul francez, 
făcîndu-1 mal percutant. Replica 
austriecilor (parcă toropiți de 
căldură) este destul de ștearsă, 
dar ocaziile de gol nu le lipsesc 
(KrankI, Prohaska și Schachner). 
tn min. 40, un fault la circa 25

de metri de poarta lui KoncULa; 
execută Genghlnl extrem de pre
cis, chiar la vlnclu, făcînd inu
tilă Intervenția portarului aus
triac: 1—0 pentru Franța.

Scorul avea să fie menținut 
ptnă în mln. 00, deși ocazii ca 
ei să poată fi modificat au fost 
destule, mai alea din partea fran
cezilor.

Arbitrul ungur Palotai a condus 
formațiile: AUSTRIA: KoncUta
— Krauss, Obermayer, Pezzey, 
Degeorgl (min. 44 Baumeister) — 
Hattenberger, Hintermaier, Pro
haska, Jara (min. 44 Welzl) — 
Schachr.er, KrankI; FRANȚA: 
Ettorl — Battlston, Janvlon, Tra
sor, Boss Is — Tigans, Glresse — 
Genghlnl (min. 86 Girad), Soler, 
Lacombe (mln. 15 Roc tie temu). 
Six.

Partidele următoare ale grupei 
„D“: 1 iulie: Irlanda de Nord — 
Austria, 4 Iulie: Irlanda de
— Franța.

Nord

Polonia Belgia 3-0 (2-0)

BONIEK, JUCĂTORUL Nr. 1wwiiiuiij
Aseară, pe stadionul 

Câmp* din Barcelona, în 
grupei „A**, echipa Poloniei a 
Întrecut net pe cea a Belgiei cu 
3—0. Fotbaliștii polonezi au .fă
cut un meci excedent, mult aplau
dat de spectatori. Boniek — de 
departe jucătorul nr. 1 al parti
dei — a marcat, în min. 3 șl 26, 
goluri de o rară spectaculozitate, 
logică urmare a superiorității, la 
toate capitolele, a echipei sale. 
După pauză, același aspect al jo
cului — netă dominare a echipei 
Poloniei. Boniek. irezistibil, mar-

„Nou 
cadrul

din nou (min. 53) 
construită de Lato,

le
»1

chează 
acțiune 
autorul .... _________ ____
gienli (lipsiți de aportul lui Pfaf 
șl Gerets) au atacat mal periculos 
numai spre finalul medului dnd 
au șl ratat o bună ocazie prin 
Vandenberg.

Partidele următoare ale grupei 
„A*: 1 iulie: UJI.S.S. — Belgia; 
4 iulie: Polonia — U.R.S.S.

. . ei
unul meci admirabil. Bel-

PROGRAMUL
DE ASTAZI

Barcelona ora 18,15 
Italia - Argentina 
(Grupa „C") 
Madrid ora 22,00 
R.F.G. - Anglia 
(Grupa „B")

Miercuri este zi de 
odihnâ

BRAZILIA, FAVORITA ANTRENORILOR..,
Ieri a Început seria celor 12 

?>artide ale turului al doilea, 
naintea primelor jocuri, iată 

cîteva păreri ale unora dintre 
antrenori :

Cesar Luls Menotti (Argen
tina) : „Am venit aici să lup
tăm pentru a ne păstra titlul, 
tmi pare rău că meciul cu 
Brazilia este programat dupi- 
amiazi, cind căldura este foar
te mare, fapt eare-i avanta- 
jeazi pe adversarii noștri. Dar 
brazilienii pot fi învinși !"

Tele Santana (Brazilia): „Eu 
odd formația mea in finală; 
s-ar putea, cu Anglia".

Enzo Bearzot (Italia) : „Vid 
o finală Intre Brazilia ti An
glia".

Jupp Derwall (R. F. Germa
nia) : „Finala va opune, de-o 
parte, Brazilia sau Argentina, 
de cealaltă parte. Spania".

Ron Greenwood (Anglia) : 
„Brazilia m-a convins pe de
plin. dar și Argentina iși poa
te păstra titlul. Meciul nostru 
cu R.F.G. va fi decisiv pentru 
a cunoaște cealaltă finalistă".

Jose Emilio Santamaria (Spa
nia) : „O finali Brazilia — 
Spania este, desigur, posibili. 
Ne vom strădui si jucăm bine. 
Este o obligafie morali taft 
de publicul spaniol!"

