
Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

MtOlfTAtl DIN TOATÎ TâRtlț. UWp-VI I

i-a fost înmînată înalta distincție
OM AL ANULUI 1981“

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost inminată, miercuri, 34 
iunie, in cadrul unei solemni
tăți care a avut loc in stațiu
nea Neptun, înalta distincție 
„Om al anului 1981".

Prestigioasa distincție a fost 
conferită de un juriu al Adu
nării pentru Integrare Națio
nală din India (N.I.A.) — or
ganizație internațională pentru 
pacea mondială —, pentru 
serviciile aduse omenirii și 
securității internaționale, pen
tru faptul de a fi creat un pu
ternic curent in rindul condu
cătorilor lumii spre a da im
portanța cuvenită păcii și a 
salva umanitatea de dezastrul 
unei catastrofe nucleare.

Pentru a omagia personalita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a releva semnifi
cația inaltei distincții conferite, 
au luat cuvintul Bharadwaj 
Ramchandra, deputat în parla
mentul indian. Tariq Anwar 
Shah, deputat in parlamentul 
indian, cosecretar al Comitetu
lui pentru întreaga Indie al 
Partidului Congresului Național 
(I), și prof. Raj Baldev, pre
ședintele Adunării pentru Inte
grare Națională din India.

In continuare prof. Raj Bal- 
dev a inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Placheta de 
argint reprezeniind 
inaltei distincții „Om 
1981", precum și o 
Simbolică.

Pe plachetă se află 
limba engleză, următorul text:

Adunarea pentru Integrare 
Națională din India (N.I.A.), Or
ganizație internațională pentru 
pacea mondială, conferă, prin 
hotărîrea juriului său cuprinzînd 
membri al parlamentului indian 
;i alți oameni eminenți, pre-

ședintelul Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, ti
tlul de „Om al anului 1981’ pen
tru serviciile aduse omenirii și 
securității internaționale, pentru 
faptul de a fi creat un puternic 
curent in rindul conducătorilor 
lumii spre a da importanța cuve
nită păcii și a salva umanitatea 
de dezastrul unei catastrofe nu
cleare.

Prof. RAJ BALDEV 
președintele Adunării pentru 

Integrare Națională 
New Delhi
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Astăzi și miine, un atractiv spectacol nautio

A XXV-a EDIȚIE A REGATEI SNAGOV" LA CAIAC-CANOE

însemnul 
al anului 

statuetă

gravat, in

india
29 decembrie 1981

Statueta, montată pe un su
port de lemn, reprezintă un 
leu, turnat în metal alb, pur- 
tind globul pămîntesc. Pe glob 
sînt mareate frontierele de slat 
și capitala Republicii Socialisto 
România.

Pe suport este fixată o plă
cuță, avînd gravat, în limba 
engleză, următorul text :

„Om al anului 1981“ — cea 
mai înaltă distincție mondială 
a N.I.A. conferită președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, pentru ser
viciile valoroase și excepționale 
aduse omenirii șl securității 
internaționale.

In cadrul solemnității a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, alocuțiunea fiind 
urmărită cu deosebit interes și 
satisfacție.

Membrii delegației Adunării 
pentru Integrare Națională din 
India, toți cel prezenți la so
lemnitate au felicitat cu căl
dură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru înalta dis
tincție conferită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut apoi, într-o at
mosferă de ealdă cordialitate, 
cu membrii delegației indiene.

Astăzi și miine. cel mai buni 
caiaciști și canoiștl al țării, 
alături de sportivi din Bulga
ria, R. D. Germană, Olanda șl 
U.R.S.S., se vor întrece în ca
drul celei de-a XXV-a ediții a 
tradiționalei competiții .,Regata 
Snagov“. ultimul start oficial 
al fruntașilor noștri înaintea 
campionatelor mondiale progra
mate la sfîrșițul lunii la Bel
grad '' ’ . '
dacă participarea străină 
mai 
alte

(Ada Clganlija). Chiar 
este 

puțin numeroasă dccît la 
ediții, în rîndul oaspeților

JJ1

prezenți la regată figurează cl- 
teva nume binecunoscute în 
arena internațională. Se deta
șează echipa R. D. Germane cu 
caiaciști (Andre Wohllebe, 
Frank Fischer, Bernd Fleckel- 
sen) șl canoișH (Eckhard Lene, 
Frank-Wieland Heuser, Alexan
der Schuck) de prima mină, a 
căror replică poate fi edifica
toare în privința potențialului 
actual al garniturii noastre. In
teresantă se anunță șl lupta e- 
chlpajelor interne pentru titu
larizare în echipa pentru C.M.

Programul concursului cu
prinde cela ÎS probe de 500 șl 
1 000 m din programul campio
natelor mondiale. Joi după-», 
miază (de la oca 18) se vor 
desfășura seriile șl semifinalele 
probelor de 1 000 m, vineri di
mineața (de Ia ora 9) seriile Șl 
semifinalele la 500 m, iar du» 
pă-amlază (de la ora 15,20) fi
nalele tuturor probelor. Con
comitent se dispută și patrula
terul de juniori România — 
Bulgaria — Cehoslovacia — 
Italia.

La încheierea Diviziei „A“ de popice

TITLUL DE CAMPIOANĂ LA BAIEȚI-IN MÎINI BUNE
• Elcctromurcș Ti». riurcș, cîșiiițătoarca - cca mai completa echipa • Rulmentul

IN

Brașov, rcvdafia turneului final • (am

Probleme de mare actualitate In dezbaterea activului sportiv

EDUCAȚIA POLITICA-SUPORT TRAINIC 
AL MARII PERFORMANTE

Expuncrea-program a tovară- 
iul NICOLAE CEAUȘESCU. 

secretarul general al 
lui Comunist Român, 
tcle _ Republicii 
Româtra, la Plenara 
Comitetului Central 
dului, bogată in inestimabile 
ieze și orientări nnv.Uur.. re
voluționare. a reprezentat ele
mentul de referință la care 
vorbitorii au raportat propria 
activitate, ca și munca politi- 
co-eduoativă din secțiile de 
performanță ale asociațiilor și 
cluburilor sportive la recenta 
consfătuire cu secretarii Con
siliilor județene, de educație 
fizică $1 sport care răspund de 
munca politico-educativă.

Abordind tema de interes 
deosebit ..EDUCAȚIA SPOR
TIVULUI DE PERFORMAN
TA". vorbitorii au fost una
nimi în a recunoaște că o per
formanță cu adevărat valoroa
să și durabilă nu esle de con
ceput dccît dacă instruirea se 
împletește in mod armonios 

educația sportivului. S-a 
acceptat că pot apărea și ex
cepții. dar s-a precizat că- 
onicît ar fi ele de spectaculoa
se. ele nu pot infirma regula. 
A reieșit din discuții că mun
ca de educare a sportivilor de 
performanță se bucură de o 
Jot mal mare atenție din par
tea organelor și organizațiilor 
sportive, a organizațiilor de 
partid și U.T.C. din cluburi și 
asociații, care cultivă Ia spor
tivi dragostea față de patrie, 
partid și popor atitudinea 
nouă fața de muncă. S-a ară
tat însă,că nu s? poate spune 
ca s-a înțeles pretutindeni și în
deosebi de către toți antrenorii 
«ă instruirea nu poate fi efi- 
«ieuță fără educație, că proce
sul tnstvuctiv-educativ nu poa- 

ramîne o formulă in sine,
S^uind să se concretizeze, 

SALE LATURI, 
a sec- 

Mulți

Partidu- 
preaedin- 
Socialiste 
lărgită a 
al parti-

e. - v, u * v v . v* uud 11V 11 LI j— —_
f ramîne o formulă in si..e, 
(«n amdw. sa 80 concretizeze, 
în viața de fiecare zi 
ȚUor de performanță. „1UJW 
®nț.re participant» Ja discuții 

jau -aCeastă necesitate a- 
atînd ca „sportivul reprezintă 

model pentru tineri, dar și 
,ru. Pedagogi, familie și 

ȘPectatori, fiind un propagan- 
sau rău — al

sportului" (conf. dr. Emil Ghi- 
bu), de unde necesitatea unei 
griji mereu sporite pentru ti
pul de sportiv pe care îl mo
delăm. inclusiv prin mijloace
le educației ; „Adevărata ca
valcadă a recordurilor pe plan 
mondial, procesul tot mai com
plex al antrenamentului, deo
sebi* do r.oii si adesea chi
nuitor, monoton și anonim, cer 
caractere de oțel, capabile să 
accepte să se supună unor ase
menea greutăți zile, săptămînl, 
luni și ani. într-un volum și 
de o intensitate mereu mai 
mare" (Dana Crisieos, din ser
viciul de propagandă al 
C.N.E.F.S.) ; „Fără o temei
nică și permanentă muncă e- 
duoativă se pot pierde 
pe drum, înainte de a se Ți 
realizat, valori potențiale, ca 
și valori deja afirmate în are
na mondială, dar amețite de 
pe urma primelor succese" 
prof. Rodica Șiclovan). S-au 
dat și numeroase exemple, 
dintre care l-am ales pe cel 
oferit de prof. Ion Grecu 
(Dîmbovița) pentru că făcea o

Mircea COSTEA

(Continuare In vag 2-3)

pe

Echipa ELECTROMUREȘ, campioana țării (de la stingă la 
dreapta) : sus — I. Radovici (antrenor principal), I. Hosu (căpi
tanul echipei). F. Todoran (rezervă), L. Martina (antrenor se- 
cund), S. Ordog, I. Bice ; jos — I. Fodor, L. Soss, V. Pol (re- 
zerva), L. Sereș. Foto : Radu VINT1LESCU

inuilc bile... goale
Desfășurată după o formulă 

inedntă, Divizia ..A“ de popice 
a reunit la start 20 de echipe 
masculine car», timp de 
multe luni, și-au disputat 
tîietatea pentru un loc în 
neul final. Primele patru 
mâții din seria Sud și tot 
tea din seria Nord au reușit, 
grație unei comportări bune 
șl constante, să se califice tn 
ultimul act al campionatului, 
găzduit zilele trecute de arena 
din stațiunea Neptun, de pe 
Litoral. Dacă in anii trecuți 
finalistele veneau cu o zestre 
de cîteva puncte acumulate 
de-a lungul etapelor anterioa
re, de data aceasta cele opt 
echipe rămase în cursa pentru 
titlu au pornit de la zero. In- 
trecindu-se ..contra scor“ în 
două manșe. Pistele și mate
rialele de joc grele au triat 
concurenții după valoarea șt 
pregătirile efectuate soliciting 
echipelor un bogat bagaj d« 
cunoștințe tehnice și tactice.

