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Marginalii la întrecerile de la Ankara

In intreaga țară 

„DA CI ADA"- 
0 CHEMARE CONTINUĂ 

PENTRU TOJI OAMENII
Marea competiție națională „DACIADA" continuă să atras* 

pe terenuri sau in sălile de sport oameni al muncii de diferite 
profesii, din intreaga țară. La sfîrșitui săptămînil trecute a avut 
loc — pe lingă finalele pe țară de Ia Focșani din cadrul Cupe* 
U.T.C. — o suită de acțiuni de real Interes, despre care vă in
formăm in rindurlle următoare.

„FESTIVALUL BUCEGILOR’

„EUROPENELE" DE JUNIORI-0
DE LANSARE A
Ajunse la cea de a 3-a edi

ție. campionatele europene de 
gimnastică pentru juniori de
vin, într-o măsură tot mai ma
re. o întrecere de prim-plan a 
gimnasticii continentale. iar 
specialiștii încearcă deja să le 

Cupa acordată campioanei europene absolute de gimnastică ju
nioare a rămas la București. In fotografie, delegația României 
la înapoierea de la Ankara Foto : Dragoș NEAGU
considere ca o veritabilă tram
bulină de lansare a marilor 
gimnaști. Argumentele aduse in 
susținerea afirmațiilor de mai 
sus sînt deosebit de elocvente : 
Emilia Eberle, prima campioa
nă absolută de junioare a Eu
ropei in 1978. devenea peste un 
an campioană a lumii atît cu 
echipa, cit si la sol ; Iuri Ko
rolev. si el lansat în arena in
ternațională la un campionat 
european de juniori. cucerea 
curînd titlurile de campion 
mondial universitar de la Bucu-

Răspuns la critică

MULTI... VOINICI, 
DUMINICĂ, PE „VOINICELUL
„Numai în perimetrul re

zervat celor mici e zarvă 
mare... Așa s-ar cuveni să 
fie pe toate terenurile „Voi
nicelului" (și nu era). A- 
ceastă constatare (alături 
de altele), consemnată săp- 
tămîna trecută în ziarul 
nostru ne-a urmărit, parcă, 
îndemnîndu-ne să trecem 
duminică pragul acestui 
parc sportiv, pe care-1 
știam, în anotimpuri nu 
prea îndepărtate, o oază de 
verdeață, de sănătate, mai 
mereu plină.

Și în acel sfîrșit de săp- 
tămînă, cînd, spusa poetu
lui, „soarele s-a topit și a 
curs pe pământ" era, aproa- 
pe, realitate, mai toate spa
tiile păreau populate. Pe 
terenul de handbal, luptă 
aprigă, fetele de la „ge
nerală" 78 — conduse de 
profesoara Stela Tinică, a- 
vînd un portar realmente 
de talent. Carmen Moldo
van — dorind să-și ia neapă
rat revanșa, după finala de 
sector, asupra celor de la „55“ 
pregătite de prof. Paula 
Zmeureanu. Dorință împli
nită : 14—10. rezultatul final 
consemnat de arbitrul A- 
driana Gudac. muncitoare 
la I.C.M.P. Alături, fotba
liștii acelorași două școli 
susțin un prim meci în pro
gramul zilei, meci condus 
de un elev. Gelu Uțică. Aici 
a învins „55“-ul, cu 5—4, al- 
cătuindu-se apoi o selecțio
nată, spre a da replica u- 
neia din cele patru echipe 
ale „Voinicelului" (din șase 
grupe, ne spun profesorii 
Edmond Pană și Viorel Co. 
jocaru, patru participă, cu 
bune rezultate, în competi. 
țiile rezervate vîrstei).

MARILOR CAMPIONI
rești si de campion mondial 
absolut la Întrecerile de anul 
trecut. de la Moscova. Sînt 
doar cîteva exemple care ates
tă forța mereu crescîndă a în
trecerilor continentale de ju
niori. iar recent încheiatele 

campionate de la Ankara nu 
au făcut decît să sublinieze, o 
dată mal mult, această tendin
ță. pentru că atît la fete cît și 
la băieți competiția din Turcia 
s-a ridicat la un nivel tehnic 
deosebit, cu multi competitori 
de forță autentică, care în orice 
moment pot face fată celor 
mai înalte rigori ale marilor 
concursuri. Ecaterina Szabo — 
asa cum declară toate specia
listele gimnasticii feminine eu
ropene — Boriana Stoianova, 
Olga Mostepanova, Valentina

Pe terenurile de tenis — 
două puse la punct, cu fi. 
leuri, al treilea fără — nu. 
mărul 1 era Bogdan Olteiu 
de la „196“, clasat recent în 
primii 32 la „naționalele" 
pentru copii de la Tîrgoviș- 
te. Și aici era prezent un 
cadru de specialitate, prof. 
Lucian Pop. în micuța sală 
de tenis de masă au loc 
zilnic dispute pentru „Cupa 
vacanței". în orice caz, du
minică întrecerile erau în 
toi, dînd următorul clasa, 
ment : 1. Marius Dumitru 
(Șc. gen. 78), 2. Dan Iones- 
cu (Șc. gen. 72), 3. Marian 
Gheorghe (Șc. gen. 69). în 
atelierul de karting, profe
sorul Gheorghe Popa, deși 
aflat în concediu de odihnă, 
a venit pentru a face or
dine și a mai meșteri ceva 
— împreună cu elevii săi 
de la școlile generale 69, 
73, de la Liceul „23 Au. 
gust" — la mașina pe car» 
el însuși a construit-o, mă, 
rind la două numărul kartu 
rilor.

...Am făcut un tur pe a 
leile parcului. I-am văzut 
pe numeroși prichindei în 
spațiul rezervat lor bucu. 
rindu-se de mulțimea apa
ratelor. Și am plecat de la 
Voinicelul avînd în minte 
cuvintele directoarei Casei 
pionierilor și șoimilor pa 
triei din Sectorul 3, prof. 
Vasilica Bourbon : „Ne-a 
prins bine critica făcută in 
ziar : aleile năpădite de iar
bă au fost curățate, s-a re
făcut toaleta unor spații, 
iar programul întrecerilor 
de tot felul este (și — pro
mitem — va fi) tot mai a- 
tractiv !“

Geo RAEȚCHI

TRAMBULINĂ 
Al GIMNASTICII

Skoda, Silvia Rau. Bettina 
Schieferdecker, Tunde Zselins- 
ziki, Dimitri Beloserțcv, Vladi
mir Artiomov, Serghei Grib
kov. Levente Molnar. Albero 
Palia, Zelo Holger, Zoltan Bor- 
kai. pentru a numi numai ne 
cei mai bine clasați la recen
tele campionate de la Ankara, 
se vor număra, cu siguranță, 
printre cei care, anul viitor,

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

Un frumos jubileu al caiacului și canoei

EDIȚIA A XXV-A A
La o săptămînă după între

cerea canotoarelor, lacul Sna- 
gov găzduiește un nou con
curs nautic internațional, tra
diționala regată a caiaciștilor 
și canoiștilor care poartă, de 
asemenea, numele bătrînului 
lac. Pentru lumea padelei și 
pagaei de la noi este un mo
ment festiv : ediția din acest 
an este jubiliară, avind numă
rul 25. Intrată de mult în rân
dul competițiilor „clasice" de 
pe continent ale caiacului și 
canoei. ca și a manifestărilor 
sportive internaționale organi
zate în țara noastră, „Regata 
Snagov" s-a bucurat. de-a 
lungul sfertului de veac de 
desfășurare continuă, de pre-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE EOND EA CICLISM
în municipiul Brașov se vor 

desfășura începînd de astăzi 
campionatele naționale de ci
clism — seniori și juniori — 
pentru probele de fond. Este 
vorba de campionatul de fond- 
bloc (30 Iunie). campionatul

în raport cu exigențele impuse de participarea la C. M.

HANDBALUL NOSTRU FEMININ ARE ECHIPE,
DAR DUCE LIPSĂ DE... INDIVIDUALITĂȚI

9 După o pauză de un an, Știința Bacău recucerește titlul • Revelația campionatului: Progresul-Vulcan
In anul cînd reprezentativa 

feminină de handbal a Româ
niei are ca obiectiv participa
rea la C.M. și calificarea Ia 
J.O. din 1984, ni se pare firesc 
să raportăm valoarea compe
tiției interne nr. 1 — Divizia 
.,A“ — la cerințele pe plan 
mondial ale acestei discipline 
și. tot atît de normal, să sta
bilim la ce cotă competitivă 
au ajuns sportivele noastre. 
Astfel, de la bun început tre
buie să precizăm că — după 
opinia noastră — calitatea 
handbalului practicat de cele 
12 formații din primul eșalon 
valoric nu s-a îmbunătățit vi
zibil în raport cu obiectivele 
de performanță pe care și 
Ie-a propus : jocul în viteză, 
rezistență fizică și nervoasă, 
capacitatea susținută de efort, 
care să le permită sportivelor 
să lupte cu același angaja
ment total din minutul 1 și 
pînă in minutul 60 al unei 
partide — toate aceste trăsă
turi ale unui handbal modern 
și eficace nu au fost decît a- 
raxeori vizibile. Este de men
ționat, de asemenea, că față 
de lotul reprezenttiv (să-1 nu
mim „standard") alcătuit cu 
vreo doi ani în urmă, ediția 
a XXIV-a a campionatului Di
viziei ,,A“ nu a adus in prim- 
plan valori autentice, indivi
dualități de mare clasă, meni
te să confere tehnicienilor

Duminică s-a Încheiat la 
Bușteni „Festivalul Bucegilor" 
— amplă acțiune cultural-edu- 
cativă și sportiv-turistică. or
ganizată de Clubul republican 
de ■ turism montan din locali
tate în program au figurat,

ION ERCIU. PERFORMERUL FINALEI PE ȚARA A 
MARȘULUI FACTORILOR POȘTALI

Cea de a șasea ediție a 
Marșului factorilor poștali — 
competiție rezervată unor oa
meni ai muncii care sînt... 
sportivi prin însăși natura 
profesiunii — și-a consumat 
finala pe țară la Orșova. La 
capătul întrecerilor desfășura
te pe străzile frumosului oraș 
de la Dunăre, reprezentantul 
Capitalei, de acum cunoscutul 

REGATEI SNAGOV (Continuare in pag 2-3)

zența unui mare număr d,e 
vedete aie acestui sport, cam
pioni și medaliați olimpici, ai 
,,mondialelor" și ,,europene
lor".

Ediția din acest an, progra
mată de-a lungul a trei reu
niuni (JOI după-amiază. VI
NERI dimineața și după-amia- 
za> cînd au loc finalele), se 
desfășoară cu mai puțin de o 
lună înaintea marelui examen 
al anului — campionatele 
mondiale de la Belgrad. Nă
dăjduim. deci ca frumosul 
jubileu să ni-i arate pe Ivan 
Patzaâohin, Toma Simionov, 
Ion Birlădeanu și ceilalți 
fruntași ai noștri în cea mai 
bună dispoziție de concurs.

de contratimp Individual (2 iu
lie) și campionatul de semi- 
fond (4 iulie). Reamintim că 
titlul în proba de contratimp 
pe echipe a fost cucerit de re
prezentativa clubului Dinamo, 
la 18 iunie.

