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< PROLETARI OiN TOATE țARtlB, UNfp.tf* |

porții
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi, o vizită de lucru 
în județul Botoșani.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la vizită au par
ticipat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc. Emil Bobu șl Con
stantin Olteanu.

Noua vizită de lucru a se
cretarului general al partidu
lui pe străvechile 
botoșenenc a avut 
ceastă perioadă de 
emulație creatoare, 
zată în numeroase 
cele mai diverse fronturi 
muncii, ce prefațează lucrările 
Conferinței Naționale a parti
dului. Desfășurat in perioada 
imediat următoare celor două 
mari evenimente ce au marcat 
viata politică a tării — Plena
ră lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie și cel de-a! Il-lea 
Congres al educației politice ?1 
culturii socialiste — noul dia
log de lucru al secretarului ge
neral al partidului cu locuito
rii județului Botoșani a evi
dențiat amplul răsunet pe care 
magistralele expuneri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu 
l-au avut în conștiința oameni
lor muncii botoșăneni. in toa
te organele si organizațiile da 
partid, organizațiile de masă 
și obștești, în toate colectivele 
de muncă de pe raza județului, 
faptul că ele au constituit o- 
biectul unor dezbateri profun
de a tezelor de o înaltă valoa
re teoretică si practică privind 
prezentul și viitorul patriei.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul 
Botoșani, intilnirile cu oamenii 
muncii din întreprinderile in
dustriale si unitățile agricole 
din această nartc a tării, ana
liza căilor si a modalităților 
de transpunere în viată a o- 
biectivelor prezente si de pers
pectivă ale județului s-au con
stituit în puternice manifestări 
ale unității în jurul partidului?- 
al secretarului său general, ale 
încrederii in capacitatea între
gului popor român de a asigu
ra progresul multilateral al pa
triei sale socialiste.

Au fost vizitate : întreprin
derea de sticlărie și porțelan 
Dorohoi, comuna Flămînzi, în
treprinderea „Electrocontact", 
întreprinderea ds utilaje șl 
piese de schimb și întreprin
derea „Integrala" de in din Bo
toșani.

La încheierea vizitei, aproa
pe 60 000 de oameni al 
muncii din Botoșani șl locali
tățile învecinate — muncitori, 
tehnicieni și ingineri, țărani 
eooperatori, intelectuali, elevi, 
tineri și vlrstnici, bărbați și 
femei — au fost prezenți în 
Piața Republicii la marea a- 
dunarc populară din municipiul

meleaguri 
loc in a- 

pulernică 
materlall- 

izbinzi pe 
ale

Botoșani, care a marcat mo
mentul final al vizitei de lu
cru a secretarului general al 
partidului.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei ./ Elena 
Ceaușescu, a celorlalți, tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului la tribuna adunării este 
marcată cu puternice aplauze, 
cu îndelungi uralo și ovații. 
Cei prezenți iși exprimă și ou 
acest prilej bucuria de a-1 avea 
in mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, încrederea 
lor nestrămutată că, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său ge
neral, vor contribui la transpu
nerea in viață a mărețelor 
obiective stabilite de cei de-al 
XII-Iea Congres al partidului.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ilaralambie Alexa, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Botoșani al P.C.R.

în numele tuturor parlicipan- 
ților la marea adunare popu
lară din municipiul Botoșani, 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul.

Primit cu vii ți îndelungi a- 
plauze, cu puternice urale ți 
aclamații, a luat cuvîntul tova- 
fâțul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmări
tă cu deosebită atenție și cu 
deplină aprobare de toți cei 
prezenți, fiind subliniată in re
petate rinduri cu vii aplauze . 
șl ovații, participant dind o 
semnificativă expresie hotări- 
rii lor ferme de a acționa cu 
abnegație și dăruire, cu elan 
revoluționar și înalt avint pa
triotic pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor 
revin, de a munci cu 
meni, Împreună cu 
popor, string uniți in 

al secretarului său 
tovarășul Nicolae 

pentru realizarea 
prevederilor planu-

ce le 
devit'a- 
întregul 

jurul
partidului, 
general. 
Ceaușescu, 
integrală a _ 
lui pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru sporirea apor
tului lor la dezvoltarea in ritm 
accelerat a economiei naționa
le, la creșterea bunăstării tu
turor oamenilor muncii.