Traian IOANIȚESCU

mal 
în- 

tur- 
for- 
atî-

zervăj, L. Sereș. (Continuare tn pag- 2-3)

De azi, la bazinul „23 August"

SĂRITORII SENIORI
IȘI DISPUTA TITLURILE 
DE CAMPIONI NAȚIONALI

Cea mai importantă competi
ție internă a săritorilor de la 
trambulină — campionatele na
ționale de seniori — se desfă
șoară. de astăzi pînă sîmbătă, 
la bazinul „23 August" din Ca
pitală. La intreceri iau parte 
reprezentanți ai C.S.Ș. Triumf, 
Lie. 2 și Progresul București,

(Continuare in pag 2-3)

Cu începere de la 15 iulie

COPIII PINA LA 14 ANI VOR 
AVEA ACCES GRATUIT 

PE BAZELE SPORTIVE
Printre principalele obiec

tive și orientări stabilite de 
Conferința Pe țară a miș
cării sportive se înscrie — 
așa cum se sublinia în Me
sajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — atra
gerea întregului tineret, în- 
cepînd cu copiii, în practi
carea sistematică a exerci- 
(iilor fizice, sportului și tu
rismului. In contextul unor

mai largi măsuri de Îndepli
nire a acestei prețioase in
dicații, Comitetul Executiv 
al C.N.E.F.S. a adoptat o 
hotărire privind accesul 
copiilor pînă la 14 ani la 
manifestațiile sportive și pe 
bazele sportive pentru prac
ticarea sporturilor.

(Continuare tn pag. 2-3)

După un frumos meci de baschet

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI
Spectatorii care au înfrun

tat miercuri după-amiază 
rafalele de vînt și ploaie 
din jurul orei 17 și s-au în
cumetat să meargă la sala 
Floreasca, nu au avut ce 
regreta. Aci. într-o ambian
ță plăcută, au urmărit un 
interesant meci de baschet 
internațional in care ____
întîlnit Steaua și selecțio
nata armatei turce, aflată 
în turneu în țara noastră.

Campionii noștri. înaintea

s-au

Capușan și Brănișteanu 
luptă la înălțime sub panoul 
adversarilor

Foto : Ion MIHAlCA-r.

intrării într-o binemeritată 
vacanță, și-au încheiat se
zonul cu o nouă și fru
moasă victorie, în fața unui 
adversar redutabil, care nu 
s-a împăcat nici un mo
ment cu gîndul înfrîngerii. 
Scor 63—55 (33—25) pentru 
Steaua.

Antrenorii Mihai Nedef și 
Nicolae Pirșu au început 
partida cu „5“-ul Brănișlea- 
nu, Ermurache. Căpușan, 
Oczelak și tînărul Gabriel 
Șarlă (care l-a înlocuit pe 
Roman Opșitaru — indispo
nibil). Pînă în min. 6 sco
rul s-a menținut strîns, 
fiecare echipăLi' I..' ’ :*< * /' h

TURCE 55
destul de 
manifestînd 
ță exagerată. Din 
moment, campionii 
impulsionați de verva 
Brănișteanu și precizia Iul 
Ermurache. s-au distanțat 
la 9—10 puncte și, în con
tinuare, am urmărit un joc 
plăcut, spectaculos la care 
au contribuit toți baschetba- 
liștii folosiți de 
români, 
oaspeți, 
resante

puțin și 
o _ pruden- 

acest 
noștri, 

iul

antrenorii 
precum și sportivii 
Au fost faze inte- 
sub ambele coșuri.

Paul IOVAN

punctînțj (Continuare. In pag, a 1-a)



O filă din marea cronică a „DACIADEI" După încheierea Campionatului de handbal al juniorilor și junioarelor o.x
TOTI FLĂCĂII COMUNEI,
PE TERENUL DE SPORT...

AU FOST DEPISTAT! TINERI DE MARE PERSPECTIVĂ 1 
CE SE VA iNTÎMPLA CU El LA... SENIOR AT P

Di
A

Dimineață de duminică in 
comuna Cucuieți, nu departe 
de Capitală, comună cu gospo
dari harnici, legați cu inima și 
cu faptele de viața pămintului, 
de agricultură, adică. In văz
duh plutește mireasmă de tei 
in floare și de orz dat in pirg. 
Tineretul, numeroși săteni care 
... „de cum au dat zorile și 
pînă aproape-n amiaz au fost 
în grădinile de zarzavat, la lu
crările de urgență, de care de
pinde rodul" — cum ne spunea 
primarul Alexandru Mogoș, 
primul gospodar al localității 
— s-au adunat pe baza spor
tivă, pentru destindere, pentru 
a trăi cîteva ceasuri reconfor
tante, dătătoare de bună dis
poziție, in compania sportului. 
Urmărim chipurile arse de 
soarele primăverii, ascultăm 
crîmpeie de conversații — bu
nă dispoziție. Vă place sportul, 
nea Vasile? — îl întreb pe Va- 
sile Tudor, un om trecut de 
prima tinerețe. „Păi cum 7 îți 
dă poftă de viață, de muncă, 
Ia uitați-vă ce mai flăcăi a- 
vem 1“ $i face gesturi largi 
spre cei de pe teren, spre cei 
din jurul lui. „Au venit, au ve
nit băieții satului și din Capi
tală să participe Ia ziua noas
tră de sport".

PROBLEME DE MARE ACTRAHIATE ÎN DEZBATERE
fUrmare din pag. 1)

paralelă convingătoare Intre 
fotbaliștii și judoka tîrgoviș- 
teni. ,.Munca educativă cu cele 
două grupuri de sportivi este 
deosebită și ca mod de acțio
nare și în ceea ce privește 
conținutul. Fotbaliștii au fost 
ccl mai adesea.. scutiți de alic 
activități decit antrenamentul 
propriu-zis, au fost lăsați ex
clusiv în seama antrenorilor, 
fotbalul fiind... fotbal. în timp 
ce de judoka se interesa și se 
ocupa multă lume și în pri
mul rînd tovarășii de muncă. 
Șefii de compartimente, secre
tarii de partid și cei ai orga
nizațiilor de tineret nu se 
mulțumesc să-i angreneze în 
muncă, în activitățile politico- 
educative cu muncitorii alături 
de care lucrează și trăiesc, dar 
vin și Ia sala de sport, discută 
cu ei și cu antrenorii proble
mele de pregătire, se intere
sează de randamentul fiecărei 
lecții de antrenament, de evo
luția în concursuri, îi ajută să 
se pregătească pentru activita
tea școlară sau profesională și 
îi controlează atent în aceste 
privințe. Rezultatele celor două 
categorii de sportivi oglindesc, 
firesc, diferența în tratarea 
problemelor ansamblului mun
cii educative și sintem hotă- 
riți să aplicăm și Ia fotbal, ca 
și la toate celelalte discipline, 
experiența bună de la judo".

Cine ne sînt educatorii 7 
Iată o întrebare care s-a pus, 
însoțită invariabil de părerea 
că principalul educator A 
FOST si RÂMÎNE antre
norul, începînd cu modul 
In care se înfățișează și se 
comportă în fața sportivilor, 
la antrenamente și în afara 
lor. Educarea... educatorilor a 
revenit ca un laitmotiv în 
discuții, recunoscindu-se că. 
alături de antrenori pricepuți 
și multilaterali, educatori 
compelenți, în primul rînd

LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI „A" DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

Acestor cerințe le-au făcut 
față cu succes popicarii de la 
C.S.M. Electromureș Tg. Mu
reș cane, după o lungă cursă 
de urmărire, au deposedat de 
titlu pe multiplii campioni ai 
țării sportivii de la „Aurul" 
Baia Mare, datorită unui evi
dent plus de omogenitate și 
precizie. ,,Din 1975, cind am 
promovat in Divizie, ne-a ex
plicat cu bucurie în glas an
trenorul principal al mureșe
nilor. luliu Radovici, ne-am 
aflat aproape in permanență 
în luptă pentru un loc pe po
dium De patru ori am termi
nat in postura de viceeam- 
pioni. Cunoscind dificultățile 
a-enei. am venit Ia Ncptiin cu 
un program suplimentar de 
pregătire și, in consecință, ju
cătorii noștri s-au acomodat 
mai rapid cu particularitățile 
pistelor".

Intr-adevăr. campionii au 
descoperit mai iute ,,secretul 
seîndurii de lansare", care la

Veniseră, intr-adevăr, să aju
te la organizarea frumosului 
buchet de competiții înscrise 
sub genericul „Daciadei". Punc
tul de greutate al programului 
este, cum e firesc, fotbalul. 
Dar pe agenda acțiunii figurau 
și volei, lupte, jocuri distrac
tive. Dintre numeroșii fii ai 
salului, organizatori ai acțiunii
— Ion Burdușan, Petre Enache, 
Gheorghe Tudor și alții — ve- 
niți de la întreprinderea „23 
August", din Capitală, cerem 
amănunte. Ion Burdușan, pre
ședinte de sindicat in secția 
Locomotive-uzinaj : „Este ade
vărat, de cel mai mare inte
res se bucură, la Cucuieți, fot
balul, de aceea am invitat aici, 
la întrecere cu formația locală, 
echipele Șoimii (Progresul), Vi
itorul (Dorobanțu) și C.A.P. 
Plătărești. Secția noastră de la 
„23 August" oferă, după cum 
vedeți, frumoase cupe celor 
care vor cîștiga".