Știința Bacău, campioană de handbal a României. Sus (de la 
stingă la dreapta) : dr. Teofil Bora — medicul echipei, Doina 
Rodeanu, Elena Susanu. Eva Mozsi, Ana Maria Oprea, Victor 
Enășoaie — președintele secției de handbal a clubului Știința, Elena 
Leonte, Riță Florea, Eugen Bartha — antrenor principal; jos: Ma
ria Torok — căpitanul echipei ; Georgeta Voinea, Viorica Căti- 
neanu, Alis Pfefferkon, Filofteia Daniloff, Adriana Hrișcu, Ioana 
Vasilca, Laurica Lupșor. Foto : Eugen BATRÎNU-Bacău
care vor forma echipa naționa
lă siguranță și posibilitatea de 
a... alege, de a selecționa.

Sigur, dacă raportăm cam
pionatul la valoarea internă 
a handbalului feminin, putem 
spune că s-a produs un reviri
ment, că disputele au fost de 
multe ori de bun nivel tehnic 
și spectacular — pe de o par
te ; că unele echipe au reve

printre alte manifestări — ur
mărite. timp de patru zile, de 
mii de tineri, elevi și pionieri 
venițl din toate colțurile țării 
— drumeții de cățărare alpină 
In zona Coștilei, concurșuri 
sportiv-turistice.

Ion Erciu, a mai adăugat un 
succes bogatului palmares, 
terminînd din nou învingător, 
ca și anul trecut, la Suceava 
(ca să amintim numai ultima 
victorie in această competiție). 
El a fost urmat de Ion Petru 
(Prahova) și Vasile Iorga 
(Cluj). La feminin. în schimb. 
Elena Plumb (Prahova) a 
reușit să-și ia revanșa în fața 
reprezentantei județului Tirb- 
cea, Maria Radu. Pe poziția a 
treia Ioana Calanfir (Galați). 
Pe echipe a ciștigat Prahova.

Azi, in sala Florcasca

STEAUA - SELECȚIONATA 
ARMATEI TURCE, 

UN ATRACTIV MECI 
INTERNAȚIONAL DE BASCHET 
Deși campionatul național de 

baschet masculin, pentru grupa 
valorică 1—fi. s-a Încheiat, iar 
echipele au intrat lntr-o bineme
ritată vacanță, formația campioa
nă, Steaua, își continuă activita
tea. Ea susține azi, de la ora 
17,30, In sala Florcasca, o inte
resantă partidă amicală interna
țională în compania Selecționatei 
armatei turce, care se află în vi
zită în țara noastră. Antrenării 
Mihai Nedef șl Nicolae Pîrșu au 
anunțat că vor trimite în teren 
jucătorii care au îmbrăcat tricotu
rile de campioni : Costel Cernat, 
Roman Opșitaru, Florentin Ermu- 
rache, Virgil Căpușan, Petre Bră- 
nișteanu, Gheorghe Oczelak, An
ton Netolitzchl, Cătălin Scarlat, 
Viorel Ion, Sorin Ardelean și Ga
briel Șarlă.

nit în fruntea ierarhiei, că al
tele au părăsit-o cu totul ne
așteptat. că un alt grup. cu 
toate eforturile făcute, nu a 
putut evita retrogradarea — pa 
de altă parte.

Ion GAVRILESCU

(Continuare in flag 2-3)



30 iunie — Ziua învățătorului ÎNTRECERILE TINERILOR GIMNASTI
V

Adnotări Ia Itnalclc de lupte libert

UN CAID OMAGIU OMULUI DL LA CATLDDĂ
A intrat în tradiție săibătorirea învățătorului, a profeso

rului, in ultima zi de iunie, ca un prinos de recunoștință 
pentru toți aceia care răspîndesc lumină din mareo lumină 
a cunoașterii universale.

Se știe, munca învățătorului, a profesorului, este pe cît 
de dificilă, pe atît de frumoasă. El este acela care dez
văluie copiilor primele imagini ale vieții, le formează tră
sături de caracter, le înaripează idealurile, Io netezește dru
mul spre împliniri dintre cele mai îndrăznețe.

Apare firesc, de aceea, să existe o zi anume destinată 
omagierii omului de la catedră, din laborator sau din ate- 
lierul-școală. Este semnul stimei și prețuirii pe care partidul 
și statul nostru le acoidă dascălilor, acestor modești și cel 
mai adesea anonimi modelatori ai sufletului, minții și tru
pului copiilor noștri.

Subliniem, și ai trupului. Pentru că în eșalonul slujito
rilor de Io catedră, un rol tot mai apreciat astăzi i-a fost 
rezervat profesorului în trening. Și aceasta, cum foarte ju
dicios remarca un bătrîn învățător, Aurel Steleo din Țara 
de sus a Moldovei, pentru că este respinsă ideea că mate
maticianul sau fizicianul unei clase trebuie să fie neapărat 
un copil firav, în timp ce campionul Io trîntă, înot sau aler
gări printre coringenți...

Intre colegii de cancelarie, poziția profesorului de educa
ție fizică este net alta față de trecut, cînd munca ocestuio 
era considerată la periferia... dexterităților. Astăzi el se bu
cură de aprecierile tuturor celorlalte cadre didactice. Mai 
mult, virtuțile de educator (dar și de excelent organizator, 
cum o dovedește cu prisosință) l-au propulsat, în multe ca
zuri. în fruntea colectivelor de profesori. Numai în județul 
Teleorman se află 15 profesori de educație fizică îndepli
nind funcția de directori de școli - și încă excelent, cum om 
fost informați, dar și cum ne-au convins rezultatele practice 
ale colectivelor respective. O serie de alte județe (Olt, Vas
lui, Cluj. Constanța ș.a.) oferă, la rîndu-le, exemple simi
lare. Este o realitate care atestă prestigiul și personalitatea 
ce și le-au cîștigat prin muncă, competență, dăruire și res
ponsabilitate profesorii in trening.

Sărbătorim Ziua învățătorului intr-un moment in care în
tregul nostru popor se află deplin angajat în vasta și entu
ziasta acțiune de îndeplinire exemplară a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea al partidului - subliniate și recent 
de lucrările Congresului al ll-lea al Educației Politice și Cul
turii Socialiste - care pun în fața tuturor educatorilor sar
cina creșterii și a pregătirii temeinice a generațiilor în plină 
formare, cele ce vor continua opera măreață de construc
ție socialistă în patria noastră.

Felicitînd din toată inima pe slujitorii din invățămînt, . le 
urăm totodată viață lungă și tot mai multe satisfacții în în
deplinirea nobilei lor misiuni sociale I

„DAC!ADA“ — 0 CHEMARE CONTINUĂ PENTRU
(Urmare din pag 1)

O cupă specială a fost oferită 
de către C.J.E.F.S Mehedinți

„CUPA SPORTULUI SĂTESC"

Timp de două zile. în jude
țul Suceava, s-au desfășurat 
finalele uneia dintre cele mai 
îndrăgite și populare compe
tiții rezervate tinerilor și mai 
vîrstnicilor din mediul rural: 
■•Cupa sportului sătesc". între
cerea aflată la a 8-a ediție, 
a reunit sportivi din Bistrița- 
Năsăud, Maramureș și Sucea
va. Frumoasele finale — la 
care au asistat numeroși lo

FESTIVALUL SPORTULUI MUNCITORESC VASLUIAN

Ajuns la cea de a patra e- 
diție, Festivalul sportului 
muncitoresc vasluian a reunit. 
In diferitele faze ale sale, câ
teva mii de oameni ai mun
cii. La finale au participat 
circa 700 de iubitori ai sportu
lui. care s-au întîlnit în între

HANDBALUL NOSTRU
(Urmare din pag. I)

Vom încerca In puține cu
vinte. să caracterizăm. în baza 
criteriilor enunțate mai sus, 
fiecare din cele 12 formații.

ȘTIINȚA BACĂU Despre 
echipa pregătită de antrenorul 
Eugen Bartha. secondat de 
loan Gherhard, se poate spu
ne că a renăscut. La începu
tul campionatului, notam în 
ziarul nostru declarațiile con
ducătorilor tehnici ai forma
ției, care își manifestau sigu
ranța că studentele vor recu
ceri titlu] de camipoane, ca 
și .Cupa României" (obiectiv 
pe care îl mai realizaseră eu 
două sezoane în urmă). S-au 
ținut de cuvînt în pofida fap
tului că sfîrșitul de campio
nat. mai exact ultimele 4—5 
etape, le-au găsit pe băcăuan- 
ce într-un declin explicabil 
poate prin acumularea de obo
seală. accidentări» dar pro
babil și datorită altor 
cauze... PROGRESUL-VUL
CAN BUCUREȘTI (pe locul 9 
la sfîrșitul turului) a fost o 
adevărată revelație. ajungînd 
la un pas de a pune în peri

factoriței Filofteia Vlăseeanu 
(Argeș), pentru bunele ei re
zultate la toate edițiile la care 
a participat.

cuitori ai satelor — au avut 
loc în comunele Horodnic (la 
atletism, tenis de masă, volei, 
oină), Gălănești (fotbal, hand
bal, popice) și Vicovu de Jos 
(trântă, tenis de masă, șah). 
Atrăgătoarea competiție a fost 
dominată de sportivii bistri- 
țeni. Ei au fost urmați — în 
clasamentul general — de re
prezentanții sportului sătesc 
din Suceava și Maramureș.

ceri la Vaslui și — pentru 
box și judo — la Bîrlad. La 
Vaslui au fost prezenți și oas
peți din alte județe (Bacău. 
Vrancea, Botoșani, Buzău și 
Galați). Printre cîștigători : 
Lica Pricop, Aurel Aniță, Gh. 
Dima — la atletism, Adrian 

col titlul Bacăului. O pregăti
re minuțioasă a fiecărui meci, 
în funcție de particularitățile 
adversarelor. existența unui 
lot omogen și valoros și, nu 
In ultimă instanță. reputata 
personalitate a tandemului de 
tehnicieni Francisc Spier — 
Vasile Mărgulescu — acestea 
credem că sînt principalele 
explicații ale remarcabilului 
succes al formației din str. dir. 
Staicovici. UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA — comportare 
foarte bună, chiar mai onora
bilă decât o recomandau va
loarea lotului și... eterogenita
tea lui. adusă pe treapta a 
treia a podiumului datorită 
priceperii antrenorului Con
stantin Lache. cunoscut făuri
tor de ECHIPE. deși el ne 
mărturisea la începutul cam
pionatului că își propune să- 
evite retrogradarea ! CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI (locul 4, pe 
fl la sfîrșitul turului) a între
cut formații mult mai omoge
ne, având în Rodica Grigoraș 
un adevărat stîlp de rezisten
ță al întregului edificiu al e- 
chipei. TEROM IAȘI. Este ab
solut cert că valoarea forma-

Recent s-au desfășurat, la Re
șița (băieți) și Deva, campiona
tele naționale pe echipe la gim
nastică — juniori mici, primii 32 
clasați în întrecerea Indivi
duală callficîndu-se pentru fina
lele campionatelor de juniori, 
din luna noiembrie. In întrece
rea feminină, trebuie subliniat 
dublul succes al sportivelor de 
la Cetate Deva la categoriile a 
treia și a patra (în ambele ca
zuri, ele au fost „talonate" în
deaproape de reprezentantele 
C.S.Ș. 2 Bucureși). La categoria 
a doua, a triumfat echipa C.S.Ș. 
Triumf București, a cărei lideră 
a fost Angela Sandu. în compe
tiția masculină, succesele au fost 
împărțite, ele revenind, în ordi
nea categoriilor, formațiilor 
C.S.Ș. Bistrița, C.S.Ș. Reșița. 
C.S.Ș. 7 Dinamo Buc., această din 
urmă echipă avîndu-1 In frunte 
pe Marian Teodorescu, care a 
luat parte săptămîna trecută la 
C.E. de Juniori.