Grzegorz Lato
AL 100-lea MECI

INTERNAȚIONAL
juca 100 de partide sub culo- 
reprezentativei naționala este, 
discuție, o performanța extra-

A 
rll. 
fără _______ _ . .
ordinară, dovada cea mai elocventă 
a unei aprec'abile longevități spor
tive la un înalt nivel de competitivi
tate și, in același timp, a unei va
lori ridicate, constante. Pină Ieri, In 
fotbalul internațional, doar 9 jucă
tori reușiseră oceasto ispravă : de
Ieri, îată-i și pe al 10-lea... Se nu
mește Grzegorz Lata, reputat jucător 
polonez, unul dintre cel mal valoroși 
din echipa alb-roșilor Este pentru 
a treia oară prezent ta întrecerile u- 
nui turneu final al Cupei Mondiale 
In 1974, 1a „Weltmelsterschaft*, Lato 
o fost golgeterul competiției cu 7 go
luri.

Grzegorz (32 de ani) are o tehni
că Ireproșabilă, un ochi versat șl 
simte foarte bine jocul, care n-are 
secrete pentru un fotbalist de talia 
lui.

CUM SE VOR FACE DEPARTAJĂRILE ÎN CAZUL

CIND ECHIPELE SE VOR AFLA LA EGALITATE
ÎNTREBARE s cum vor fi departajate echipele in clasamen

tele grupelor din cadrul turului al doilea al turneului final ai 
C.M. ?

Cele 12 echipe calificate In 
turul doi al C.M. au fost re
partizate in baza unei scheme 
anterioare, in cadrul a 4 grupe. 
Se joacă sistem turneu. In ca
zul In care, la încheierea parti
delor din acest tur. două echl-

CONSECINȚELE PARTIDELOR Di» ULTIMA ETAPĂ
Mol mult dedt la oricare altă ediție a Cupei Mondiale, echi

librul de valoare dintre unele echipe a făcut oa promovarea in 
turul ai doilea să se producă la limită, mergîndu-se ptnă la 
compararea numărului golurilor marcate I... Din acest motiv, 
lesne de înțeles, fiecare partidă a căpătat o importanță deo
sebită. Așa a fost, de exemplu, situația In seria a n-a. In 
ultima etapă. Joi, Algeria a lntUnlt Chile șl conducea la pauză 
cu 3—0. încă un gol dacă mai Înscria promeva automat în tu
rui doi, urmînd ca a doua zi, vineri, partida dintre R. F. Ger
mania șl Austria să desemneze a doua calificată. Dor, Algeria 
n-a clștigat declt cu 3—4, calificarea sa urmlnd să fie decisă 
de rezultatul dintre R.F.G. — Austria. După cum se știe, scorul 
de 1—0 în favoarea primei echipe a adus la egalitate de puncte 
cele 3 formații și, In baza golaverajului. Algeria a rămas pe 
dinafară... Au urmat proteste, luări de atitudine Împotriva a 
ceea ce a părut a fi un aranjament între cele două formații 
europene.

Cum o situație identică s-a mal petrecut și anul trecut, la 
C.M. de Juniori din Australia, rezultatul de egalitate dintre An
glia Șl Australia (1—1) părfnd a ti urmarea unul aranjament 
de culise, care a dus la eliminarea Argentinei, se punea foarte 
serios problema revizuirii actualului sistem de programare a 
partidelor la C.M. Șl dacă acesta n-a mal putut fi aplicat la 
actuala ediție a Mundialului șl consecințele s-au văzut I — iată 
că simbătă, în cadrul reuniunii sale de la Madrid, Comitetul 
de organizare a Cupei Mondiale, organism din cadrul r.I.F.A., 
a hot&rlt ca, Inceplnd cu ediția următoare a competiției, meciu
rile celei de-a treia etape din primul tur să se dispute In 
aceeași zi șl la aceeași oră. Mal bine șl mal tlrziu 1...

pe sau poate chiar toate trei 
se vor afla la egalitate de 
puncte, ierarhizarea lor va ține 
seama de următoarele criterii : 
L Diferența dintre golurile mar
cate și cele primite (deci gola
verajul prin scădere) ; 3. Nu
mărul golurilor marcate (are 
prioritate echipa cu mal multe 
goluri înscrise) ; 3. Formația 
mai bine clasată in serie, adică 
In primul tur al turneului fi
nal ; 4. Tragerea Ia sorți.