Cu adevărat, frumoase cupe. 
Și intilnirile au fost frumoase, 
aplaudate cu entuziasm. Au 
urmat, apoi, jocuri distractive, 
Este o filă din cronica spor
tivă a unei localități oarecare
— Cucuieți — care se adaugă 
la marea cronică a „Daciadei".

Viorel TONCEANU

sub aspectul exemplului per
sonal (punctualitate, exigență, 
ordine și disciplină, hărnicie 
etc.) sînt destui cei care întîr- 
zic Ia program, care fumează 
și beau în fața elevilor lor și 
cu ei, fac concesii de tot felul, 
tolerează ușurările și chiulul 
la antrenamente, ei înșiși tră- 
gînd chiulul și profitînd de 
concesiile conducerilor clubu
rilor și Secțiilor.

S-a arătat și faptul că unele 
manifestări negative care își 
pun amprenta pe caracterul 
în formare al viitorilor perfor
meri își fac apariția încă în 
perimetrul activității sportive 
de masă. In cazul multor cro
suri, anunțate cu surle șl 
trimbițe, care aduc la start 
sute de particiipanți, după pri
mul colț rămîn doar câțiva a- 
lergători, cifrele raportate de
vin astfel umflate și se con
fundă în mod premeditat „par- 
ticipanți" cu ^participările" în 
rapoarte, și astfel tinerii com
petitori se obișnuiesc cu ase
menea falsuri. Ziarul nostru a 
relatat nu o dată despre unele 
campionate școlare și chiar 
finale pe țară ale „Daciadei" 
la care s-a încercat să se in
troducă în mod fraudulos 
sportivi mai vîrstnici sau cu 
o experiență bogată, alături 
de tineri care abia au făcut 
primii pași intr-o disciplină sau 
alta.

Despre felul cum se face e- 
ducația în unele loturi sporti
ve care se pregătesc în vede
rea unor mari competiții a dat 
um exemplu prof. Gheor
ghe Dunărințu. președintele 
C J.E.F.S. Mehedinți : „Lotul
de fotbaliști juniori antrenat 
de C. Toma și M. Pigulea s-a 
pregătit la noi, la Drobeta Tr. 
Severin. Am făcut tot ceea ce 
am putut pentru a le asigura 
condițiile necesare. La cererea 
federației am asigurat profe
sori dintre cei mai buni ea 

cea mai sensibilă deviere scă
dea eficacitatea loviturii. Cu 
alte cuvinte, popicarii din Tg. 
Mureș au acționat cum le-a 
impus... arena și, cu o supe
rioară tehnică în lansare, au 
controlat jocuL mai ales la 
pretențioasele „izolate", unde 
au avut cele mai puține arun
cări în... gol în prima evolu
ție, cind au cîștigat manșa I 
la o diferență apreciabilă (111 
p d) față de locul doi, mure
șenii au ratat 9 lovituri în 
timp ce principalii lor 
adversari, Aurul Baia Mare — 
21, Gloria București — 20, 
Rulmentul Brașov — 26. Pro
gresul Oradea — 29, Voința 
București — 31 și Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc — 31, rea- 
lizînd o medie excelentă de 
1,5 ..bile goale" de jucător. In 
plus, noii campioni au avut 
și un adevărat lider de echi
pă. Ilie Hosu (căpitanul for
mației mureșene) fiind singu
rul popicar care a depășit gra
nița celor 900 p d doborînd 
din 100 bile mixte 927 popice, 
cu o singură lovitură în... gol.

S-a încheiat a XXI-a ediție 
a Campionatelor naționale de 
juniori și școlari la handbal 
(băieți și fete), găzduită anul 
acesta de municipiul Brașov, 
ea bucurîndu-se de o excelen
tă organizare, asigurată de 
C.J.E.F.S. din orașul de sub 
Tîmpa. Dacă ar fi să spunem 
în puține cuvinte prin ce s-a 
caracterizat noua ediție a cam
pionatului juniorilor, am men
ționa în primul rând faptul că 
s-a observat o accentuată ten
dință pentru creșterea vitezei 
de joc în atac, o apărare mai 
fermă și mai solidă în cadrul 
unor sisteme avansate. O a- 
semenea manieră a avut ca re
zultat partide spectaculoase, e- 
chilibrate, mai ales dacă ne 
referim la meciurile în care 
s-au confruntat primele trei 
formații din clasamentele fi
nale. La băieți, formațiile de 
pe podium au fost, în ordine, 
C.S.Ș. 2 Minaur Baia Mare, 
C.S.Ș. Viitorul CIuj-Napoca și 
C.S.Ș. C. Dobrogeanu-Gherea 
Ploiești. Băimărenii, noii cam
pioni ai țării, se află pentru 
prima oară în această fericită 
postură, cei doi antrenori, 
Gheorghe Răzor și Ion Chira, 
văzindu-și astfel încununată o 
muncă de cîțiva ani, timp în 

să-i ajute în orele libere pe 
tinerii sportivi să țină pasul 
cu programa școlară pe timpul 
cit erau obligați să lipsească 
de Ia cursuri. Profesorii au 
venit, dar elevii nu s-au în
ghesuit la consultații și nici 
antrenorii nu i-au îndemnat. 
O singură dată a lipsit însă 
untul la micul dejun și an
trenorul Toma s-a făcut foc 
și pară. Și asta în fața spor
tivilor. După cum se știe spor
tivii noștri au fost eliminați 
încă din preliminariile turneu
lui U.E.F.A. Cred că nu din 
cauza porției aceleia de unt..."

Pe de altă parte, prof.
Gheorghe Slan (Tulcea) dădea 
un exemplu tonic de antrenor- 
educator pe care îl interesea
ză deopotrivă performanța și 
viața elevului-sportiv în gene
ral, Tudor Alexandru Crasov- 
schi. „La cei 32 și ceva de ani 
ai săi, antrenorul tuicean a dat 
voleiului 9 jucători în Divizia 
„A" și 5 Iotului național de 
juniori, pentru că el înțelege 
să CREASCĂ cu adevărat 
sportivi, oameni MUNCA e 
principalul său instrument e- 
ducativ, după care urmează 
ordinea, disciplina, notele la 
Învățătură și comportamentul 
general in familie, la școală 
și în lume".

Nu s-a vorbit despre cazu
rile frecvente de spectatori 
certați cu etica sportivă la 
fotbal, dar și Ia handbal, volei 
și baschet, rugby mai ales, des
pre necesitatea unor măsuri 
disciplinare energice, care să 
curme asemenea manifestări.

Secretarii consiliilor județe
ne, toți ceilalți activiști spor
tivi care răspund de munca 
politico-ețiucativă și îndeosebi 
antrenorii dispun astăzi de o- 
rientările clare formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Expunerea la Plenara lărgi
tă a C.C. al P.C.R., ca și in 
cuvîntarea rostită la încheie
rea lucrărilor recentului Con
gres. Să le cunoaștem temei
nic și, pe baza lor, să acțio
năm ca atare.

De asemenea, jucătorii de ba
ză luliu Bice, Ștefan Ordog și 
Laszlo Sereș și-iau reconfir
mat valoarea. Se poate afir
ma că în condițiile arenei de 
la Neptun toți jucătorii mure
șeni și-au făcut datoria, titlul 
de campioni afllndu-se în 
miini bune.

Dintre celelalte finaliste, o 
plăcută surpriză a furnizat-o 
formația apreciatului nostru 
popicar Iosif Tismănar, Rul
mentul Brașov. De pe poziția 
a șasea din primul tur, în re
tur brașovenii s-au relansat 
în lupta pentru tricourile de 
campioni, urdnd în final pe 
cea de-a doua treaptă a podiu
mului laureatelor, înaintea po
picarilor de la >,Aurul" Baia 
Mare, foștii campioni, care au 
lăsat impresia că au subesti
mat forțele actuale ale adver
sarilor. In rest, toate echipele 
s-au dovedit deficitare la „fi
guri" și ,,singuratice", ratînd 
exasperant la manșele „izola
te". Pe foile de arbitraj au fi
gurat medii de 4. 5 și chiar 
mai multe aruncări irosite de 
un singur jucător, eeea ce, 
trebuie să recunoaștem, arată 
că mai sînt multe bile... goale 
pentru popicarii divizionari.

Echipa Clubului sportiv școlar nr. 1 București, campioană națională 
de juniori. De la stingă, tn picioare : prof. Irina Climovschl, antre- 
noare principală, Gabriela Luca, Ileana Combei, Anca Moise, Cristina 
Lateș, Ana Bădălău, Liliana Murărașu, Liliana Havameanu, prof. Con
stantin Rizescu, antrenor ; In rîndul din față : Geraldlna Chirculescu, 
Doina Stoica, Petruța Oanță, Ecaterina Mlncu, Marusia Arvatu, Aura 
Zamfir (lipsește din fotografie Melania Boneotă).
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care au crescut o formație o- 
mogenă, bătăioasă în înțelesul 
bun al cuvîntului, cu cîteva 
individualități de perspectivă : 
Dan Botorcc, Viorel Soter și 
Iosif Sabău. Desigur, întregul 
lot este valoros, fiecare jucător 
în porte meritînd felicitări 
pentru obținerea titlului. Clu
jenii și ploieștenii, ocupanții 
locurilor doi și, respectiv, trei, 
s-au prezentat în competiție 
bine pregătiți, „școala" de 
handbal din cele două orașe 
dovedind din nou că se află la 
înălțime.