Clasamente : feminin, cat. a 
TV-a. echipe : 1. C.S.Ș. CETATE 
DEVA 182.100. 2. C.S.Ș. 2 Buc.
181,250. 3. S C. Bacău 179.100 ;
individual compus : 1. Magdalena 
Firică (C.S.Ș. 2 Buc.), 37,150 , 2. 
Lidia Burlacu (S. C. Bacău). 
36,850. 3. Marinela Cimpoieru (Ce
tate Deva) 36,800 ; cat. a m-a, e- 
chipe : 1. C.S.Ș. CETATE DEVA 
183.35, 2. C.S.Ș. 2 Buc. 183,05, 3. 
C.S.Ș. Sibiu 176,60 ; individual 
compus : 1. Daniela Silivaș (C.S.Ș. 
Cetate Deva) 37,90, 2. Aurelia Do- 
bre (C.S.Ș. Dinamo) 37,05, 3. Eu

CARNET ATLETIC
• Mai mulți atlcți români vor 

participa mîine seară la concur
sul internațional de la Budapesta 
„Grand Prix“ : Iboia Korodi. Doi
na Meline, Natalia Andrei-Betini, 
Mihaela Stoica, Vali Ionescu, 
Corina Gîrbea, Horia Toboc, 
Gyorgy Marko, Pal Palffy, Gheor- 
ghe Cojocaru și Daniel Albu.

• Pe Stadionul Republicii a 
avut loc, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, etapa municipală a Con
cursului republican al juniorilor 
de categoria a HT-a. O remarcă 
pentru talentatul atlet Marius 
Păuna, de la C.S.Ș. nr. 4 antre
nor prof. Marin Berbecaru), care 
a cîștigat trei probe.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înscrise în foile de arbitraj :

TOȚI OAMENII MUNCII
Zaharia — tenis, Ion Saragea — 
popice, Ana Scurta — tenis 
de masă La fotbal, pe primul 
loc s-a situat echipa Hușana 
Huși. în întrecerile de judo 
și box, găzduite la Bîrlad. s-atl 
evidențiat reprezentanții Rul
mentului.

M. FLOREA. coresp.

„CUPA SĂNĂTĂȚII" 
LA ȘAH

Timp de două zile s-au dis
putat, sistem elvețian, în Baia 
Mare, partidele contînd pentru 
faza finală a „Cupei Sănătății" 
la șah. organizată pentru oa
menii muncii dn instituțiile de 
ocrotire a sănătății. La capătul 
unor întreceri interesante, pe 
primul loc la masculin (22 de 
concurenți) s-a situat sucevea
nul Mihai Toma, iar la femi
nin (17 participante) — Rodica 
Mănescu, din județul Dolj. 
Frumoase premii au răsplătit 
și pe alți sportivi (cel mai tî- 
năr, respectiv cel mai vîrstnic 
participant etc.).

A. CRIȘAN, coresp.

FEMININ
ției, instruirea de care a be
neficiat din partea unuia din
tre cei mai buni tehnicieni ai 
noștri, loan Haraga, fi dădea 
dreptul la un loc mult mai 
bun în clasamentul final. Nu 
l-a obținut pentru că — după 
opinia noastră — ieșencele nu 
au încă un portar pe măsura 
valorii jucătoarelor de cîmp. 
RULMENTUL BRAȘOV. O e- 
chipă care a luptat concomi
tent pe trei ftonturi (Cupa 
campionilor europeni, Divizia 
,,A“ și ,,Cupa României"), fie
care obiectiv în parte necesi- 
tînd eforturi deosebite. Să mai 
adăugăm faptul că. la un mo
ment dat. elevele antrenorului 
Remus Drăgănescu jucau du
minică — joi — duminică, și 
aceasta săptămîni de-a rîndul. 
Aceasta pare să fie explicația 
locului 6 în clasamentul final. 
Dar Rulmentul este o echipă 
care ..vine", întrucît dispune 
de un lot nu numai tânăr, dar 
și valoros. MUREȘUL TG.- 
MUREȘ, o formație valoroasă, 
dar în unele momente lipsa 
seriozității manifestată în 
inconstanta în comportare 
(atît in deplasare, cit și pe te-

genia Golea (C.S.Ș. 2 Buc.) 37,05 ; 
cat. a n-a, echipe : 1. CJS.Ș. TRI
UMF BUCUREȘTI 147,05, 2. C.S.Ș. 
Sibiu 145,75, 3. Petrolul Ploiești 
144,10 ; Individual compus : 1.
Angela Sandu (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 37,85, 2. Raluea Bugner 
(C.S.Ș. Sibiu) 37,50. 3. Simona 
Bortoloti (C.S.Ș. Onești) 37,55 ; 
masculin, cat. a IV-a, echipe : 1. 
C.S.Ș. BISTRIȚA 275,50, 2. C.S.Ș. 
Arad 272,55, 3. C.S.Ș. Dinamo 
Buc. 271,55 ; individual compus : 
1. Dorel Vortndan (C.S.Ș. Arad) 
55,90, 2. Adrian Gal (C.S.Ș. Bis
trița) 55,75. 3. Virgil Rus (C.S.Ș. 
Bistrița) 55,50 ; cat. a m-a ; e- 
chipe : 1. C.S.Ș. REȘIȚA 281,50, 
2 C.S.Ș. Dinamo București 277,70, 
3. C.S.Ș. Brașovia Brașov 272,50 ; 
individual compus : 1. Marius 
Tobă (C.S.Ș. Reșița) 56,95, 2.
Claudiu Tempe (C.S.Ș. Reșița) 
56,60, 3. Petrlcă Pătăîuță (C.S.Ș. 
Dinamo) 56,45 ; cat. a n-a, echi
pe : 1. C.S.Ș. 7 DINAMO BUCU
REȘTI 216,10, 2. C.S.Ș. Gheor- 
gheni 205,50, 3. C.S.Ș. Lie. 2 Buc. 
195,00 ; individual compus : 1.
Marian Teodorescu (C-S.Ș. Dina
mo) 55,05, 2. Nicolae Bejenaru 
(C.S.Ș. Dinamo) 54,30, 3. Csaba 
Vagasi (C.S.Ș. Gheorghenl) 54,15.

UN LOT DE GIMNAȘTI partici
pă, tn aceste zile, la Turneul 
Prietenia, din R. P. Mongolă. 
Este vorba de Angela Sandu, Si
mona Păucă, Mirela Barbălată, 
Violeta Burtescu, Mirela Iordoc, 
Maria Matei, Cristina Zelenca, 
Marilena Vlădău, Marius Gher
man, Marius Cadar, Levente 
Molnar. Marian Teodorescu, Ma
rius Toba, Petrlcă Pătăluță.

JUNIORI ni : W m : M. Păuna 
(C.S.Ș. 4) 9,5 ; 600 m : C. Vot cu 
(Triumf) 1:29,6 : 3 000 m : T. iile 
(C.S.Ș. 7) 9:54,4 ; 90 mg : S. Ol- 
teanu (Viit.) 12,7 ; 200 mg : 1—2. 
G. Godoroja și M. Clrligeanu 
(ambii — Viitorul) 27,3 ; 1 000 m 
obst. : K. Stepanian (C.S.Ș. 7)
2:58,2 ; greutate : T. Constantin 
(C.S.Ș. 4) 12,79 m ; disc : M. Drâ- 
gulescu (Prog.) 40,54 m ; suliță : 
J. Ungureanu (C.S.Ș. 7) 50,30 m ; 
ciocan : L. Ion (Vlit.) 47,72 m ; 
Înălțime : M. Badea (C.S.Ș. — 
Lie. 2) 1,75 m ; lungime : Păuna 
6,16 m ; prăjină : Păuna 3,60 m ; 
JUNIOARE III — 80 m : E. Con- 
stantinescu (Vlit.) 9,9 ; 600 m : G. 
Vasilol (C.S.Ș. 7) 1:38,8; 80 mg: 
D. Niculescu (Vilt.) 11,3 ; 200 mg: 
A. Nica (Viit.) 31,0 ; greutate : 
M. Oană (Met.) 12,33 m ; disc : 
C. Bolț (Triumf) 35,20 m ; înăl
țime : A. Astafel (Steaua) 1,55 
m ; lungime : H. Nedelcu (Vlit.) 
5,45 m. (Andi VILARA — co
resp.).
• La sfîrșitul săptămînii va avea 

loc o nouă ediție a tradiționalei 
competiții pentru juniori, Jocu
rile Balcanice, programată în ■- 
cest an în Grecia, la Drawn. Tot 
în acele zile se va desfășura ți cea 
de a IV-« etapă a concursului re
publican al juniorilor de catego
ria a n-a, în mal multe orașe 
din țară.

NOILE PROMOVATE
Drumul spre prima scenă rug- 

bystică a țării a fost, anul aces
ta, parcă mai lung ca aricind, 
Întrecerii din seriile eșalonului 
secund urmîndu-1, in cazul for
mațiilor clasate pe locurile de 
frunte, un mai anevoios turneu 
de promovare. La finele acestuia 
și-au (re) căpătat dreptul de a 
se număra printre divizionarele 
„A" Rapid București șl Politeh
nica I.M.M.R. „16 Februarie" Cluj- 
Napoca, pretenții emițînd pină la 
ora ultimei etape și Rapid Buzău, 
respectiv T.C. Ind. Midia Năvo
dari.