Marea Adunare populară din 
municipiul Botoșani se Încheie 
intr-o atmosferă de vibrant pa
triotism. Piața Republicii se 
transformă intr-o imensă Horă 
a Unirii, in care sint invitați 
să se prindă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. Zecile de. mii do 
particlpanți aclamă din nou cu 
însuflețire, ovaționează îndelung 
pentru partid șl secretarul său 
general, pentru continua înflo
rire a patriei noastre socialiste.

în aplauzele si uralele mul
țimii. elicopterul prezidențial 
a decolat. Indrepttndu-se spre 
Suceava.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT
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A XXV-a ediție a ,,Regatei’^nagov“ la caiac-canoe

PRELIMINARII [ARA
Ieri după-amiază au început 

întrecerile celei de-a XXV-a e- 
ditii a „Regatei Snagov" la 
caiac-canoe. Bătrînul lac n-a 
fost prea primitor la întilnirea 
jubiliară cu calaciștli și canoiș- 
tii din Bulgaria. Cehoslovacia. 
R.D. Germană, Olanda, U.R.S.S. 
șl România, vîntul puternic 
(din direcții schimbătoare) ți 
valurile stlngherindu-i pe com
petitori. In programul reuniu
nii inaugurale au figurat turu
rile eliminatorii în probele de 
1 000 m. Numărul mic de con- 
curențl in marea majoritate a 
probelor a dus la eliminarea u- 
nei etape întilnită în mod obiș
nuit in drumul spre finale, pri
mii trei clasați în fiecare serie 
obținînd calificarea direct In 
finală, celelalte trei locuri fiind 
desemnate în urma recalifică
rilor transformate in semifinale.

Participarea străină destul de

oaspe- 
cu cl

in
„subțire" — cu excepția 
ților din R.D. Germană, 
teva nume binecunoscute 
arena Internațională •-*•  n-a fost 
de natură să îngreuneze, dru
mul 
finale, 
lificat 
forțeze, 
jațl în mal multe . 
fost Înregistrați, totuși, 
serie de timpi de bună valoare, 
mai ales în seriile în care vta- 
tul devenise un aliat Ne-au 
impresionat in mod deosebit în 
acest sens Ivan Patzalchin și 
Toma Simlonov, campionii o- 
limpici șl mondiali al probei 
de canoe dublu 1 000 m care — 
deși fără adversari pe potrivă 
— și-au luat treaba in serios 
șl au realizat un remarcabil 
3:38.1. Mai mult Ivan, deși a 
fost răcit In ultima săptă- 
mină, a luat startul șl In pro

fruntașilor 
Favorițli 

, ușor, 
, mai ales

noștri spre 
s-au ca

târi să 
cei anga- 

probe. Au 
Șl «

Campionatele naționale de sărituri

FELICIA CÎRSTEA Șl
CAMPIONI LA

Ca de obicei, interesul ma
jor al campionatelor naționale 
de sărituri pentru Seniori 11 
constituie, și anul acesta, între
cerile fetelor. Așa s-a petre
cut, de pildă, ieri, in ziua 
inaugurală, cind. la bazinul 
,,23 August" din Capitală, can
didatele la titlul la trambulină 
1 m au dus o luptă echilibra
tă, aceasta incheindu-se 
meritatul succes al 
Cîrstea (antrenor P. 
ră). Campioana țării 
festat constanță in 
salturilor, dintre care 
bine punctate au fost salt și 
jumătate contratrambulinei gru
pat (49,50 p) șl dublu saM îna
inte ta echer (48,30 p). Ea a 
greșit ultima 
salt răsturnat 
măritoarea ei 
na Timar, nu 
reducă din handicap care, este 
drept, nu era mare.