In competiția feminină, 
handbalistele de la C.S.Ș. nr. 1 
București (antrenoare principa
lă. maestra emerită a sportului 
Irina Climovschi, cea mai bu
nă portăriță pe care a avut-o 
handbalul românesc vreodată, 
secondată de Constantin Rizes
cu), nu au doar meritul de a 
fi terminat neînvinse și de a fi 
încheiat cîteva partide la dife
rențe mari, dar și pe acela de 
a se fi remarcat prin excelenta 
pregătire tehnico-tactică, prin 
jocul în viteză practicat și 
prin apărarea de factură mo
dernă. Ecaterina Mincu, Anca 
Moise, Petruța Oanță și alte 
cîteva jucătoare pot oricînd e- 
volua în formații de Divizia 
„A". Dealtfel, prima grijă a 
cluburilor — nu numai a celor 
ale căror formații au urcat pe 
treptele podiumului — trebuie 
să fie aceea ca, terminând ju
nioratul, handbaliștii și hand
balistele cu valoare să conti
nue activitatea la eșaloane su
perioare. Handbalul românesc 
are nevoie de toate aceste ele
mente și credem că nu greșim 
spunînd că și federația de spe
cialitate poate ri trebuie sa in
tervină pentru ca jucătorii re ton GAVRILESCU

Echipa Clubului sportiv școlar nr. 1 Minaur Baia Mare, campioană 
națională de juniori. In picioare, de la stingă : Ion Chira, antrenor, 
Adrian Dragoș, Dan Botorce, Dorin Mureșan, Viorel Soter. Nicolae Boca, 
Robert Kiss, Mihai Ferenț, Marius Dancea, Iosif sabAu, Gheorghe 
Razor, antrenor : tn rtndul din țață : Sorin Pop, Florin Mlronescu, 
Florin Uțe. Sorin Boca și Leontln Babici.

Foto : Ioan DEAR — Bala Mare

W"1INftT RAȚIA DI STAI 1010 PRONOSPORT INTORHtAZA
• ULTIMA ZI DE PARTICIPA

RE I Agențiile Loto-Pronospori 
mal pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele dv. preferate 
pentru prima tragere Loto din 
această lună, care va avea loc 
vineri 2 Iulie 1982. Nu ocoliți pri
lejul de a vă număra milne prin
tre ciștigătoril de autoturisme și 
mari sume de bani le acest tra
dițional și avantajos sistem de 
joc I
• ClȘTlGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 20 IUNIE 1982. FAZA I. — 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — Dacia 
1300 și 2 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. 3 : 8 variante 100% a 
6.011 lei șl 33 variante 25% a 1.503 

marcați să intre pe „mîna" u- 
nor antrenori competenți. Poa
te că în felul acesta handbalul 
clujean feminin, ca să facem o 
singură referire, — ale cărei 
formații de juniori au ocupat 
locul secund atît la băieți cit 
și la fete — va reuși să-și sta
bilizeze echipa senioarelor 
care, iată, deși are schimbul 
asigurat, retrogradează iarăși 
din prima divizie. Revenind la 
întreceri, se poate afirma că — 
așa cum remarca prof. Bogdan 
Macovei, de la C.S.Ș. 2 Bucu
rești — „s-a constatat o insu. 
ficientă pregătire tehnico-tacti
că de bază, ceea ce a determi
nat ca nivelul competiției fe
minine, in mod special, să fie 
sub cerințele handbalului mon
dial, plafon Ia care trebuie să 
ne raportăm permanent". Iată 
și alte opinii ale unor tehni
cieni. Prof. Dumitru Popescu- 
Coiibași : „Turneul a arătat 
că avem tineri dotați, cu mari 
perspective, dar care, în con
tinuare, irecind la echipe dc 
seniori, vor fi lipsiți de același 
ridicat nivel de instruire" ; 
prof. Artur Hoffman : „Multe 
jocuri de foarte bun nivel tch- 
nico-tactic, de marc angaja
ment fizic și psihic" ; prof. 
Mircea Anton : „Turneu de o 
valoare mulțumitoare, titlul 
disputîndu-și-1 cu ardoare toa
te cele trei formații de băieți 
clasate pe treptele podiumu
lui" ; prof. Traian Predețeanu, 
inspector în M.E.I. : „Din cau
za nefolosirii extremelor, jocul 
s-a aglomerat pe centru, unde 
poarta putea fi mai ușor apă
rată dc jucătorii cu talie. Re
proșez și foarte redusa folosire
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lei ; cat. 4 : 60.75 variante a 1.41 
lei ; cat. 5 : 152,50 a 562 lei ; ea 
6 : 5.741 a 40 lei. FAZA a H-a'. 
eat. A : 1 variantă 100% — Dao‘ 
1300 și 1 variantă 25% a 17.500 Ml 
cat. B: 5 variante 100% a 5.3S4 
lei șl 32 variante 25% a 1.542 lei 
cat. C : 71,50 a 976 lei ; cat. D 
3.298,75 a 60 lei. AUTOTURISM!! 
DACIA 1300 de la categoria 1 
revenit participantului IONESI 
GHEORGHE din BUCUREȘTI. •
• NUMERELE EXTRASE I 

TRAGEREA PRONOEXPRES D 
30 IUNIE 1982. Extragerea I : 
11 36 25 30 10 ; Extragerea a Il-ț 
40 39 44 41 19 32. Fond total; 
câștiguri : 1.075.097 lei din ca) 
237.059 lei report la categorii
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ța București), CAMPION 

.A CICLISM - FOND 
n competiție seniorii
fon). Pe stadionul din Poiana, pri- 
fond mul a intrat Ovidiu Mitran
curi (Voința București) care a re-
ju- zistat finișului puternic al co-

spu- legilor de cursă Z. Lorinez
di- (Torpedo Zărnești), M. Aldulea

km : (CIBO) și V. Mitrache (C.S.Ș.
a — 1), toți cronometrați în 2h 19:27
nov, (în același timp cu învingăto-
, pe rul). Ovidiu Mitran a cîștigat,
;ț?r- astfel, tricoul de campion al
.tind țării care i-a și fost înmînat,
ajo- intr-un cadru festiv, chiar pe
ttîn- pista stadionului. Iată cum a-
por- rată clasamentul în continuare:
teh- 5. G. Coloși (Voința Ploiești)

2h 19:34, 6. M. Nicolaescu
itine (Muscelul Cîmpulung) 2h 19:43,
piu- 7. V. Gocan (Voința Cluj-Napo-
aici ca) 2h 20:0. 8. Cr. Trăistaru
ast- (C.S.Ș. 1 București) 2h 21:03,
:ere, 9—10. A. Năstase (CIBO) și

vi- C. Petcu (Olimpia) 2h 21:12.
rîre. Azi intră în concurs seniorii 
(arii care vor parcurge următorul
6 a- traseu : Rîșnov — Bran — Fun- 

vot data — Rucăr — Fundata —
Po- Bran — Pîrîul Rece — Rîșnov 

a va — Poiana Brașov — cu sosirea 
•icre pe stadion. (C. GRUIA — co- 

resp.).

ECORD NAȚIONAL LÂ TALERE

„Radiografia*4 ©©hlpeîor

IMAREA ÎNVINSĂ A SEZONULUI
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li ul Attila Cs or ba a avut o com
portare bună, el a ocupat locul 
secund cu 196 t, record personal. 
Dar iată ciștlgătorii celorlalte 
probe : skeet seniori — speranțe 
— E. Roșianu (AGVPS) 47/50 t ; 
juniori I — Gh. Tufan (Uni
rea Joița) 41/50 t; juniori — D. 
Gazetovici (Steaua) 142/150 t. Trap 
seniori — St. Iorgu (AGVPS) 177/ 
200 ? juniori— T. Vlădoianu (O- 
limpia Buc.) 129/150 ; seniori — 
speranțe — R. Ghinală (AGVPS) 
70/100 t. Talere „groapă uni
versală" (50 talere) — seniori — 
Gh. Cristescu (AGVPS) 39 t ; ju
niori — speranțe — E. Zahar Ia 
(Olimpia Bue.) 38 t.

2. UNIV. CRAIOVA 34 20 5 9 67-28 45
• Puncte realizate acasâ : 33 — a pierdut un punct cu Steaua.

ț Puncte realizate în deplasare : 12 — cite 2 cu A.S.A. Tg. Mure;, 
Politehnica Timișoara, F. C. Argeș și F. C. Olt, cîte 1 cu F. C. Con
stanța, U.T.A., S. C. Bacâu și Corvinul.

<9 Cel mai bun loc ocupat : 1 — de 15 ori ; cel mai slab loc : 2 
de 19 ori.

0 Go Ig eterii echipei : Cîrțu 19 goluri. Cămătaru 12, Balacî 10, Geol
gău 6, Irimescu 4, Ungurecnu și Donose — cîte 3, Crișan și A. Po
pescu cîte 2, Negrilâ, Beldeanu și Ștefanescu — cîte 1, Bîtea (U.T.A.), 
Șoșu (S. C. Bacâu) și Szabo (A.S.A.) — cîte un autogol.

Jucător? folosiți — 21 ; Ștefanescu, Donose și Țicleanu — cîte 32 
de meciwî, Balacî șt Cîrțu — cîte 31, Ungurecnu și Irimescu — cîte 
30, Tilihoi 29, Negrilâ și Geolgău — cîte 26, Cămătaru 23, Lung 21, 
Beldeanu 19, Purima 14, Boldici șî Crișan — cîte 13, Ciupitu 12, A 
Popescu 11, Firânescu 3, Bicâ și I. Popescu — cîte 1.

• Cartonașe galbene : 23 — 11 jucători ; cele mai multe : Negrilâ 6.

• Cartonașe roșii ; Tîlihoî (etapa a 8-o), Beldeanu (etapa a 13-a), 
Donase (etapa a 17-a), Cămătaru (etapa c 26-c) și Bălăci (etapa o 
26-a).

G A beneficiat de 8 lovituri de la 11 m : 6 transformate (Bălăci 3, 
Irimescu 2, Cîrțu 1), 2 ratate (Irimescu și Cîrțu) ; a fost sancționată 
cu un penalty, transformat.

• A expediat 501 șuturi (329 acasă — 172 în deplasare), dintre 
care 263 pe spațiul porții (174 acasă — 89 in deplcsare).