★
Cu un an In urmă, feroviarii 

bucureșteni părăseau prima divizie 
într-un tensionant final de sta-

ren propriu), a îndepărtai-o 
de partea de sus a clasamen
tului. C.S.M. SIBIU, ca și 
TEXTILA BUHUȘI — promo
vate în această ediție — au 
reușit să se mențină în pri
ma divizie, ceea ce permite 
jucătoarelor să acumuleze ex
periența încă unul an compe- 
tițional, și aceasta nu va ră- 
mîne, desigur, fără urmări po
zitive. HIDROTEHNICA CON
STANȚA s-a comportat me
diocru, deși numai cu doi ani 
în urmă era pretendentă la 
un loc pe podtium. Nu ne în
doim că aceasta îi nemulțu
mește pe antrenorii Traian 
Bucovală și Lucian Rîșniță. O 
echipă cu jucătoare talentate 
și tehnicieni foarte pricepuți, 
cum este Hidrotehnica va 
avea forță să revină în eșalo
nul fruntaș. In sfîrșit. CON
STRUCTORUL BAIA MARE 
și UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA. Prima a avut o 
comportare oscilatorie, foarte 
slabă în tur, dar bună în re
tur» ceea ce nu i-a folosit 
prea mult, pentru că pierduse 
legătura cu fruntașele. Clu- 
jencele în schimb s-au com
portat constant sub nivelul u- 
nei divizionare ,A“ de-a lun
gul întregului campionat.

IUREȘUL TINERILOR N-A 
STĂVILIT DE SPORTIVII CI

La nici una dintre edițiile 
finalelor republicane individua
le de lupte libere ale senio
rilor n-au fost detronați atî- 
ția campioni ca la întrecerile 
de la sfîrșitul săptămînii tre
cute, desfășurate în Sala spor
turilor din Tîrgoviște. Pe rînd, 
începând cu primul tur și con
tinuând pină în partidele fi
nale, nu mai puțin de 6 lup
tători care anul trecut au îm
brăcat tricouri cu tricolor au 
gustat din cupa amară a în
frângerii ! Amănuntele, în bu
nă parte, se cunosc din relată
rile de la fața locului și deci 
nu vom reveni asupra lor. 
Ceea ce trebuie sublimat însă 
este faptul — desigur, deose
bit de Îmbucurător — că au
torii succeselor sînt cu toții 
tineri. care. în majoritate, 
abia au trecut de pragul ju
nioratului Stilul lor îndrăzneț 
de luptă, cu atacuri reunind 
mai multe procedee tehnice 
executate cu mare rapiditate, 
l-a surprins pe sportivii con- 
sacrați, aceștia neputînd să se 
opună irezistibilului iureș al 
tinerilor. Dincolo de perfor
manța de a fi devenit cam
pioni ai țării evoluția acestor 
tineri ne dă speranțe pentru 
un viitor apropiat. Ne referim 
la Nicu Hîncti (cat. 48 kg). 
Aurel Șuteu (62 kg) și Claudiu 
Tămăduianu (74 kg) de la 
Steaua. Gheorghe Petre (57 
kg) de la Vulcan București, 
Constantin Dânăilă (68 kg) de 
la Dinamo Brașov și la Ștefan 
Goraș (52 kg) de la Hidroteh
nica Constanța. Se cuvine 
subliniată și comportarea celor 
trei luptători care au reușit 
să-și înscrie în palmares noi 
succese : Enache Panaite (+100 
kș) — al 10-Iea titlu de cam
pion — și Vasile Pușcașii 
(100 kg) — al 6-lea titlu 
(ambii de la Steaua) și 
Gheorghe Fodore (82 kg) de 
la Dinamo Brașov.

Dintre cluburile și asocia
țiile sportive ai căror repre
zentanți au concurat merituos 
s-au detașat Steaua (antrenori 
Alexandru Geantă și Gheor
ghe Urian), Dinamo Brașov 
(Ion Bătrân și Ion Iancău), 
Hidrotehnica Constanța (Is
mail Kenan) și Nicoiina Iași 
(Vasile Ținaș). Au mai pre
zentat în concurs luptători ta- 
Ientați, de perspectivă. Vulcan

București (. 
rilă), C.S. O 
taț), C.S. 
(Gherghe 1 
roșu Brașov

Am lăsat 
adnotări doi 
Primul se 
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Ti nărui Ti 
(62 kg) de h 
s-a remarcat 
ca o mare s 
reprezentativ, 
categoriei și 
chipa care a 
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dat o lecțne 1

LA RUGBY SÎNT... CUNOSTINT
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giune, un singur punct mal pu
țin decît XV-le Aradului (pe 
care îl Învinseseră in ambele 
manșe ale confruntării directe, și 
încă clar) trlmițindu-1 in „B“. 
Prin forța împrejurărilor, antre
norul Hristache Preda s-a văzut 
nevoit s-o la de la capăt, fără 
multe „piese de bază",, In frunte 
cu cele numite Fodac, L Stoica. 
Oprea. „A trebuit să trec la o 
reașezare pe posturi, ne spune 
fostul internațional. Și, incet-în- 
cet, echipa s-a pus pe picioare, 
terminînd neînvinsă seria, etști- 
gînd apoi turneul de promovare, 
cu un punctaveraj foarte bun 
(213—58). Marea mea satisfacție : 
flecare component al formației a 
contribuit la acest succes, atît 
prin jocul propriu-zis, cît și prin 
aportul efectiv la numărul mare 
de puncte înscrise, toți compo
nenței echipei de bază văzta- 
du-și numele pe lista realizatori
lor". Șl, cum antrenorul vorbește 
despre performanța ECHIPEI, să 
notăm XV-le de bază : N. Stă- 
nescu — D. Gheorghe, Capmare, 
Niță, D. Luca — N. Nedelcu, I, 
Popa — Ciocianu, Duțu, Filipoiu 
— Staicu, C. Stănescu — Men- 
gher, C. Popescu, Urdăreanu. Au 
mai fost folosiți FI. Radu, Toma, 
Sava, S. Popescu, Aricișteanu, 
Năstase, Fl. Matache, N. Ionescu, 
Iorga.

Cu sprijinul întreprinderii de 
exploatare a metroului (directo
rul acesteia, tag. Tudorică Grama, 
este președintele secției ; vice
președinte — Ing. Octavian U- 
driște), al conducerii clubului 
Rapid — toate meciurile turneu
lui de promovare s-au disputat 
pe stadionul de Ungă podul 
Grant — rugbyștli Giuleștlulul 
trag nădejde să devină o perma
nență în „A".

Municipiul de pe Someș are 
din nou, după trei ani, o repre
zentantă tn primul eșalon rug- 
bystle. Iar aceasta este, după noi, 
rodul Înțelegerii instalate, tn fine, 
pe plan local, la nivelul sportului 
cu balonul oval. Cu alte cuvinte, 
anul trecut s-a tntîmplat un fapt 
ce se impunea mal de mult : 
echipa studențească Politehnica 
șl cea a oamenilor muncii de la 
I.M.M.R. ,,16 Februarie* au fuzio
nat. concurența lăsînd locul cola
borării. Cei doi binecunoscuți a-

nlmatorl, «ixlnt 
xandru Paljșanc 
șl-au dat astfel 
pepiniere mult 1 
nlori la C.S.Ș. 1 
Chihaia) și C.S 
(Tltus Delcanu), 
torul clubului u 
I.M.M.R.. noua I 
plinit visul. „Re 
sublinia Al. Pal 
jucătorii, cu o 
sint legați de m< 
prin formarea lo 
lor. Și dați-ne vo 
cu această rzaliz 
Cimpoacă, .ărnt 
ceanu, Dănifâ, A. 
Sabău, Corburea 
ginean, Tăut, M: 
Petrican, Muntea 
Murcșan, D. Mui 
Boca, Todea, Cos 
se numește Ursu.

Am mal reținu 
problema unul ti 
tor In parcul spo 
tății clujene este 
a fi rezolvată.
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IN PERSPECTIVA NOULUI
SEZON COMPETIȚIONAL

„Radiografia" echipelor

MERITELE CAMPIOANEI, DE NECONTESTAT!
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® Partidele din campionatul Diviziei ,,A“ se vor juca simhătă • Bare 
eliptice In locul

Recent, Biroul F.R.F. a apro
bat calendarul competițional 
intern. A 65-a ediție a Diviziei 
„A" va începe după o pauză 
de aproape două luni (ediția 
trecută s-a Încheiat, după cum 
se știe, la 12 iunie), mai exact, 
în prima sîmbătă a lunii au
gust. In stabilirea noului pro
gram competițional s-a urmă
rit în principal respectarea 
regularității competiției inter
ne, așa incit există o singură

In luna august, etapele I, II,
21 ți 28 ;

In luna septembrie, etapele VI, VII, VIII, Ia 
(în funcție de meciurile din cupele europene)

In luna octombrie, etapele IX, X, XI, XII, XIII, la datele de 2—3, 
9, 16, 23-24 ți 30 ;

In luna noiembrie, etapele XIV, XV, XVI ți XVII, la datele de 
6-7, 13, 21 ți 24.

Divizia „B" va începe Io 15 august, iar Divizia „C“ ți campio
natul republican de' juniori, la 22 august.

In „Cupa României", echipele
11 decembrie.

barelor pătrate
perioadă de întrerupere (28 au
gust — 11 septembrie), pentru 
pregătirea echipei naționale în 
vederea meciului cu Suedia, de 
la 8 septembrie. în prelimina
riile C.E.

Etapele se vor disputa sîm- 
băta, existînd numai 
„runde4* programate 
curea (cele din 18 august 
din 24 noiembrie). Programul 
complet al turului primului e- 
șalon se prezintă astfel :

III, IV, V, la

două 
mier- 

Și

datele de 7, 14, 18,

datele de 11, 18-19 
și 25;

din primul eșalon vor debuta la

• Moraru și linia
Nu încape nici o îndoială a- 

supra faptului că Dinamo a 
ciștigat CLAR cel de-al 10-lea 
titlu al său și sîntem convinși 
că atît craiovenii. ca să nu 
mai vorbim de echipele situate 
mai jos în clasament nu-i con
testă meritele. Dinamo a fost 
evident echipa cea mai puter
nică, mai echitibraiă. mai com
bativă, mai REALISTA, știind 
și avind capacitatea să for
țeze în momentele critice pen
tru... ea, ca și pentru... rivale.

Deși subliniem caracterul in
contestabil al victoriei sale în 
cea mai importantă competiție
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de mijloc au înclinat decisiv balanța
„soliști" (cite 6—7 jucători In 
națională). Nu întimplător, în 
fond, echipa reprezentativă an
gajată în calificările pentru El 
Mundial conta în marea ei ma
joritate pe craioveni și pe ste- 
liști. Nu întimplător. ci mai a- 
les din motive de valoare in
dividuală... Plecînd realist, de 
la o stare de fant pe care clu
bul dinamovist o resimțea în 
modul cel mai acut, s-au reali
zat cîteva transferuri, unele cu 
o importanță dovedită ulterior 
decisivă. Astfel, portarul Mo-

a 
a

raru 
tate

20 7

Mo- 
fost în marea majori- 
oartidelor foarte bun.