Câștigătoarele celor 4 grupe 
se vor califica In semifinale : 
A șl C vor juca la Barcelona 
(stadionul Nou Camp). B șl D 
se vor Intîlnl la Sevilla (stadio
nul Sanchez Pizjuan). Dacă in 
semifinale, după 90 de minute, 
scorul va “ 
prelungit 
reprize a 
egalitatea 
executate 
la 11 m, 
ciștigătoareî.

In finală (11 iulie), in caz de 
scor egal după 90 de minute, 
jocul va fi, de asemenea, pre
lungit en 30 minute (2 reprize 
a 15 minute) $1. dacă va ti ca
zul. partida se va rejuca Ia 
13 iulie. Dacă și la rejucare 
scorul se va menține egal, in
clusiv după prelungiri, se va 
apela la loviturile de la 11 
metri.

fi egal, meciul va fi 
eu 30 de minute (2 
15 minute), iar dacă 
va persista vor fi 
serii de lovituri de 
piuă la desemnarea

Georg Schmidt (Austria) : 
„Daci Brazilia trece de acest 
tur, va fi campioană!"

Michel Hidalgo (Franța) : 
„Brazilia este favorita nr. 1, 
dar mi gindesc că și R.F. Ger
mania ar putea...".

BiUy Bingham (Irlanda da 
Nord) : „Brazilienii sint acum 
foarte puternici...

• La 
mul tur 
din cei 
de cele 
mulțl (20 din 22!) l-a întrebuin
țat echipa Cehoslovaciei. Au ur
mat Franța — 18 Jucători, Polo
nia și Scoția cîte 17 etc. La po
lul opus l-au situat Camerun. 
Italia șl Peru, care au utilizat 
doar dte 13 Jucători.

36 partide din prl- 
al C.M. au evoluat 364 
528 de Jucători înscriși 
24 de formații. Cei mal

• 15S de Jucători au participat, 
în echipele lor, la toate 
meciuri ale seriilor. Un 
a Înregistrat algerlanul 
Larbes, care a Jucat însă 
2 minute !

cele 3 
record 
Salah 

doar...

• Cîteva observații statistice: 
cele mai prolifice echipe : Un
garia 12 goluri. Brazilia 10, Sco
ția 8 ; cele mai slabe atacuri : 
El Salvador și Camerun — cite 
1 gol ; cele mai bune apărări : 
Anglia, Austria, Belgia, Camerun, 
Irlanda de Nord și Polonia — 
cite 1 gol ; cele mai slabe apă
rări : El Salvador 13 goluri, Noua 
Zeelandă 12, Chile și 
cîte 8.

Scoția

• In cadrul acestui 
tur al turneului final . . 
tează două meciuri care, cu__
în urmă, au fost finale ale Cu
pei Mondiale : B.F. Germania — 
Anglia (finala din 1966) și Bra
zilia — Italia (finala din 1970).

al doileti 
se reedi-v 

■ 1 ani

CAMPIONATELE EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

Dumitrița Turner, Rodie* Dun- 
ca, Cristina Grigoraș, pe aceste 
tinere Lavinia Agache și Eca- 
terina Szabo „venind" puternic 
in lumea vedetelor. O apreciez 
în mod deosebit pe Ecaterina 

Bzabo, care a cîștigat pe merit". 
Ludmila TUIIIȘCEVA (U.R.S.S.), 
membru al Comitetului tehnic 
feminin : „Am văzut-o pe Eca
terina Szabo cu doi ani in ur
mă, la Lyon, cind era o copilă. 
Am regăsit-o acum ca o gim
nastă matură, ce știe să-și im
pună valoarea și forța intr-un 
concurs de primă mărime mon
dială, „europenele" de juniori 
de la Ankara fiind „peste" ace
lea de senioare, de la Madrid. 
Victoria sportivei românce este 
absolut meritată : exerciții de

ATLETISM • La Durham (Ca
rolina de Nord) : SUA — RFG 
132—96 (m) șl 99—54 (f) ; SUA — 
Africa 137—47 (m). Rezultate :
masculin : loo m : C. Smith 10,03, 
C. Lewis 10,05(1) ; 800 m: Ferner 
(RFG) 1:45,91 ; 400 mg : Schmld 
(RFG) 48,89 ; 1504 m : Becker
(RFG) 3:34,87 ; prăjină : Volz
(SUA) 5,73 m — record, înălțime: 
Nagel (RFG) 2,27 m ; lungime : 
Grimes (SUA) 8,57 m — vtnt 
peste 2 m/s : feminin : 100 m : 
Diane Williams (SUA) 11,20, 
Înălțime : Colleen Sommer-Rlen- 
stra (SUA) 1,98 m. lungime : Ca
role Lewis (SUA) 6 69 m. • La 
Budapesta : Ungaria — Polonia 
83—72 (f) și 100—111 (m) : Unga
ria — Bulgaria 68,5 — 88.5 (f) șl 
110—101 (m) ; Bulgaria — Polo
nia 88—67 (f) și 104—106 (m). Re
zultate : feminin : 100 mg : Lan
ger (P) 12,81. 800 m : Petrova (B) 
1:58.71. lungime : Vanlek (U) 
4.79 m — record ; disc : Hrlstova 
<B) 66.40 m. înălțime : Sterk (U) 
1,92 m ; masculin : prăjină : Pen-