UENTAȚI LA SĂRITURI
irăl- Herlas (Lie. 2) la 1 n>, A. Geor- 
>rice gescu (C.S.Ș. Triumf București) 
lean la 3 m ; FETE — NĂSCUTE ÎN 
luit 1970 : Luana P&tac (C.S.M. Cluj- 
tora Napoca) la 1 m, Liliana Banea 
in- (C.S.Ș. Sibiu) la 3 m, Ileana An- 

mlte gbel (C.S.Ș. Triumf) la platfor- 
»are, mă ; NĂSCUTE IN 1971 : Vladia
trei Dicu (C.S.Ș. Sibiu) la 1 m ți 3
Io- m, Olimpia Roșiu (Progresul) la 

și platformă ; NĂSCUTE IN 1972 : 
lori, Cristina Lupu (C.S.Ș. Sibiu) la 1 

2 m, Ionica Mate (Crișul Oradea) 
idea la 3 m, Ioana Ivanovici (C.S.Ș. 
ntat Triumf) la platformă ; NĂSCUTE 
jase ÎN 1973 : Ionica Tudor (Lie. 2

București) la 1 m, Irina Mărgă- 
(EȚI rltescu (Progresul) la 3 m.
eleu Clștigători absoluți : BĂIEȚI
3 m — 1970 : M. Nedelcu ; 1971 : S.

IN Fredel ; 1972 : B. Cibu ; 1973 : I.
I — Herlas ; FETE — 1370 : Luana Pă-

IN ,ac : 1971 : Vladia Dicu ; 1972 : 
la Cristina Lupu ; 1073 ; Ionica Tu- 

) la dor.
>lat-

I. Nicolae COSTIN — coresp.

DISPUTĂ TITLURILE
Balcaniada care va avea loc, la 
București. între 15 și 18 iulie, 

ișul Programul campionatelor este 
oca, următorul : JOI, trambulină 
)nd 1 m băieți (de la ora 9,30) și 
.ia lm fete (de la ora 16) ; VI- 
idra NERI, trambulină 3 m băieți 
jela și platformă fete (de la ora 9,30
An- preliminarii, de la ora 16 fi-
rjol nale) ; SÎMBATA, trambulină 
>la- 3 m fete și platformă băieți (de 
ul), la ora 9,30 preliminarii, de la
dru ora 16 finale).
că, Amintim că anul trecut titlu- 

uri, rile au fost cucerite de Isabela 
nță Bercaru (1 m), Ruxandra Ho
nul ciotă (3 m), Luiza Nlcolaeseu 
vi- (platformă) ; D. Nedelcu (1 m), 
la Al. Bagiu (3 m ți platformă),

PE BAZELE SPORTIVE
cum și al copiilor care 

- practică sportul de perfor
in- manță se va face în mod
,c., gratuit, în grupuri organiza-
de te, în funcție de locurile re-
tra partizate. sub conducerea și
ir- supravegherea cadrelor de-
ile semnate de organizațiile de
;e- pionieri, precum și de clu-
io- burile sportive.
la De asemenea, în funcție 

ile de programul de pregătire
ție al echipelor și sportivilor
cu unităților proprietare sau
îți- deținătoare de baze sportive
ve. se va putea permite accesul
de copiilor pentru activități
*. sportive pe aceste baze ; ac-
^și cesul se va realiza în gru-
3r_ puri organizate și sub direc

ta supraveghere și condu- 
al cere a cadrelor didactice din

re- școli.
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Dintru început vrem să a- 
rătăm că titlul analizei noastre 
nu reprezintă o simplă figură 
de stil. El are acoperire în 
cifre, să privim chenarul 
alăturat (alineatul al treilea, 
„cel mai bun loc ocupat") și 
vom constata că Universitatea 
Craiova n-a cunoscut decit 
două locuri pc toată durata cam
pionatului : 1 și 2 ! Iată pentru 
cc ani socotit că Universitatea 
trebuie considerată „marea în
vinsă". Și ne gîndim că aceste 
două cuvinte exprimă mai 
mult decit caracterizarea „11“- 
lui din Bănie pentru e- 
diția 1981—82 ; el vrînd să sub
linieze și eșuarea într-o tenta
tivă importantă în ansamblul 
competiției nr. 1 a fotbalului 
nostru și anume în aceea a ob-

ținerii celui de al 3-lea titlu 
consecutiv. Universitatea Cra
iova ar fi apărut (în eventua
litatea acestei reușite), pe o 
listă cu puține (dar reprezen
tative) nume de cluburi care 
au înregistrat asemenea victorii 
în serie (C.S. Chinezul Timi
șoara din 1921 pînă în 1927), 
Steaua București (1951, 1952,
1953) și Dinamo București 
(1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/
65). Și clubul craiovean avea 
toate atuurile, față de valoarea 
lotului său. să intre în această 
galerie de onoare a campioa
nelor României. întrebarea, 
care stă pe buzele atîtor prie
teni ai fotbalului, mai cu sea
mă pe ale celor de prin păr
țile Olteniei, ne-o punem și 
noi. De ce n-a reușit să cîști- 
ge Universitatea titlul nr. 3? In 
primul rînd pentru că Dinamo 
București, pe toată durata 
campionatului și. în mod spe
cial, în momentele deciziei, a 
confruntării directe, a știut să 
treacă cu brio de încercările 
campionatului. în opoziție cu 
traseul „alb-roșilor" bueu- 
reșteni, craiovenil au manifes
tat, tocmai pe porțiunea cînd 
s-a hotărit câștigătoarea, o vi
zibilă scădere de formă, accen
tuată și de o serie de acciden
tări dintre care aceea a lui 
Ștefanescu s-a dovedit cea mai 
gravă, cu influente dintre cele 
mai puternice asupra stării de 
spirit a formației (în primul 
rînd), dar ți a randamentului 
defensivei.

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT $1 VlNZÂTORII VOLANȚI 
din Întreaga țară vă stau zilnic la dispoziție.

MARI ȘANSE DE CIȘTIC!

LOZUL VACANTEI
I emisiune speciali Ibnimti >

LA MUNTE SAU LA MARE, încercați sâ vâ numă
rați și dv. printre marii beneficiari ai sezonului la 

Loz în plic I

Un alt element de care tre
buie să ținem seama în ana
liza noastră credem a fi schim
barea ideii tactice principale, 
pentru atac, datorită dispariției 
ambelor extreme specializate : 
mai demult. Marcu și, pe du
rata acestui campionat Crișan. 
încercările antrenorilor Ion 
Oblemenco și Constantin Oțet 
n-au fost puține și nici lipsite 
de inspirație în tendința de a 
înlocui vechea manieră de 
joc. Recurgînd la Geolgău sau 
Bălăci, ca extreme false, for- 
țînd apoi așezarea 1—4—4—2, 
cu Cămătaru și Cîrțu pe pos
turile cele mai avansate, apă. 
rînd și cu varianta 1—4—3—3, 
în care Irimescu era încercat 
al treilea om avansat. tehni
cienii craioveni au apelat la 

variantele oferite de caracteris
ticile jucătorilor de care dis
puneau. Judecîndu-le, acum, 
constatăm că, deși unele din
tre ele au reprezentat soluții, 
armonia tactică de odinioară a 
formulei, cu acei penetranți 
jucători pe aripi, n-a mai fost 
regăsită, cum se mai observă 
dealtfel tot în coloanele ziaru
lui nostru.

Marile solicitări ale Iotului 
craiovean, atît pe plan intern 
cit și pe cel extern, și-au ară
tat și ele efectele, poate mai 
pronunțat în finalul sezonului 
competițional, după ce a fur
nizat baza lotului reprezenta
tiv și a disputat trei tururi in 
Cupa campionilor europeni 
(performanță peste care, iarăși, 
s-a așternut prea repede ui
tarea). Greul unor partide cu 
adversari de primul ordin din 
Europa, pe planul echipelor 
naționale sau de club, l-au dus 
tot jucătorii de bază ai lotului 
(Ștefănescu, Țicleanu. Bălăci, 
Cămătaru, Negrilă, Beldeanu, 
Geolgău). Urmele ratării cali
ficării la C.M. s-au resimțit 
și la Universitatea, ele nu s-au 
șters chiar așa de ușor. Șl în 
cazul echipei cralovene. ca în 
atîtea altele de la noi și de a- 
iurea, ne reîntîînim cu atît de 
dificila problemă a refacerii 
jucătorilor, cu efectele nerezol- 
vării el. O problemă-chrie a 
fotbalului de înaltă perfor
manță cu exemple pe viu, zil
nice, șl acum în Mundialul 
spaniol unde elementul recîș- 
tigării forțelor (fizice, dar mai

ORICINE JOA
CĂ POATE OB
ȚINE :

• autoturisme 
„Daria 1300" și 
„Trabant 601“ •
ciștiguri in bani de 
50.000, 10.000, 5.0Q0, 
L000 lei etc.

Fază din meciul Univ. Craiova — Dinamo (echipament alb), dis
putat, în toamnă, in Bănie, partidă care amintește de o bună 
prestație a... fostei campioane (2—0). Foto : Dragoș NEAGU
ales psihice) se dovedește de
terminant. în fotbalul nostru 
(și situația Universității o de
monstrează și ea) refacerea ră
ni ine in mare măsură un su
biect mult discutat dar... puțin 
aplicat. La această refacere 
trebuie să contribuie în primul 
rînd jucătorii înșiși, ca și clu
burile a căror datorie este să 
asigure toate condițiile nece
sare acestei importante compo
nente a pregătirii echipelor.

în fine, un inamic, care ți-a 
făcut adeseori apariția, un ad
versar nevăzut dar puternic 
resimțit a existat chiar... în ce
tate. Și oboseala și solicitările 
de care pomeneam, dar și o 
oboseală mult mai periculoasă 
— oboseala victoriilor, a succe
selor și satisfacțiilor tradusă 
prin atitudini de suficiență, in
disciplină, prin ncangajarea cu 
tot sufleiul în jocurile conside
rate „miei" ale echipei de club 
după unele „mari", ale națio
nalei sau în C.C.E. Ei bine 
multe manifestări de abando. 
nare ale obligațiilor față de 
club au apărut la Universitatea 
Craiova. Unele, ca acelea in
tervenite între antrenori și Bă
lăci, au avut nu numai efecte 
imediate, prin absența unor

MIRCEA LUCESCU—DIRECTOR TEHNIC AL F.R.F., 
ANTRENOR AL ECHIPEI NAȚIONALE

După încheierea campionatului, cu satisfacția de a-șî vedea 
împlinită munca de antrenor și activitatea de jucător la Corvinul 
Hunedoara prin calificarea echipei la care a funcționat patru 
ani, în Cupa U.E.F.A., Mircea Lucescu a revenit la București.