7 62-31 47
singura uchipa cu punctai maxim. 

r ______  ________ ... ______ _  13 — cîte două cu F. C. Constanța,
C. Argeș și Progresul-Vulcan, cite 1 cu Jiul, Sportu] studențesc, 
“ Tîrgoviște, Steaua, Chimia Rm. Vîlcea, S. C. Bacău șl, U.T.A.

Marinescu 
amo Brașov 
Itima vreme 
ță a lotului 
id titularul 
ționat în e- 
cipat la ul- 
lnternaționa- 
mul acesta 

campionul 
7 (Bulgaria) 
nnatelor eu- 
■na. iar la 
ale turneu- 

ile la Bucu- 
r și de me- 

la C.M. și 
M Skubacz. 
Neagu, care 

a putut pre- 
așteptat fi- 

>viște cu ae- 
npion“. Cine 
’ Și iată că 

care i-a 
.«lită.

I
I
I
I

lin CHIR!"*

VECHI
ițion-®lil Ale- 

Mir%?ea Rusu, 
îna și, avînd 
luctive de ju- 
orul (Octavian 

Locomotiva 
>recum șl aju- 
erșitar și - ai 
nație și-a îm- 
cți, vă rog — 
nu — că toți 
gură excepție, 
agurile clujene 
prin prezentul 
să ne mîndrim 
i“. E vorba de 
□, R >vac, Ră- 
-eocâ, I. Leoca, 
, Baciu, Măr- 
a. Boer, Stan, 

1. Moisil, C. 
șan, Băgăcean, 
a. Iar excepția

totodată, că 
en corespunză- 
Jv al Universi- 
pe punctul de

întrucît la ultimele ediții ale 
Campionatului Mondial de fot
bal, inclusiv la Mundialul spa
niol, precum și pe plan mon
dial sint folosiți, pentru con
fecționarea porților de fotbal, 
stîlpi de formă eliptică, Biroul 
F.R.F. a hotărît schimbarea ba
relor pătrate existente, 
eliptice, respectîndu-se 
derile art. 1. punctul 6 
gulamentul jocului de
și deciziei International Board- 
ului. Barele eliptice se vor 
monta cu diametrul de 12 cm. 
spre a corespunde cu lărgimea 
liniei de poartă și cu diame
trul de 10 cm. spre cimpul de

cu bare 
preve- 

din Re- 
fotbal

I
| PfiELIMINARIUE C.f

joc. De asemenea, 
evita ricoșeurile 
marcarea golurilor, 
ancorată de stîlpii 
spatele porții, renttnțîndu-se 
susținerea cadrului metalic 
xistent. Schimbarea barelor 
la porțile de fotbal și a siste
mului de prindere a plaselor 
se va face treptat, pînă la 7 
august, la Divizia „A“, pînă la 
începerea returului campiona
tului 1982—1983, la Divizia ,,B“, 
și pînă la începerea campiona
tului 1983—1984, la Divizia „C“, 
campionatele județene, munici
pale, zonale și orășenești.

pentru a 
migilor 
plasa va 
așezați

se 
la 
fi 
în 
la 
e- 
de

• Puncte realizate acasă : 34 —
0 Puncte realizate în deplasare :

k c. T: . __ — .. . -
C. S. Tîrgoviște, Steaua, Chimia Rm. Vîlcea, S. C. Bacău șl U.T.A
• Cel mai bun loc ocupat : 1 - de 19 ori ; cel mal slab loc : 13 

- în prima etapă,
• Golgeterii echipei : D. Georgescu 11 goluri. Orac și Mulțescu - 

cîte 9, Augustin și Dragnea — cîte 7, Custov 6, Văetuș 5, Stredie și 
[ălnar - cîte 2, Vlad, Mărginean și lordache - cîte 1. Ciocan G.LT 
Cluj-Napoca) — autogol.

0 Jucători folosiți - 21. Orac — 32 de meciuri, Moraru» Augustin 
și Custov - cîte 31, Țălnar și I. Marin - cîte 30, Dinu 29, Stănescu 28. 
Mulțescu 26, Stredie 25, D. Georgescu 24, Bumbescu șl Dragnea — 
cîte 23. lordache 15, Văetuș 13. Vlad și D. Zamfir - cîte 9, Eftimescu. 
Mărginean și L. Moldovan — cîte 6, Dumitrescu 3.

0 Cartonașe galbene : 26-13 jucători ; cele mai multe :
și Custov — cîte 4.

0 Cartonașe roșii : Bumbescu (etapa a 19-a) șl Augustîn 
30-a).

0 A beneficiat de 4 lovituri de la ti m : 2 transformate

Bumbescu

(etapa c

w ____ _______ . __ __ ___ ___ _ ___ __ (D. Geor
gescu și Custov), 2 ratate (Dragnea șl Custov). A fost sancționată cu 
2 penalty-url, ambele transformate.
• A expediat 515 șuturi (350 acasă —

care 239 pe spațiul porții (?__ _2Z *(163 acasă — 76
1ă5 In deplasare), dintre 
în deplasare).

scoa- 
(ușor 

ca și
internă, vrem, totuși, să 
tem în evidentă ideea 
sesizabilă de specialiști, 
de marea masă de iubitori ai 
fotbalului) că actuala campioa
nă nu a prezentat — în anul 
succesului său — nici puterni
cul ansamblu al unor mai 
vechi formații dinamoviste din 
trecut, nici vreo serie mare de

a apărat chiar excep- 
ceea ce a dat, în pri- 

echipei, 
tre-

I
II
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

AU Șl început pentru naționala noastra
- Mircea Radulescu, ai fost în Spa

nia, pentru a urmări, în calitate de 
antrenor secund al naționalei noastre, 
Mundialul, în general, și doi dintre 
adversarii noștri în C.E. în special.

— Am mers să urmăresc jocurile 
din prima parte, într-adevâr, pentru 
a vedea Italia și Cehoslovacia, l-am 
văzut în cîte două jocuri pe viitorii 
noștri adversari și observațiile, pe cît 
de numeroase, nu-s definitive-

— Concret, lucrurile bune, lucrurile 
rele în evoluția echipelor Italiei și 
Cehoslovaciei I

— Italienii m-au impresionat prin 
marcajul lor om ia om în propria 
jumătate de teren, fără a fi urmărit 
același adversar. Cu excepția lui 
Scirea și Rossi, toată lumea participă 
la marcaj, ceea ce scade din specta
culozitatea jocului, ceea ce ia 
energia necesară atacului, dar 
ce devine un obstacol foarte 
pentru adversar, adesea intrat 
criză de spațiu și de timp. Sistemul 
urmărește rezultatul și, dacă ar juca 
intr-o altă manieră, sînt sigur că 
Italia ar fi capabilă să anihileze jo
cul oricărei formații, fie ea Brazil'ia 
sau Argentina I (N.R. Ceea 
întîmp'at aseară I).

— Vom vedea în grupa C, 
de foc, din care fac parte 
echipe. Pînă atunci, cum se 
cele 3 remize italiene ?

— Cele cu Polonia, 0—0, și

1—1, urmărite de mine Ic fața locu
lui, șl egalul cu Camerun, sint rezul
tatul scăderii formei atacanților. Fără 
Benetti, mijlocașul-piston șl Bettega. 
atacantul plin de fantezie, cu un 
Rossi care se resimte după cei doi 
ani de inactivitate, cu un Causlo 
fără viteza de altădată și cu un Tor- 
dell care nu mai e m jlocașul de în
văluire, echipa lui Bearzot nu mai 
are forță in atac, ocolo unde doar 
Conti mi s-a pârul moi activ.

Interviu cu antrenorul

din 
ceea 
greu 
în.,.

ce s-a

grupă 
cele 3 
explică

Peru,

ȘTIRI
TURNEUL FINAL AL CAMPIO

NATULUI REPUBLICAN DE JU
NIORI II. In perioada 1—4 Iulie, 
la Rm. Vîlcea, se va disputa tur
neul final al campionatului re
publican de juniori H. In urma 
turneelor zonale de la Galați, 
Roșiori de Vede și Sibiu3eo RAEJCHI

r de noi și frumoase succese !
5 extrageri in 

in total de 42 
ICINE JOACA 
C1ȘTIGA :
s „Dacia 1300“ 
ze 9 mari su- 
variabile și fixe
In R. S. Ceho- 
R. P. Ungară. 
15 LEI VARIAN- 
T DE PARTICI- 
ATE EXTRAGE

RI N TIMP Bl LE- 
ERELE DV. PRE-

' ato-Pronosport 
dispoziție pînă 
ie 1982 inclusiv.

TRAGERE EXCEPȚIONALA

secund al „tricolorilor" 
HIPCEA RAMLESCE

se pare că reprezintă fi 
echipei cehoslovace. 

Echipa lui Venglos, urmă- 
meci cu miză, cum a 

_ Anglia, și în partida cu 
mi-a apărut ca o formație 
experimentată,

— Atacul 
„problema**
- Exact I 

rită într-un 
fost cel cu 
Kuweit, 
matura, experimentata, care a jucal 
mult timp de la egal la egal cu 
englezii, dar a pierdut din cauza o 
douâ greșeli individuale, a portarului 
Semăn și a fundașului Barmos, care 
a marcat în poarta sa. Numai că 
această echipă bine pregătită fizic șl

ȘTIRI...
calificat pentru faza finală echi
pele Partizanul Bacău, Dacia Pi
tești și Minerul Baia Sprie.

BARAJUL PENTRU PROMOVA
RE IN DIVIZIA „C-. Joi, la se
diul federației, va avea loc omo
logarea carnetelor de legitimare 
șl a fișelor personale ale Jucă
torilor care vor participa la 
jocurile din barajul pentru pro
movarea în Divizia ,,C“. Tot joi 
se va trage la sorți și ordinea 
meciurilor tur-retur care se vor 
disputa la 4 și îl iulie.

cu un registru tactic deosebit, cu un 
mijlocaș, Berger, de mare travaliu, 
nu are strălucire In atac, unde nu
mai Vizek Încearcă acțiuni mai tă
ioase. Echipa cehoslovacă urmărește 
să Înscrie doar prin acțiuni colec
tive, ceea ce nu-i suficient, dacă nu 
ai și o personalitate In cioc. Fiecare 
echipă are asemenea personalități, 
fie că se numește Maradona, Eder, 
Socrates Rummenigge, Șenghelia, 
Blohin, Platini, Soler, Lato, Boniek...

— Concluziile nu pot fi decisive, 
mai ales câ Mundialul continuă, lat 
Italienii mai sint încă In... cursă.