DE GIMNASTICĂ (juniori)
mare valoare, foarte grele, exe
cutate cu multă siguranță, am
plitudine, virtuozitate. Ea are, 
indiscutabil, clasă și sint con
vinsă că echipa de senioare a 
României primește o compo
nentă de o forță deosebită. Ca 
și Nadia, ea poate aduce o 
mare contribuție la afirmarea 
in lume a gimnasticii feminine". 
Danielle SCOTEAU (Franța), ar
bitră internațională : „Am ur
mărit concursurile de la Anti
bes. Orleans. Rouen și am tost 
toarte impresionată de clasa 
Laviniei Agache. Eram convin
să că gimnastic* românească 
v* avea un cuvint greu de 
spus și la Ankara. Intr-adevăr, 
Ecaterina Szabo, in primul 
rind. Camelia Renciu și Ștefa- 
nla Marin an avut evoluții la 
înălțime. Apreciez expresivita
tea, ușurința, plăcerea eu eare

cev (B) 5,50 m triplu : Bakosl 
(U) 14,75 m ; 4 X 100 m : Ungaria 
38,84 — record. • La Oslo : fe
minin : 5 000 m : Grefe Waltz 
15:08,80 (cel mal bun rezultat eu
ropean), înălțime : Dlane Elliot 
(Anglia) 1.95 m ; 200 m : Marlene 
Ottey (Jamaica) 2Z.41,1 milă: Mary

TELEX • TELEX
Decker-Tabb (SUA) 4:21,46 ; mas
culin : 400 m : Cameron (Jamai
ca) 45,66. 3 000 m : Nyambul (Tan
zania) 7:43,12, Ovett 7:43.87 (!) ;
400 mg : Lee (SUA) 48,89.

AUTOMOBILISM • La Monza, 
in a 9-a probă a C.E. (formula 
3) argentinianul Oscar Larraurl 
((Martini — Alfa Romeo) a cîș
tigat, realizlnd o medie orară de 
186,043 km.

BOX • La Cleveland, portori- 
canul Gordon a devenit campion 
mondial (WBC) lnvinglndu-1 prin 

lucrează Ecaterina. Cred că 
tocmai bucuria ei deosebită de 
a lucra explică ușurința in 
executarea unor elemente așa 
de grele. Iaroslava MATLA- 
CHOVA (Cehoslovacia), mem
bră a Comitetului tehnic 
feminin : „Am văzut com
petiția dotată ca Cupa Ennia 
și am intuit că Ecaterina Szabo 
va putea să-și apere titlul la 
Ankara. Ea se impune prin 
tehnicitate, ritm debordant, 
combinații frumoase. Ca arbi
tră șefă de brigadă la sol, con
sider exercițiul din finală al 
Ecaterinei — singurul cu două 
salturi Tsukahara — ca pe cel 
mai greu și bine executat din 
tot concursul. Cind s-a afișat 
pe tabela electronică media 
de 9,95 mi-am dat seama că 
trebuie să sesizez juriul pentru 
ca și excelenta româncă să pri
mească medalia de aur la acest 
aparat. Ceea ce s-a și întîm- plat-.

oprire, In rep. 2. pe conaționalul 
său Delon. • „Cupa Albena", la 
Sofia. Pe primul loc la semlmij- 
locle, pugillstul român Mihai Mi- 
cloș.

CICLISM * Giuseppe Saronnl 
■ clștigat Turul Elveției, urmat 
la 1:22 de Theode Rooy (Belgia). 
• Turul Suediei a revenit lui 
Tommy Prim (Suedia).