Comitetul Executiv al C.N.E.F.S. l-a confirmat ieri pe Mircea 
Lucescu în funcția de director tehnic al F.R. Fotbal și antrenor 
al echipei naționale. Tînărul antrenor, în virată de 37 de ani, cu 
o activitate de 18 ani ca jucător în Divizia „A“ și 70 de jocuri în 
echipa României, se va ocupa acum exclusiv de problemele 
tehnice ale fotbalului nostru, de toate loturile reprezentative ți, 
îndeosebi, de echipa națională.

în numele tuturor iubitorilor de fotbal ii dorim succes deplin 
in această muncă frumoasă, pasionantă dar plină de responsabi
lități !

EXIGENȚĂ SPORITĂ IN TESTAREA ARBITRILOR DIVIZIONARI
în perioada 29 iulie — 1 au

gust se organizează, la Bucu
rești, instruirea arbitrilor din 
lotul divizionar „A". Cu aceas
tă ocazie, „cavalerii fluierului" 
din lotul „A" vor fi testați te
oretic și fizic. Baremurile tes
tului fizic s-au modificat, ast
fel că, la proba de alergare 
12 minute, se cer 2.800 m (în 
loc de 2.600), la 400 m >— 68 de 
secunde (în ioc de 75), la 50 m 
— 7,1 secunde (în loc de 8). 
iar la 4X10 m — 11 secunde 
(în loc de 11,5). Din cîte se ob
servă, exigența a crescut, ur. 
mărindu-se alcătuirea unui lot 
valoros, în care să se Îmbine 
pregătirea fizică, cea teoretică 
și morală.

Tot spre sfîrșitul acestei luni, 
mai exact in zilele de 24 ți 
25 iulie va avea loc, in Capi
tală. coneursu] pentru promo
varea în loturile divizionare 
„A" și „B". Pțntru ocuparea 
locurilor vacante în cele .două 
loturi de arbitri pot concura 
candidați din întreaga țară 
care îndeplinesc condițiile pre

GOLGETERII
SERIA I : • 26 GOLURI : Nem- 

țeanu (Politehnica Iași) • 21 GO
LURI : Lala (C.S.U. Galați) • 17 
GOLURI : Cojocaru (C. S. Boto
șani) • 15 GOLURI : Petrescu I 
și Avădanel (C.S.M. Suceava) • 
14 GOLURI : Moga (Gloria Bis
trița) • 13 GOLURI 1 Luca (C.S. 
Botoșani) • 12 GOLURI : Cioacă 
(Politehnica), Roșea (Ceahlăul P. 
Neamț) • 11 GOLURI : Simlonaș 
(Politehnica), Sima (Unirea Dina
mo Focșani), Bartha (Viitorul 
Gheorghenl)

SERIA A B-a : • 18 GOLUiRI 
șt. Popa (Rapid București) • 17 
GOLURI : Paraschlv (Rapid) • 
16 GOLURI : Volrilă (Unirea A- 

forțe de primul ordin din 
echipă, dar și prin eroziunea 
produsă în forța psihică a e- 
chipci în atmosfera de sinceră 
și totală colaborare între con
ducerea tehnică și jucători. Aici, 
în primul rînd, se impune re
pararea „defecțiunilor" (fără 
să se omită și starea discipli
nară, cartonașele roșii) pentru 
că de aici sc va asigura rezol
varea tuturor celorlalte proble
me, de joc, de formulă etc., 
ale Universității Craiova, care 
rămîne echipa de prim plan 
a fotbalului nostru în ultimele 
sezoane. Ea are misiunea de a 
reprezenta în continuare fot
balul nostru în competițiile 
europene unde, alături, de Di
namo, alcătuiește „cuplul ex
perimentatelor" în grupul for
mațiilor românești, ea trebuie 
tă furnizeze, mai departe, titu
lari valoroși selecționatelor 
noastre. Un an cu o prezență 
remarcată în C.C.E., cu un ioc 
doi, la mare luptă, în campio
nat constituie — indiscutabil 
— o bună bază de plecare în 
noua stagiune. Bineînțeles, sta- 
biiîndu-se precis, curajos, băr- 
bătește, unde s-a greșit...

I
Eftimie IONESCO

văzute de regulament. La con
curs vor participa și cei care 
au urmat cursurile intensive 
din acest an.

în privința testării teoretice 
și fizice a arbitrilor din lotu
rile divizionare „B“ și „C“, ea 
va fi organizată de către 
C.J.E.F.S.-uri, prin colegiile ju
dețene ale arbitrilor. Pînă la 
data de 7 august, cel mai tîr- 
ziu. se va comunica in scris la 
F.R.F. — Colegiul central al 
arbitrilor, rezultatele obținute 
de fiecare arbitru la testul te
oretic (zece întrebări) și cel fi
zic. Să reținem că și pentru 
lotul divizionar „B" testul fizic 
ți-a modificat baremurile. Ast
fel, la proba de alergare 12 
minute, în loc de 2.600 m se 
cere, acum, 2.700 m : la 406 m, 
în loc de 75 de secunde, noul 
barem este de 70 de secunde ; 
Ia 50 m — 7,3 secunde (în loc 
de 8), iar Ia 4X10 m. — 11,1 
secunde, în loc de 11,5. Pentru 
lotul divizionar „C“ baremurile 
au rămas neschimbate.

DIVIZIE1 „B“
lexandria) • 14 GOLURI : Topo- 
ran (Petrolul Ploiești) • 13 GO
LURI : Cornel Grigore (Automa
tica Buc.) • 11 GOLURI : Costea 
(Dunărea Călărași)

SERIA A III-a: • 29 GOLURI Gro- 
su (F.C. Bihor) • 26 GOLURI Geor
gescu (F. C. Bihor) • 16 GO
LURI : Portic (F.CJM. Reșița) • 
15 GOLURI : Oancea (F.C.M. Re
șița), Koller (F. C. Baia Mare) 
• 14 GOLURI : M. Marian (Da
cia Orăștie), Cristea (Minerul 
Cavnic), Nucă (U.M. Timișoara), 
Roznal (F. C. Baia Mare) • 13 
GOLURI : Tolba (Minerul Cav
nic), Iordache (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin) 0 11 GOLURI : Puș
caș (F. C. Bihor)



Azi, etapa a 2-a a sferturilor de finală

SEMNELE DE ÎNTREBARE RĂMÎN ANGAJAMENT TOTAL
Căldură sufocantă la Madrid. 

Turiștii fotbalului, mulți tineri 
vest-germani și englezi au dor
mit luni noaptea sub cerul li
ber, lingă stadion. Dar pe sta
dionul de 100 000 locuri n-au 
fost decît 80 000 de spectatori, 
fapt care justifică protestele 
spaniolilor despre modul în care 
Comitetul de organizare și fede
rația spaniolă au făcut reparti
zarea biletelor, mai multe de
cît era necesar pentru străină
tate. unele bilete fiind în 
curs de retumare, în schimb 
rămînînd locuri goale în 
tribune. Totuși, ziarele spa
niole de miercuri afirmă 
că cei 80 000 de spectatori 
de pe stadionul „Santiago Ber- 
nabeu“ au fost frustrați de un 
fotbal bun deoarece Anglia și 
R.F.G. n-au făcut onoare trecu, 
tului lor glorios. Teama de re
zultat a jucat un rol foarte im
portant. într-adevăr, echipa 
care cîștigă sau pierde două 
puncte într-o grupă eliminatorie 
de trei echipe are fie șansă la 
calificare, fie este aproape cert 
eliminată. Fotbalul englezilor și 
vest-germanilor s-a manifestat 
ca întotdeauna solid, atletic, dar 
puțin constructiv. Piesele mari 
ale echipelor ca Rummenigge, 
Breilner și Mullcr sau Francis 
Trevor. Mariner sau Woodcook 
s-au făcut observați prea puțin, 
cu excepția șutului în bară al 
lui Rummenigge în min. 86. 
Antrenorul vest-german Der- 
wall afirmă că Rummenigge șl 
Miiller n-au fost recuperați de
cît 60 la sută după accidentări, 
în plus, canicula a influențat 
negativ randamentul întregii e- 
chipe Santamaria, antrenorul

POVESTEA CU... POMUL LĂUDAT!
Reeditarea finalei campionatului 

mondial din 1966, partida dintre 
B. F. Germania și Anglia, acum 
în cadrul grupei „B“, a fost de
parte de ceea ce sperau cei peste 
80 000 de spectatori, prezențl la 
Madrid, in tribunele lui „Santiago 
Bernabeu", ca șl milioanele de 
iubitori a! fotbalului. Jocul a fost 
slab, înainte de toate pentru fap
tul că ambele echipe au mizat 
aproape totul pe „demolare" și 
nu pe construcție ; cum ar fi 
fost de așteptat din partea a do
uă forțe ale fotbalului mondial. 
A rezultat de aici o bătălie oar
bă. fără orizont, cu atacuri destul 
de firave șl fără o prea mare pe
riculozitate, apărările impunîn- 
du-șl legea. A impresionat în 
schimb pregătirea fizică irepro
șabilă a ambelor echipe ca șl 
marea combativitate de care au 
dat dovadă toți jucătorii. Dintre 
„actori", notăm că reintrarea a- 
tît de așteptată a lui Hansl 
Miiller n-a convins, la fel ca șl 
alte super-vedete.

Intr-un meci mediocru, au exis
tat puține ocazii de gol, dar cea 
a lui Rummenigge. din min. 88. 
cînd a șutat formidabil, in bară, 
putea rupe echilibrul iul 0—0.