— Sigur că cei doi odverscri, după 
rezultatele de pînă acum, nu se 
află, s-ar părea, într-un moment deo
sebit. Să nu uităm, însă, că au ju
cat — totuși — în turneul final, lor 
caracteristicile lor de bază, cum sînt 
sistemul defensiv o' talienilor și po
sibilitățile fizice șl tactice ale ceho
slovacilor pot ridica oricui probleme. 
Am urmărit șl Suedia, înaintea Mun
dialului, in amicalul cu U.R.S.S. 
(1—1), și pot spune că această echi
pă a crescut mult în tehnicitate și
în viteză de joc, scoose in evidență 
de un sistem de joc bine pus la
punct și de un moral excelent după 
succesul Iul Gotebarg In Cupo 
U.E.F.A. la, această formație a Su
ediei are șl cîteva personalități, ca 
fundașul central Borg, care activează 
la Eintracht Braunschweig și mijlocașul 
Peter Nilsson, de la F.C. Bruges. Cu si
guranță că. pină la ora preliminarii
lor din C.E., in aceste echipe vor 
interveni unele schimbări, vor Ieși 
unii, vor apare alții, câ ele vor su
feri modificări în formula de echipă 
șl de joc. O singură concluzie este .... ... te

cu
certă : trebuie să ne pregătim 
cota maximă pentru disputele 
cele trei reprezentative.
- Pînâ atunci, cine crezi că Iși va 

disputa finala Mundialului 7
— Cred că o echipă sud-americană, 

Brazilia sau Argentina, și Anglia, e- 
chipă care mi-a plăcut foarte mult, 
formație căreia, nu pot uita, 
luat In preliminariile C.M... 
puncte din patru.

...O tempora I
Mircea M. IONESCU

l-ctn 
trei

ADniMSIRMH or STAT 1010 PRONOSPORT INTORHtAZl
4

102ULTIMELE ZILE 
DE PARTICIPARE !

Numai astăzi șl mîine mai pu
teți procura bilete cu numerele, 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri 2 iulie a.c. 
— prilej de noi cîștiguri In au
toturisme și mari sume de bani, 
încercați să vă numărați și dv. 
printre beneficiarii acestui tradi
țional și avantajos sistem <te 
joc I

★
Tragerea obișnuită Pronoexpres 

de astăzi, 30 iunie 1982, se televi
zează In direct îneepînd de la ora 
17,40.

CÎȘTIGURILE
PRONOSPORT 
MONDIAL** din

CONCURSULUI 
„CAMPIONATUL 
16—25 IUNIE 1982

Categoria 1 : 
variantă 100% 
CIA 1300 ;

(13 rezultate) 1
- autoturism DA-

Categoria 2 : (12 rezultate) 
variante 100% a 8.385 lei șl 
variante 25% a 2.096 lei ;

Categoria 3 : (11 rezultate)---------variante 100% a 632 lei 
variante 25% a 158 lei.

report categoria 
lei.

114 
1891

1: 135.125

1300 deAutoturismul DACIA 
la categoria 1, jucat 100% a reve
nit participantului Ivașcu A. Du
mitru din Boldești-Scăieni, ju
dețul Prahova.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT " “

Categoria 1 : 
variante 100% 
variante 25% a

Categoria 2 : 
variante 100% a 175 lei și 
variante 25% a 44 lei.

din Zt IUNIE 1332 
(13 rezultate) 

a 4.406 lei și 
1.102 lei ;
(12 rezultate)

8
152

243 
2561

uneori
țional, ___
mul rînd, LINIȘTE 
crispată adeseori în anii 
cuți de fluctuațiile permanente 
ale goal-keeperilor săi. Jude- 
cîndu-1 pe întreg campionatul, 
în raport cu randamentul tu
turor colegilor săi. credem că 
Moraru a fost jucătorul dina
movist nr. 1, cu media valorică 
cea mai ridicată, influențînd 
hotărîtor evoluția — și rezulta
tele ! — echipei. Utile s-au 
dovedit, de asemenea, achizi
țiile atacanților Orac (exce
lent în tur) și Văetuș (care a 
terminat campionatul în trom
bă), după cum socotim că și 
fundașul Vlad, accidentat, din 
păcate, în toamnă, este un ju
cător valoros. Achiziții de preț, 
fără îndoială, dar succesul e- 
chipei trebuie — oricum — pus 
pe seama echipei. Deși mai 
puțin rezonantă ca în alte dățl 
la simpla citire a numelor ju
cătorilor la megafonul stadio-

nescu, Stredie. Capricios, ne
strunit. cu mari calități (ex
primate în evoluții foarte bu. 
ne), dar și mare gafeur. cel 
mai puternic fundaș dinamo
vist. Bumbescu.

Dacă linia de fundași a avut 
o evoluție bună, apoi cea me
diană a fost — de fapt — com
partimentul care a CÎȘTIGAT 
CAMPIONATUL I Augustin a 
fost pericolul nr. 1 pentru ori
ce adversar (deși a avut un 
final competițional chinuit), 
Custov a jucat aproape toate 
meciurile de la nota 8 in sus, 
făcînd campionatul vieții lui. 
iar Mulțescu (fotbalist de mare 
inspirație și intuiție) a însem
nat pentru orice echipă 
parteneră surpriza, furtuna is
cată din senin, faza de gol 
creată sau fructificată.

Ei, mijlocașii, i-au suplinit 
deseori pe Înaintași, intre care 
Orae a jucat foarte bine doar 
toamna trecută. Țălnar, ca și 
Dragnea. ca Și Iordache și 
chiar Dudu Georgescu au fost 
inegali, iar Văetuș a venit cu 
golurile cînd a fost nevoie, la 
sfîrșitul campionatului.

Fără îndoială, analiza unei 
campioane trebuie să aibă in 
vedere multe aspecte. Nu f 
buie omis, de pildă, faptul 
Dinamo „s-a prăjit" cu un 
în urmă, cînd a ieșit 
cursa pentru titlu cînd îi 
lumea mai dragă și cind Spor
tul studențesc a învins-o sec 
pe propriul teren. Firească^ 
deci, circumspecția permanenta 
a echipei, a conducerii clubu
lui mai ales, care au manifes
tat o permanentă atenție „cu 
toate farurile aprinse" la pozi
ția favoritei craiovcne, jude
cind matematic posibilitățile 
de răminere „în plasă" și de 
recuperare cind conducea Uni
versitatea, ca și cele de 
prindere cind echipa olteană 
afla in situație critică. Că 
calculat bine — s-a văzut 
adunare !

Firește, nu putem încheia 
naliza campionilor fără a 
referi la aspectul atît de im
portant — IN FOND CEL MAI 
IMPORTANT ! — al reprezen
tării internaționale. Evoluînd 
în Cupa U.E.F.A., Dinamo a 
eliminat două echipe valoroase, 
pe Levski-Spartak și pe Intcr- 
nazionale. Nu este pentru ni
meni un secret că de la cam
pioni ceri și mai mult, 
formanțe mai înalte. Pe 
namo o așteaptă onorarea 
tonei sale interne prin 
Iuții care trebuie foarte

tre- 
I că 

an 
din 
era

d es
se 
au 
la

a- 
ne

per- 
Di- 

vic- 
evo- 
bine

Custov deschide scorul în 
fotbaliștii din Șos. Ștefan

partida Dinamo — Corvinul (3—2) ji 
cel Mare sint la un pas de

Foto : Dragoș NEAGU
ȘG8.nului Dinamo, echipa din . 

Ștefan cel Mare a fost MULT 
MAI AMBIȚIOASA IN JOC I 
A evoluat omogen, cu bune le
gături Intre compartimente, ju
cătorii sprijinindu-se și ajutln. 
du-se între ei ca niciodată 1 

încercînd să facem o succin
tă analiză a compartimentelor, 
considerăm 
fundașilor. Dinu și-a 
„oastea" ca un bătrîn 
înțelegînd în timpul 
joc „pulsul partidei".

BUNA evoluția 
condus 
strateg, 
fiecărui 

...__ . înclina
rea balanței, ca și eventualele 
capcane ale întîlnirii, și aceas
tă clarviziune o considerăm un 
factor esențial în judecarea 
lui, mai presus de reușitele 
tehnice individuale (a avut me
ciuri fără greșeală), ca și a ga
felor sau uneori a durităților, 
pe care i le trecem in cont, 
pentru că aceasta a fost situa
ția. Ion Marin — exemplu de 
dăruire (pentru toată echipa și 
pentru alte echipe I), exemplu 
de îndeplinire riguroasă (în
totdeauna foarte disciplinat 
tactic) a tuturor sarcinilor pri
mite de la antrenori. Stănescu 
— majoritatea evoluțiilor bune, 
dar a avut și cîteva ..eclipse"; 
aproape de valoarea lui Stă-

pregătite (prin muncă multă,’ 
competență, prin măsuri orga
nizatorice 
suite).

Dînd ?i 
nescu și 
ceea ce li 
să nu-i uităm la bine (pentru 
care s-au zbătut mult și au 
muncit), așa cum nu l-am ui
tat niei la rău...

Marius POPESCU

foarte bine chib-
antrenorilor V. Stă- 
D. Nicolae-Nicușor 
se cuvine de drept.

P.S. Cîștigînd și Cupa Romă-’ 
niei, Dinamo (ca șl Craiova, a- 
nul trecut) a luat anul acesta 
totul ! Dar aplauzele s-au stins 
de mult. Să scrutăm deci Vi
itorul, eventual tot cu ajuto
rul... trecutului. Ne vin ușor 
în minte complimentele (meri
tate) venite din partea celebru
lui Sandrino Mazzola („mo
mentul Inter"), dar și amara 
„lecție Goteborg". Vrem să 
credem că experimentata con
ducere a clubului din Șos. Ște
fan cel Mare a optat pentru 
morala aspră, dar realistă, ser
vită de Nilsson et comp. De la 
ea trebuie plecat pentru a a- 
junge cit mai departe pe dru
murile europene ale fotbalului.

(m-P).



Astăzi este zi libera

PROGRAMUL DE MIINE

Argentina 2-1 (0-0)Italia

CA SI ACUM 4 ANI

AP.-AGERPRES
1—0
rC-

să arate de 5 ori cartona- 
Kempes, 

Ardilcs și Gentile. în

Madrid : ora 18,15 Austria - Irlanda de Nord (grupa „D")
Barcelona : ora 22,00 Belgia - U.R.S.S. (grupa „A")

9 ~
într-un interviu acordat presei 

în preziua partidei de marți, cu 
Italia, antrenorul argentinian Ce
sar Luis Menotti atrăgea atenția 
asupra dificultății acestei întâl
niri. pe care n-o vedea deloc u- 
șoară, chiar dacă pînă atunci 
„azzurrii" nu străluciseră, iar 
băiejii săi, exceptînd meciul de
butului. cu Belgia, avuseseră 
oricum o evoluție mai bună.

Ei bine, ieri, pe terenul Sarrla, 
al clubului Espanol, nu numai 
că Italia a ținut în șah Argen
tina, campioana lumii, 
învins-o cu 2—1 (0—0), 
du-și astfel succesul de 
ani, de la trecuta ediție 
Mondiale.