ȘAH • După 5 runde. în tur
neul feminin de la Piotrkow Try- 
bunalskl (Polonia), conduce Anett 
Wagner (R. D. Germană), cu 4,5 
p. urmată de Elisabeta Pollhro- 
nlade (România), Agnieszka 
Brusztman (Polonia) — cu cite 
4 p, Elzbieta Sosnowska (Polo
nia). Rlta Kasz (Ungaria) șl Ro- 
hlnl Iladilkar (India) — cu dte 
3,5 p. în runda a 6-a, Elisabeta 
Pollhronlade a învins-o cu piese
le negre pe Hanna Grabcinska 
(Polonia) • In turneul masculin 

de la Bela Crîvka (Iugoslavia), 
după 7 rund» conduc Vuklel. Po- 
povict șl Peturson cu dte 4 p.

VIRGINIA RUZICI 
ÎN TURUL IV 

LA WIMBLEDON
LONDRA, 28 (prin telex). 

Ploaie, soare și jocuri, iarăși 
ploaie și implicit amînări de 
partide, astfel că programul 
Wimbledonului a fost bulversat. 
Din acest motiv s-a hotărît ca în 
primele tururi la dubluri să se 
joace 2 seturi din 3 ! In turul 
III al turneului feminin Virgi
nia Ruzici a învins-o pe ita
lianca Sabina Simmonds cu
6—7, 7—6. 7—5 iar Zina Garri
son (SUA) a dispus de Lucia 
Romanov cu 6—0, 6—4. Alte re
zultate : Wendy Turnbull — Pa
tricia Medrado 6—2, 6—4, Betti- 
na Bunge — Marjorie Blakwood
6— 3, 2—1 (ab.), Billie Jean 
King — Tanya Hartford 5—7.
7— 6. 6—3, Andrea Jaeger — 
Rosalyn Faibank 8—3, 7—5. Ann 
Smith — Corinne Vanier 6—3
8— 2, Tracy Austin — Kathy 
Jordan 4—6. 6—1. 6—2. Barbara 
Potter — Jane Preyer 6—4, 6—4.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
29. VR—4. VII.
29. VI.—5. VII.

s
I

30. VI.
1— 4.VH.
2— 3.vn.

TENIS : turneul de la Wimbledon
FOTBAL : meciuri în eadrul turului doi al cam
pionatului mondial, la Barcelona șl la Madrid 
ATLETISM : Memorialul Evzen Roslcky. la Prag: 
CĂLĂRIE : concurs Internațional, la Paris. 
ATLETISM : meciul dintre echipele S.U.A 
U.R.S.S., la Indianapolis
CICLISM : Turul Franței 
AUTOMOBILISM : Marele premiu al olandei (for 
mula I). la Zandvoort
YACHTING : Campionatul mondial clasa 470. la 
Cascals, In Portugalia
MOTOCICLISM : diferite probe ta cadrul C.M. la 
Francorchamps (Belgia). Lavaur (Franța). Mill 
(Olanda). Farlelgh Castle (Anglia)

2—25.VH.
3.VH.

3—12. vn.

4.vn.

I

® Antrenorul francez Jean Vin
cent declară : WA fost vorba de 
curaj din partea mea să accept 
conducerea tehnică a echipei Ca
merunului, cu numai două luni 
înaintea campionatului mondial. 
A fost, fără discuție, o aventură, 
dar o aventură foarte frumoasă, 
al cărei bilanț este, iată, excep
țional ; locul al treilea, într-o 
grupă puternică, fără să fi pier
dut vreun meci. Am făcut joe 
egal cu Peru, cu Polonia și cu 
Italia. Ce ne-am fi dorit mai 
mult ?... Fotbaliștii africani nu 
luptă, din păcate, cu arme egale 
cu cele ale europenilor sau ale 
sud-americanilor. Terenurile, an
trenorii de Înaltă calificare, con
dițiile de pregătire — In ciuda 
progreselor Înregistrate în ultima 
vreme — nu sînt la nivelul țări
lor europene, dar jucătorii afri
cani sînt foarte dotati. Au de
monstrat-o și acum, la acest 
campionat**...

• Giacinto Facchetti, fost In
ternațional Italian : „Meciurile 
din primul tur al C.M. au de
monstrat marele progres Înre
gistrat de fotbal în întreaga lu
me și, în mod special, în Algeria, 
Camerun și Kuwait. Este conse
cința firească a strădaniilor de
puse de F.I.F.A., care a intensi
ficat sprijinul în țările cu fot
bal mai puțin dezvoltat, asigu- 
rînd stagii de pregătire, crearea 
unor școli de fotbal și cursuri 
pentru formarea șl perfecționa
rea de antrenori*.
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