COMPETIȚIILE ȘAHISTE 
ALE LUNII IULIE

Luna iulie, o perioadă bogată 
în starturi cotnpetițlonale pentru 
șahiștii români. Cele mal impor
tante sînt desigur legate de par
ticiparea reprezentanților țării 
noastre la turneele interzonale 
din cadrul campionatului mondial 
de șah. Primele în calendar figu
rează acelea rezervate jucătoare
lor. care Ișl vor disputa șansele 
la Bad Klssingen (R.F.G.). de la 
8 iulie, cu tînăra noastră mare 
maestră internațională Marina 
Pogorevlci printre participante. 
Imediat după aceasta, la 12 iulie, 
încep lupta băieții, la Las Pal
mas (Insulele Baleare), unde va 
juca marele maestru internațio
nal Mihal Șubă, campionul țării.

•fr
Dintre celelalte turnee interna

ționale din această lună este de 
menționat cel de la Bagneux 
(Franța), cu participarea a patru 
jucători români: Fl. Gheorghiu, 
Th. Ghițescu, V. Stoica șl Em. 
Reicher. La Kislovodsk (U.R.S.S.) 
joacă Em. Ungu.eanu, iar la 
Barcelona va evolua V. Ciocâltea. 
Alte două turnee sînt programate 
în Ungaria, junioarele Smaranda 
Boicu și Gabriela Oiărașu con- 
curînd la Tapolca, iar 1. Mără- 
șescu, I. Biriescu șl S. Biro la 
Baltonya. In sfîrșit, la Naleczow 
(Polonia) vor juca C. Ionescu și 
Eugenia Ghindă, iar la Hamburg 
urmează să fie prezent fostul 
nostru campion național, M. 
Ghindă. 

formației Spaniei, nu se lasă însă 
înșelat de aparențe. El știe că 
R.F.G. și Anglia au un poten
țial mai mare decît ceea ce au 
arătat în acest 0—0. Este ca 
și sigură introducerea în echi
pă a lui Santillana, cerută de 
ziariști, și a lui Gallego. în 
dauna lui Satrustegui și Ufarte, 
Camacho, suferind de sciatică, 
este îngrijit și se pare că va 
juca.

Dar, meciul de joi seara. 
Austria — Irlanda de Nord, este 
mai aproape. Irlandezii nu dra. 
matizează nimic. Ei beau berea 
obișnuită, ca alții laptele, se 
plimbă șl mai se și antrenează. 
Sînt, dealtfel, neînvinși pînăîn 
prezent, au beneficiat de 8 
zile de repaus, perioadă în care 
accidentatul McIlroy s-a refăcut 
Antrenorul Bingham n-a avut 
de înlocuit decît pe Donaghy, e- 
liminat din joc. în schimb, aus
triecii par dezolați. Antrenorul 
Schmidt intenționează multe 
schimbări printre care și aceea 
a lui Krankl, alături de Hinter- 
maier și Schachner. Prohaska și 
coechipierii lui mai au aceste 90 
de minute de joc pentru a râs. 
turna criticile violente ale pre- 
sei.

Dar ce fac francezii ? „Irlanda 
de Nord este un adversar difi- 
cil** spune Michel Hidalgo. în 
timp ce Lacombe a devenit in- 
disponibil și nu se va mai con
ta pe el, Platini se reface. « 
jucat tenis și aleargă.

Semnele de întrebare rămîn 
și surprizele vor fi prezente.

Gheorghe NICOLAESCU

Madrid. 30 iunie

A condus Arnaldo Coelho (Bra
zilia) : R. F. GERMANIA : Schu
macher — Kaltz, K. H. Fdster, 
Stiellke, Briegel — Dremmler, 
B. Forster, Breitner, Miiller 
(min. 74 Fischer) — Reinders (min. 
62 Littbarski), Rummenigge ; AN
GLIA : Shilton — Mills, Butcher, 
Thompson, Sansom — Coppell, 
Wilkins, Robson. Rix — Mariner, 
Francis (min. 77 Woodcock).

Giancarlo Antognoni
LA CÎTEVA LUNI DE LA UN GRAV ACCIDENT !
In toamna anului trecut cind Sil

vana Martina, portarul echipei Ge
noa, l-a accidentat grav pe atacan* 
tul florentin Giancarlo Antognoni 
(născut la 1 aprilie 1954). făcind ne
cesară, de urgență, o intervenție 
chirurgicală craniană, se părea că 
tot ceea ce ținea de sport, de ma
rea performanță, aparțineau trecutu
lui pentru tinărul jucător...

Dar, lată, operația a reuțlt, fizi
cul robust, vitalitatea și mal ales ma
rea dorință a Iul Antognoni de mlș-

TURNEUL DE TENIS
LONDRA, S8 (prin telex). Din 

cauza multelor amlnări de parti
de în turneul de la Wimbledon 
este acum o adevărată problemă 
să te poți descurca In noianul 
de rezultate ale unor întîlnirl, 
din etape diferite. Pînă la adu
cerea, pe cît posibil, la același 
numitor iată cîteva rezultate din 
întrecerile de dublu aflate în fa
ză primară : S. Mayer, McMillan
— Hooper, Mayotte 6—4, 6—1.
Curren, Denton — Gltlin, Nichols 
7—6, 6—J, Gragam, Mitchel — 
Slozil, Smid 7—5, 7—6, Gonzales, 
Moore — Tim și Tom Gullikson 
6—3, 7—6, McNamara, McNamee
— Okker, Riesen 6—2, 6—2, Ed
mondson, Warwich — Gottfried, 
Scanlon 6—3, 6—4 ; femei : Evert- 
Lloyd, Rinaldi — Sands, Slm-

UN FRUMOS MECI
DE BASCHET
(Urmare din pap 1)

iar jucătorii înalți au făcut a- 
devărate acrobații pentru mar
carea punctelor sau recuperarea 
mingilor ce evitau să atingă 
plasele. Cele 123 de puncte au 
fost realizate de : Ermurache 
14. Ardeleanu 2, Scarlat 14, 
Șarlă 8, Cernat 4. Căpușan 4, 
Netolitschi 14, Oczelak 2, Bră- 
nișteanu 4, Ion 2 pentru Steaua, 
respectiv Battalgazi 16, Taman 
2. Kurt 4, Sari 8, Sarvan 2, 
Karyol 11, Saybir 12.

Barcelona trăiește, cu trup 
și suflet, zilele si orele acestui 
„El Mundial" ’82“. Locuitorilor 
săi. atît de pasionați după 
fotbal, li se adaugă suporterii 
echipelor din această grupă. 
Gălăgioși. cînd veseli. cind 
triști, galeriile lor domină sta
dionul „Nou Camp“, în timp 
ce localnicii sînt cu ochii pe 
acest teren dar cu sufletul la 
Madrid unde va juca echipa 
Spaniei.

Meciul Italia — Argentina a 
însemnat 90 de minute de fot
bal dezlănțuit, cu angajament 
total, cu prioritate pe apărare 
și joc dur. Este un semn clar, 
confirmat chiar și de celălalt 
joc Anglia — R.F. Germania, 
că nu mal este suficientă doar 
condiția fizică foarte buni, 
impunindu-se acum, în primul 
plan. angajamentul total pe 
parcursul fiecărui minut de 
joc. Italienii au preparat exce
lent tactica jocului cu cam
pionii mondiali, păstrînd secret 
pînă în ultimul moment sacri
ficarea lui Gentile, un jucător 
Dolivalent. pentru a-1 marca 
strict pe Maradona. Acesta a 
reușit perfect s-o facă chiar 
dacă nu a fost totdeauna... 
gentil. Dar șl argentinienii au 
jucat dur punînd mari proble
me arbitrului nostru Nicolae 
Rainea. Dealtfel, Kempes, Ma
radona. Ardiles și Gallego au 
mai primit cartonașe galbene și 
în partida cu El Salvador. Rainea

DISCUTÎND
Cite va declarații :
ENZO BEARZOT (Italia) : „A 

fost un meci dificil deoarece Ar
gentina a atacat cu mult aplomb 
încă de la început. Trebuie să 
recunosc că au fost cîteva bruta
lități din partea jucătorilor noștri, 
dar rezultatul (2—1 pentru Italia) 
este logic, chiar dacă Argentina 
a fost în posesia balonului mai 
mult timp. Noi am jucat bine și 
am reușit să înscriem. L-am pus 
pe Gentile să-l marcheze pe Ma
radona, deoarece atacantul argen
tinian a jucat foarte avansat, dar 
la început Tardelli trebuia să facă 
aceasta. Meciul cu Brazilia se va 
desfășura, probabil, altfel, deoa-

care, de activitate sportiva l-au ajutat 
sâ-și scurteze zilele de convalescență 
șl, iatâ-l pe Giancarlo, nu numai ta 
echipa alb-vloleților a Florentinei, ci 
și în reprezentativa țârii.

In „Squadra Azzurra", Giancarlo 
joacâ la mijlocul terenului, fiind un 
adevărat piston între apărare șl atac. 
Foarte buna-i pregătire fizică î-a a- 
jutat sâ rezolve cu bine sarcinile de 
joc, mai ales în partida de marți, cu 
campioana lumii. Argentina, cînd a 
avut o contribuție importantă.

DE LA WIMBLEDON
monds 6—0, 6—1, Jones, Norton 
— Sayers, Tobin 6—3, 6—1. Hor
vath. Wade — Newton, Remilton 
6—2. 6—4, Lee, Tomanova — Hen- 
rlcksson, Whyteross 6—4, 3—6,
6—4, Burgin, Moulton — Gregory, 
Steinmetz 6—3, 7—5. Gordon, Mo
uld — Gomer, Salmon 6—4, 3—6, 
6-4.

în continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în 
Republica Zimbabwe, selec
ționata de rugby a Româ
niei a întîlnit în orașul 
Gweru echipa provinciei 
Midlands. Meciul s-a înche
iat cu scorul de 44—6 (10—3) 
în favoarea sportivilor ro- 
mânl. Sîmbătă la Harare 
echipa României va întîlni 
din nou reprezentativa Re
publicii Zimbabwe.