Jocul a avut loc pe o 
sufocantă, fiind condus 
tru de arbitrul român 
Hainea. Dar nu s-a fluierat bine 
începutul partidei și Rainea a 
fost obligat să intervină, apoi din 
nou, ,2. i—1,1, i 
avut curiozitatea să inventariem 
toate 
alta, 
arbitrului, dar în orice 
fost foarte multe. Am notat. în 
schimb, faptul că Rainea a tre

ci a și 
reeditîn- 
acum 4 
a Cupei

căldură 
la cen- 
Nicolae

și iarăși, iarăși... N-am

faulturile, de-o parte și 
care au impus intervenția 

caz au

Bernard Genghini
Un șut fără replică!

Prima repriză a meciului 
Franța — Austria era pe sfîr- 
șite și tabela de afișaj electro
nică indica un scor alb, îm
potriva faptului că existaseră 
numeroase ocazii de gol. mai 
cu seamă din partea france
zilor. tn minutul 40, Rocheteau 
este faultat de Iîintermaier la 
25 de metri de poarta lui 
Koncilia, lateral dreapta. Gen
ghini, mijlocașul formației 
franceze. își potrivește balonul 
și cu un șut extraordinar îl 
expediază sus la colțul porții 
austriece. Mingea șterge bara 
și intră în gol ! A fost un gol, 
cu adevărat, de zile mari, un 
gol care a determinat o victo
rie pînă la urmă pe deplin 
meritată.

Bernard Genghini (s-a năs
cut la 18 ianuarie 1958) este 
legitimat la F. S. Sochaux. El 
este apreciat pentru marea sa 
capacitate de efort. pentru 
bunul control al balonului, 
pentru pasele precise și, nu 
în ultimul rînd, pentru șutul 
său puternic. Dealtfel, la a- 
cest El Mundial Genghini a 
mal înscris un gol splendid, 
în partida cu echipa Kuwai- 
tului, și se speră ca aportul 
său, în această privință, să 
fie și mai mare..

f 
buit------------- — - -
șui galben lui Rossi, 
Maradona, 
astfel de condiții, repriza întîi a 
fost foarte fragmentată, multă 
luptă șl fotbal mai puțin...

După pauză, jocul a fost însă... 
joc, șl drept urmare acțiunile o- 
fensive au avut mai mult aplomb, 
mai multă claritate. în min. 56 
Tardelli deschide scorul : 
pentru Italia. Argentinienii 
plică puternic dar Olguin, Ma
radona și Bertoni ratează. în 
min. 68 Rossi se lansează la li
mita ofsaidului, Fillol respinge 
balonul la Graziani, care-i pa
sează lui Cabrini și... 2—0. în
min. 83 Passarella reduce scorul 
dintr-o lovitură liberă, pentru ca 
imediat Gallego să fie eliminat !..

Au jucat formațiile : ARGEN
TINA : Fillol — Olguin, Galvan, 
Passarella, Tarantini — Ardiles, 
Gallego, Maradona, Kempes 
(min. 58 Valencia) — Diaz (min. 
58 Calderon), Bertoni ; ITALIA : 
Zoff — Gentile, Collovati, Sci- 
rea, Cabrini — Tardelli — Oriali 
(min. 75 Marini), Antognoni — 
Graziani, Rossi (min. 81 Alto- 
belll), Conti.

Următoarele întîlnirl în cadrul 
grupei „C“ : 2 iulie. Brazilia — 
Argentina : 5 iulie, Italia — Bra
zilia.

R. F. Germania
Anglia 0-0

In

Pe stadionul finalei competiției, 
„Santiago Bernabeu*. din Ma
drid, s-au întîlnlt marți seară e- 
chipele. Angliei și R.F. Germania. 
După o partidă lipsită de spec
taculozitate, în care s-a acționat 
cu multă prudență, fazele de gol 
fiind extrem de rare, cele două 

■formații au terminat la egalitate:

Polonezul Boniek 
a fost indiscutabil 
cel mai bun de pe 
teren la meciul de 
luni seara. Polonia 
— Belgia, pe Nou 
Camp, din Barce
lona. El a practi
cat un joc exce
lent și a finalizat 
3 dintre numeroa
sele acfiuni ofen
sive ale 
sale. în 
noastră, 
scriind golul al 3- 
lea, după ce l-a 
driblat și pe por
tarul Custers. 
Telefoto :

echipei 
imaginea 

iată-l in-

SCORUL NU REFLECTA SITUAȚIA
O repriză, a doua, din meciul 

cu Peru, din cadrul primului tur, 
și întreg meciul cu Belgia, de 
luni seara, din turul al doilea, 
echipa Poloniei a făcuut, real
mente, o demonstrație de fotbal 
modern, ofensiv, tehnic, viguros 
etc. O demonstrație care nu va 
fi uitată curînd de iubitorii spor
tului.

Partida de pe Nou Camp, în 
pofida unei, să-i zicem, dominări 
teritoriale a belgienilor, a fost, 
totuși, total la discreția echipei 
poloneze care a punctat cu preci
zie și decisiv. Așa se face că 
deși elevii lui Thys se străduiau 
(e drept, în dezordine !) să trea
că de sistemul defensiv, foarte 
elastic șl prompt al polonezilor, 
portarul lor Custers nu atinsese 
încă mingea, dar primise două 
goluri ! în acest timp, ca dealt
fel în întreg jocul, trio-ul Lato- 
Boniek-Smolarek a făcut, prac
tic, ce-a vrut cu apărarea adver
să, pe care a depășit-o în felu
rite chipuri, iar golurile au fost 
o adevărată încântare.

în min. 3 „bătrânul" Lato a 
trecut în mare viteză de Plessers, 
pe dreapta, a centrat, ca la car
te, la Boniek, care a șutat pu
ternic sub bara transversală, fără 
nld o speranță pentru Custers. 
După 23 de minute, a urmat cel

• • •

mai frumos gol al Mundialulul 
’82 : Dziuba l-a deschis pe dreap
ta pe Majewski, cu o pasă de 
peste 50 de metri, acesta pasea
ză precis lui Kupcewicz, o cen
trare de-a latul terenului, de pe 
dreapta pe stingă, la Smolarek, 
o lovitură cu capul în careu, 
Boniek 
bează 
sfârșit, 
centrul 
stingă

ia 
lo
in 
la 
pe 

_ o
centrare a acestuia, pe dreapta, 
la Lato, o deschidere „printre" 
la Boniek, care depășește apăra
rea belgiană și înscrie după ce-l 
driblase pe Custers.

Am putea spune nu numai că 
victoria echipei poloneze este 
în afara oricărui dubiu, dar și 
că scorul nu-i reflectă 
tele proporții...

care, tot cu capul, 
balonul peste portar, 

în min. 53, * *
terenului, îl deschide 

pe rapidul Smolarek,

Boniek,

adevăra-

Calderon 
formați-

Arbitrul Luis Siles 
(Costa Rica) a condus 
ile : POLONIA : Mlynarczyk-
Dziuba, Zmuda, Janas, Maiewski- 
Matsyk, Kupcewicz (min. 82 Cio- 
lek), Lato, Buncol-Boniek, Smo
larek ; BELGIA : Custers-Ren- 
quin, Millecamps, Meeuws, Ples- 
sers (min. 87 Baecke)-Van Moer 
(min. 46 Van der Elst). Coeck, 
Vercauteren-Czerniatynski, Van- 
denbergh, Ceulemans.

DISCUTÎND LA RECE
■Ga încheierea partidelor de luni, iată cîteva dintre 

dintre „fericiți“ și ale unor... „nefericiți* :
gândurile unora

■ ■V

Antoni Piechniczek (P>lonia) : 
„Boniek a făcut un meci mare 
și a dovedit că anumite critici ce-l 
fuseseră adresate (după meciuri
le cu Italia și Camerun) sînt ne
fondate. Cînd vrea, el știe să se 
concentreze asupra lucrurilor ce
lor mai importante, așa cum a a- 
rătat tn partida cu Belgia. în 
ceea ce privește viitorii noștri ad
versari, fotbaliștii din reprezenta
tiva Uniunii Sovietice, este încă 
prea devreme ca să pot spune ce
va. Pînă atunci mai sînt cîteva 
zile și tn acest timp sovieticii 
vor avea de Jucat cu belgienii.

vom stabili tac-Abia după aceea __  _____ ____
tica pentru partida de la 4 iulie*.

Zbigniew Boniek (Polonia) : 
„Sint foarte fericit pentru cele 
3 goluri marcate. Cred că belgie
nii at căzut tn propria lor cursă: 
jocul de contraatac, de fapt chiar 
specialitatea lor !*.

Guy Thys (Belgia) : „Tot jocul 
nostru este axat pe contraatac, 
ca și cel al polonezilor. în aceas
tă confruntare polonezii s-au do
vedit însă mult mai rapizi și, in 
plus, au înscris chiar la început. 
După afeest gol ne-a fost foarte 
greu să remontăm, dar cred că

victoria Poloniei este meritată. 
Scorul insă mi se pare sever...*

Michel Hidalgo (Franța) : „Am 
reușit un joc bun, tn orice caz 
mai bun decît al 
noștri austrieci. Am 
multe ocazii de gol. 
două în plus am fi , .
niștiți pentru meciul cu Irlanda 
de Nord. Avem înainte cîteva zile 
pentru a ne pregăti bine în vede
rea acstui joc foarte important*.

Georg Schmidt (Austria) : „Un 
antrenor trebuie să știe să accep
te infrîngerile ! în acest context, 
recunosc că re va fi foarte greu 
să ne calificăm în semifinale, de
și continui să sper din toată ini
ma...*.

adversarilor 
avut mai 
Cu un gol, 

fost mai li-

• Fotbaliștii brazilieni și-au 
precedat venirea in Spania de o 
publicitate extraordinară, menți
nută și acum la cote foarte înal
te. Iată un exemplu: în timp ce 
majoritatea echipelor se antre
nează, cu porțile închise, ferite 
de priviri indiscrete, brazilienii, 
dimpotrivă, fac antrenamentele 
publice. Și la fiecare antrena
ment sînt prezenți cîteva mii de 
spectatori... Ba mai mult, aceste 
antrenamente sînt transmise in 
direct de radio-reporterii postu
rilor din Sao Paulo și Rio de Ja
neiro !

O Ziarul madrilen „Marca" a 
stabilit o listă a celor mai buni 
jucători ai primului tur al Mun- 
dialului ’82. între aleși se află 
și doi fotbaliști din echipa Hon
durasului, portarul Julio Arzu, 
care n-a primit decît 3 goluri, 
dintre care două din 11 m, și v 
apărătorul central Antony Cosily. 
Aceștia figurează și pe lista în- c 
tocmită de ziarul barcelonez „El 
correo catalan44, împreună cu /
alți 31 de jucători din diferiie e- 
chipe, dar nici unul din repre
zentativa spaniolă !

@ Dealtfel, presa spaniolă cri
tică foarte vehement comportarea 
reprezentativei iberice în parti
dele primului tur. In mod spe
cial ținta atacurilor a fost an
trenorul „Pepe“ Santamaria care, 
se spune, n-ar fi selecționat cea 
mai bună echipă. Și, ca o do
vadă, este prezentat un „11" al 
ziariștilor care — cu siguranță... 
— ar fi făcut mult mai mult.
• In cadrul centrelor de presă 

la El Mundial își desfășoară ac
tivitatea nu mai puțin de... 851 
de persoane. Dintre acestea, cele 
mai multe, 113, sînt la Madrid și 
101 la Barcelona. Munca lor, a- 
desea anonimă, este pusă în 
slujba reprezentanților mass-me» 
diei, astfel ca aceștia să poată 
fi rapid, amplu și corect Infor
mați cu tot ce se întîmplă în le
gătură cu campionatul lumii.
• Fele declară în legătură cu 

meciul Polonia — Belgia: „A fost 
o partidă de o bună calitate, în 
care Polonia a jucat foarte in
teligent. Belgia a avut de su
portat superioritatea poloneză in 
jocul la mijlocul terenului. Am 
fost impresionat, în mod special, 
de trio-ul Lato-Bonlck-Smolarek. 
în ceea ce-l privește pe Boniek. 
s-a arătat periculos de fiecare 
dată cînd a fost in posesia ba
lonului”.
• O mare decepție pentru or

ganizatori : luni, în prima zi a 
noului tur, au urmărit meciurile 4.
doar 35 000 de spectatori la Ma
drid și vreo 20 000 la Barcelona, 
aceștia din urmă într-un stadion
de 125 000 de locuri !
• Pentru comportarea foarte 

sportivă și caldă a suporterilor 
scoțieni, care au însoțit echipa 
la C.M.. conducerea federației de 
fotbal a Scoției a decis ca la 
apropiatul meci de la Glasgow 
dintre Scoția și R.D. Germană 
costul biletelor de intrare să fie 
redus cu 75 la sută !

„EUROPENELE"
(Urmare din pag. 1)

vor acare în echipele tăriilor 
lor la campionatele mondiale 
de la Budapesta.

Acesta este, după opinia ge
nerală a tehnicienilor prezenți 
Ia Ankara marele cîștig al a- 
cestei relativ tinere competiții 
organizate de Federația inter
națională. marea majoritate a 
tarilor participante tratind-o cu 
toată seriozitatea si văzînd în 
ea o posibilitate de afirmare 
internațională. Este un aspect 
care subliniază cu o si mai 
mare forță semnificația fru
moaselor succese repurtate cu 
deosebire de gimnastica femi
nină românească, care, pentru 
a treia oară consecutiv, se a- 
firmă viguros în această între
cere rezervată tinerelor spe
ranțe. în fond, trebuie să ne 
bucure deopotrivă succesul in 
sine al Ecaterinei Szabo (3 me
dalii de aur si una de argint),

ATLETISM © Concursul de 
decatlon de la Budapesta a fost 
cîștigat de Kakis (U.R.S.S.) cu 
8079 p, cu 6 p mai mult decît 
elvețianul Niklaus. La heptatlon 
s-a clasat prima Vankei (Unga
ria) cu 6114 p • La Saarijaervi, 
in Finlanda, Antero Toivonen a 
aruncat sulița la 87,86 m iar 
Timo Kuusisto a sărit 5,50 m la 
prăjină. îh același concurs fon- 
distul turc Ayaz Nectat a cîști
gat 3000 m cu- 8:02.09.
AUTOMOBILISM • Echipajul sue

dez Waldegaard-Thorszelius (To
yota Celica) a cîștigat raliul 
Noii Zeelande, contînd pentru C.M.

BASCHET • Turneu feminin la

DE JUNIORI - O TRAMBULINĂ CHRIS EVERT-LLOYO A lNVINS-0 PE VIRGINIA RUZICI
dar si maniera în care el a fost 
obținut. Vorbind de manieră, 
trebuie să spunem că, deși a 
întîlnit adversare puternice, cu 
mari ambiții de a obține și ele 
succesul, sportiva româncă a 
dovedit o forță remarcabilă in 
abordarea concursului, exerci
țiile ei — la bîrnă. sol. para
lele, mai ales — s-au ridicat 
considerabil, ca dificultate, 
deasupra celor prezentate de 
celelalte gimnaste, astfel că nu 
trebuie să surprindă pe nimeni 
diferența mare cu care ea s-a 
impus la individual compus. In 
același context, ne bucură să 
reproducem declarația reputatei 
arbitre internaționale Ulla Berg 
(Suedia), membră a Comitetu
lui tehnic feminin al F.I.G., 
care ne spunea că „Ecaterina 
Szabo m-a impresionat prin 
pregătirea superioară prin si
guranța cu care a evoluat la 
fiecare aparat. E bine că a in
trodus la bîrnă ieșirea cu Tsu- 
kahara, cu toate că duminică a

• TELEX • TELEX a TELEX • TELEX •
Gdansk : Iugoslavia — Polonia 
95—76, Cehoslovacia — sei. 
Gdansk 83—60, Italia — Polonia 
II 75—70.

CICLISM • A 38-a ediție a 
turului Iugoslaviei, Etapa a III-a 
(Skoplje-Prokuplje, 180 km) a re
venit sovieticului Voloșin tn 
4.56:18. Liderul cursei este iugo
slavul Polonele! cu 7.17:16,0.

ÎNOT • „Marele premiu al ora
șului Paris“ s-a încheiat cu vic
toria echipei capitalei franceze, 
care a totalizat 2M pun-»?. Au 
urmat în clasament selecționata 

ratat, pentru că o mare gim
nastă trebuie să caute mereu 
să se autodepășească“. Iar e- 
xercițiul la sol al Ecaterinei 
Szabo a fost pur și simplu en- 
tuziasmant. atît pentru specta
tori. cit și pentru tehnicieni. A 
fost un exercițiu cu care, nu 
exagerăm, campioana noastră 
putea cîștiga cel mai greu con
curs international !

Urmînd traseul marilor cam
pioane. Ecaterina Szabo intră 
acum în prima reprezentativă 
a tării noastre, alături de Cris
tina Grigoraș, Lavinia Agache, 
Mihaela Stănulet. cu responsa
bilități sporite, cu sarcini care 
vizează ridicarea continuă a 
prestigiului gimnasticii româ
nești. Talentul, seriozitatea în 
pregătire, ambiția, dorința ei 
de a se impune în fata adver
sarelor sînt atuuri care pot 
concura la afirmarea deplină a 
Ecaterinei Szabo în gimnastica 
internațională.

orașului Stockholm — 237 p, Ber
na 178 p, Varșovia 165 p și Ra
bat 58 p. In proba feminină de 
100 m spate, Veronlque Jardin a 
fost înregistrată cu timpul de 
1:07,31. Nicolas Boucher (Franța) 
a cîștigat proba de 200 m bras 
cu rezultatul de 2:30.52 • Con
curs la Chiasso, în Elveția : 100 
m liber : Volery (Elv.) 53,51, 
1500 m liber : VI. Salnikov
(U.R.S.S.) 15:35,02, 100 m bras :
Kis (U.R.S.S.) 1:07,49, 200 m bras: 
Dagon (Elv.) 2:26.4, 100 m SDate: 
Kuznețov (U.R.S.S.) 58,67, 200 m

LONDRA, 29 (prin telex). Din 
cauza timpului nefavorabil, pro
gramul de desfășurare a între
cerilor turneului de la Wimble
don a fost serios tulburat, ast
fel că spectatorii prezenți, ca 
de obicei, în număr mare, asis
tă la meciuri în turul doi dar 
și în turul trei. Cîteva rezultate 
înregistrate ieri : simplu fe
mei : Chris Evert-Lloyd — Vir. 
ginia Ruzici 6—7, 6—3, 6—1, 
Joanne Russell — Sylvia Hanika 
6—4, 6—7. 6—3, Ann Smith — 
Andrea Jaeger 6—4, 6—2. Billie 
Jean King (38 de ani I) — 
Wendy Turnbull 6—2. 6—3, Mar
tina Navratilova — Zina Ga
rrison 6—3, 6—2 ; simplu băr
bați : Mats Wilander — Stanis
lav Birner 6—3, 6—4. 6—4, Mark 
Edmondson — Ramesh Krishnan 
6—3, 1—6, 6—1, 6—4, Gene
Mayer — Larry Stefanki 7—6, 
6—3, 6—0, John McEnroe — 
Lloyd Bourne 6—2, 6—2. 6—0, 
Johan Kriek — Peter Rennert

spate : Semetov (U.R.S.S.) 2:04,8,
100 m fluture : Birrer (Elv.) 58,21,
200 m mixt : Semetov 2:02,24.

tn localitatea Zalaegerszeg, 
In Ungaria, are loc a 10-a e- 
diție a competiției internațio
nale de volei pentru juniori. 
Cîteva rezultate : Polonia — 
Ungaria 3—1, R. D. GeTmană 
— România 3—1, R. F. Germa
nia — Ungaria II 3—0, Bul
garia — Italia 3—1, U.R.S.S. — 
România 3—0.

6—4, 5—7, 6—4. 6—2. Roscoe 
Tanner — Vijay Amritraj 6—4,
6—4, 4—6, 6—3, Russell Simpson
— Marcos Hocevar 3—6. 5—7,
6—3, 7—6, 8—6, Vitas Gerulaitia
— Tomas Smid 6—7 3—6, 6—3, 
6—4. 6—2.

TINERII ÎNOTĂTORI ROMÂNI 
AU CÎȘTIGAT „PATRULATERUL” 

DL LA PLOVDIV
Participînd in Bulgaria, la 

Plovdiv, la un concurs interna
țional de Înot, alături de selec
ționatele Greciei, Turciei și țării 
gazdă, reprezentativa României 
a repurtat un frumos succes, 
clasîndu-se pe locul I, cu un to
tal de 1161 p. Au urmat în cla
sament : 2. Bulgaria 744 p, 3. 
Grecia 730 p, 4. Turcia 372 p. în
trecerea, rezervată copiilor năs- 
cuțl In anii 1968, 1969 și 1970, a 
prilejuit tinerilor sportivi români 
victoria în 40 de probe ; în alte 
33 de probe el s-au clasat pe 
locul secund, Iar în 17 pe locul 3.

De menționat că patru dintre 
cele șase distincții acordate ce
lor mai buni performeri au reve
nit unor componențl al echipei 
țării noastre și anume lui : Mo- 
nira Groza (născută în 1963) — 
2:11,73 la 200 tn Uber, Tamara Co
stache (1970) — 1 :01,45 la 100 m 
liber, I. Iambor (1969) — 4:35.43 la 
400 m liber șl D. Pinga (1970) — 
4:38,28 la 400 m liber.