AUTOMOBILISM • „Marele 
premiu al Olandei", competiție 
contînd pentru C.M. rezervat pi- 
loților de formula I, va avea loc 
sîmbătă pe circuitul de la Zand- 
voort. înaintea acestei probe în 
clasamentul general primele locuri 
sînt ocupate de : John Watson 
(Anglia) 30 p. Didier Pironi 
(Franța) 20 p și Riccardo Patre- 
se (Italia) 19 p.

BASCHET • Meci amical la 
Belgrad : Iugoslavia — S.U.A. 83— 
88. Dalipagici a înscris 30 p.

CICLISM • Al 69-lea tur al 
Franței va începe vineri la Ba
le, în Elveția, cu o etapă prolog 

nu s-a intimidat de celebrită
țile din jurul lui și a ținut 
bine meciul in mină motiv 
pentru care cei mai multi de 
aici îl apreciază.

Fără îndoială italienii au 
luat o mare opțiune pentru se
mifinale. în această „groapă 
cu lei’’ a El Mundialului ’82. Dar 
calificarea se va juca dur. 
Brazilia — Argentina de vineri 
fiind un meci cheie. Stadionul, 
Sarria pare inadaptat pentru 
un asemenea derby și s-ar pu
tea să fie schimbat.

Tele Santana. antrenorul 
brazilian, are probleme. Deși 
pare certă prezenta lui Zico, 
Falcao si Serginho, el se te
me, ca nu cumva argentinienii 
să repete jocul dur de marți.

Marți noaptea am văzut la 
televizor marea bucurie trăită 
în Italia după victoria „squa- 
drei azzurra". Artificii, mii și 
mii de claxoane în marile 
orașe, băi spontane în cele
brele fintîni ale Romei.

Pentru meciul de joi seara, 
U.R.S.S. — Belgia, echipa bel
giană pare demobilizată. Ciți- 
va jucători și-au făcut valizele 
si au plecat acasă. Pierderea 
lui Gerets este enormă. In 
schimb, Blohin este în maro 
formă. în echipă nu se va face 
decît cel mult o schimbare, 
din cauza accidentării lui Bo
rovsky la antrenament.

Ion OCHSENFELD
Barcelona, 30 iunie

LA RECE...
rece brazilienii au alte caracteris
tici care ne vor obliga să ne mo
dificăm marcajul".
CESAR LUIS MENOTTI (Argenti

na). „N-am avut șansă și, in plus, 
ne-am complăcut în jocul italie
nilor. Italia se poate socoti avan
tajată de acest rezultat ! în ceea 
ce privește „tratamentul" aplicat 
lui Maradona, amintesc că există 
reguli ale jocului care trebuiau 
să-l facă pe arbitru să-l avertize
ze pe jucătorul brutal și chiar 
să-l elimine. Am numărat cel 
puțin 20 de intervenții periculoase 
asupra lui Diego. Acum, nu ne 
rămîne decît să sperăm într-o vic
torie asupra Braziliei".

RON GREENWOOD (Anglia) : 
„A fost un meci dificil. Cred că 
formația noastră a trecut de cei 
mai important obstacol în drumul 
spre semifinale. Avem acum o 
săptămină de repaus, ceea ce ne 
convine. După acest 0—0, Spania 
se poate gindi că este in avantaj. 
Cred insă că nici vest-germanil 
și nici noi n-o vom lăsa, să pro
fite de această situație !"

JUPP DERWALL (R. F. Germa
nia) : „Cind joci într-o grupă de 
3. singurul lucru care contează 
este victoria... Echipa noastră n-a 
evoluat nici de această dată la 
capacitatea obișnuită : stteWce,
Rummenigge și Miiller ne fiind în
că pe deplin refăcuți. Tempera
tura foarte ridicată poate explica, 
de asemenea, prudența cu care 
s-a acționai în joc".

JUCĂTORI DE TENIS DE MASA ROMANI 
ÎN BULGARIA

între 2 și 4 iulie va avea loc 
la Plovdiv (R. . P. Bulgaria) un 
mare concurs internațional de te
nis de masă, dotat cu „Cupa 
Constructorilor". Din țara noastră 
vor participa Beatrice Pop, Tatia
na Furtună, Daniela Paduraru,

TELEX
• Turul Iugoslaviei, etapa a 4-a 
(Prokuplje — Ceaceak, 180 km) a 
revenit sovieticului Nikolai Ko- 
siakov în 4.18:15 care a trecut în 
fruntea clasamentului general cu 
11.35:34, urmat de iugoslavii Po- 
lanclci la 1:36 și Lampiei la 1:46
• Pierlno Gavazzi (32 ani) a cîș- 
tigat campionatul Italiei (profe
sioniști).

FOTBAL • olympiakos este no
ua campioană a Greciei. în meci 
de baraj a învins pe Panathinal- 
kos cu 2—1 (la punctaj egal, se 
joacă baraj, căci golaverajul nu 
se ia în considerare !)

handbal • „Trofeul Iugosla
viei", competiție masculină : 
U.R.S.S. — Iugoslavia B 22—17, 
Polonia — Elveția 26—16.

ÎNOT • La Darmstadt. în ca
drul campionatelor R.F.G.. Mi
chael Gross a realizat cu 1:5O,40 
pe 200 m liber cel mai bun re
zultat mondial al anului.

MOTOCICLISM • Belgianul 
Eddy Le Jeune (Honda) a cîști- 
gat marele premiu al S.U.A. șl 
conduce cu 124 p în clasamentul 
C.M. El este urmat de Bernie 
Schreiber (S.U.A.) cu 109 p

TENIS • Cupa campionilor eu-

PROGRAMUL 
DE ASTĂZI

Madrid ora 18,15 Aus
tria — Irlanda de Nord 
(grupa „D")

Barcelona ora 22,00 
Belgia - U.R.S.S. (grupa 
„A")

• In clasamentul golgeterilor 
de la Ei Mundial pe primele 
locuri se află : 4 GOLURI KarJ- 
Heinx Rummenigge (R. F. Germa
nia) și Zbigniew Bonlek (Polonia), 
3 GOLURI L&szlo Kiss (Ungaria) 
șl Zico, pe numele lui adevărat : 
Arthur An tunes Coimbra (Brazi
lia). Dintre aceștia doar Kiss nu 
mal continuă lupta pentru „cu
nuna de golgeter al C.M. spaniol, 
ceilalți însă, dar șl alții, «mit se
rioase pretenții la primul loc «1 
acestui clasament.
• Portarul austriac Friedl Kon- 

ellia a făcut un Joc excelent în 
partida cu Franța (0—1). După 
meci, deși vădit afectat de înfrîn- 
gere, portarul Austriei din Vlena 
a găsit totuși puterea să glumeas
că : „Iu acest meci am dovedit 
prin absurd că n-a fost nevoie 
să fi fost „cumpărați" pentru * 
pierde în fața fotbaliștilor vest- 
germani !... Avem și noi niște li
mite !“
• Partida dintre Argentina șl 

Italia a fost precedată de un mi
nut de reculegere în memoria u- 
nul polițist-motociclist mort în- 
tr-un accident de circulație, în 
timp ce însoțea autobuzul forma
ției sud-americane.
• înaintașul central francei 

Bernard Lacombe, care a ieșit 
din joc la meciul cu Austria, du
pă un sfert de oră, acuză un 
clac-aj profund, ceea ce pune sub 
semnul întrebării participarea lui 
la celelalte partide ale Cupei 
Mondiale.
• Englezul Bobby Charlton, 

fost component al echipei campi
oane mondiale în 1966, apropo de 
meciul Franța — Austria : „Mi-a 
plăcut echipa Franței. Are un 
stil de joc foarte complet, foarte 
plăcut. Cu un astfel de joc, în 
manieră braziliană, francezii pot 
învinge R. F. Germania, cît șl 
Spania și Anglia Cu alte cu
vinte Bobby vede Franța în fina
la campionatului mondial...
• Portarul brazilian" Lcao este 

prezent la Barcelona în calitate 
de comentator pentru postul de 
televiziune „Globo". După opi
nia lui „mundialul este de un 
foarte scăzut nivel tehnic și tac
tic. Cum nrazilia est® superioarS 
celorlalte echipe, din toate pune» 
tele de vedere, în mod logic ea 
trebuie să iasă cîștigătoare !.„< 
Rămîne de văzut cît sînt de a- 
cord cu aceasta și adversarii fot
baliștilor brazilieni.
.........i'.nm..........u.-iiii-........................-.........  

precum și Andras Fejer, Șerban 
Doboși, Simion Crișan, Ștefan 
Moraru, Crlstinel Romanescu șl 
Eugen Borca. Antrenori — Mihai 
Bledea, Gheorghe Bozga și Viorel 
Fllimon.

în turneul feminin de 
șah de la Piotrkow Tri
bun alski (Polonia) după 8 
runde conduce Wagncr 
(R.D.G.) cu 5,5 p, urmată 
de Eli8abeta Poiihroniade 
(România), Rita Kasz (Un
garia) cîte 5 p, Szmaczins- 
ka, Brusztman, Sosnowska 
(Polonia), D. Hadilkar (Tn- 
dia) 4,5 p.

ropenl : Boldklub Copenhaga — 
TK Ankara 9—0 • Competiția fe
minină pe echipe „Cupa Federa
ției" va avea loc anul viitor (18— 
24 iulie) la ZUrlch • între 9 șl 
11 iulie la Roland Garros are loc 
meciul de Cupa Davis dintre 
Franța și Cehoslovacia. contînd 
pentru sferturile de finală.

VOLEI • în turneul masculin 
de la Shanghai, R. P. Chineză — 
S.U.A. 3—2, Iugoslavia — Franța 
3—0, Brazilia — Canada 3—0, Ja
ponia — provincia Shanghai 3—0 
m Budapesta : turneu de juniori : 
Ungaria — România 3—1, R.D.G. 
— Polonia 3—0, U.R.S.S. — R.D.G. 
3—0, Italia — R.F.G. 3—0. Bulga
ria — Ungaria B 3—0
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