La băieți» o surpriză. Bine 
pregătit de antrenorul Gh. 
Banu, siibianul M. Kaiss a cJș-

cu
Feliciei 

Decusca- 
a mani- 
execuțla 
cele mai

s 5 rit ură (dublu 
grupat), dar ur- 
directă» Cristl- 
a putut declt să

SPERANȚELE DE IERI, DEVENITE VALORI INTERNAȚIONALE,

AU DETERMINAT SUCCESUL ECHIPEI DE BASCHET STEAUA
în campionatul național de 

baschet masculin cu cea mai 
lungă durată (a Început la 22 
octombrie 1981 și s-a Încheiat 
la 27 iunie 1982) ți cu cele mai 
multe meciuri disputate (fieca
re echipă a susținut cite 41 de 
partide). Steaua a cucerit de
tașat titlul, obținînd 40 de vic
torii (aproape toate la diferen
te mari) și suferind un singur 
eșec (in fața dinamoviștilor 
bucureșteni, in ultimul tur, 
cind rezultatul nu mai afecta 
clasamentul). Steliștil au rea
lizat, astfel, un succes net, bi
nemeritat, pentru care adresăm 
jucătorilor ți antrenorilor lor 
(Mihal Nedef — principal și 
Nicolae Pirșu — secund) cuve
nitele felicitări. Ca o comple
tare la frumoasa performanță a 
formației clubului din calea 
Plevnei, subliniem că, din rin- 
dul el, au fost selecționați ma
joritatea componenților da Jja-

Prin pnepdtirs asiduă, Ro
man Opșltaru ți-a valorificat 
avantajul taliei (1,10 m), ajun
gând un pivot de talie inter
națională.

Foto: Dragoș NEAGU

ză ai lotului național de seniori 
(Costel Cernat, Roman Opșlta
ru» Florentin Ermurache, Pe
tre Brănișteanu, Virgil Căpu- 
șan), iar Gabriel Șarlă este 
apreciat drept unul 
mal valoroși 
național de 
spune, deci, 
(mal precis, 
cirma echipei maestrul emerit 
al sportului Mihai Nedef), la 
Steaua se lucrează nu doar 
pentru obținerea unor rezultate 
favorabile de moment, pe pian 
intern» ci șl in folosul lotului 
național, ceea ce este onorant 
pentru conducerea tehnică a 
echipei. Față de campionatul 
trecut. Steaua a prezentat cam 
aceleași nume, doar că de a- 
tunci șl plnă in prezent unii 
jucători au crescut nu numai 
ea virată, el și In valoare. 
Exemplele oferite de Roman 
Opșltaru (devenit un pivot pre
țuit pe plan internațional) sau 
de Florentin Ermurache (deo
sebit de eficient, el este „păzit" 
de obicei de cei mal buni apă-

jucători 
juniori, 
că, de 

de cînd

dintre cei 
ai lotului 
Se poate 

cițiva ani 
a venit la

Dumitru STANCULESCU

(Continuata In pag 2-3)

j

ba de simplu (unde nu mal 
concurase de mult), dovedind 
că n-a pierdut nimic nici dla 
talent nici din valoare.

Rezultate t Kt: seria I : A. 
Coman 3:59.8, I. Blrlădeanu 
4:00,8. T. Lupou 4:00,9 ; seria « 
H-a : L Geantă 3:50,8, M. Mell- 
kov (URSS) 3:51,1, A. WohUebe 
(RDG) — ~ ‘ " *
Patzald 
4:29,8, 
a n > 
4:20,8, 
ki r i 
(RDG) 
(URSS) 
scria a 
3:00,1, A. Buhaev ____
* K1 I seria I :

Stevens) 3:25,7,

3:91,8; CI; seri*  I: X, 
chin 4:25,7, D. Nenchl 

Gh. Lungu 4:31,2 ; seria 
t C. Olaru 4:28,1, Gh. Tltu

K. Leue (RDG) 4:21,8 ; 
R. Walther

I. Urbonalta
Popov 2:05,1 i 
Singer (RDG) 

2:01,8, N. Buri 
2:02,3 ; K I i seria I : Olanda
(Lebblnk — Stevens) 3:25,7, Ro
mânia (Nlțu — Velca) 3:26,1, Ro
mânia (Clobanu — Ticu) 3:2845 
seri» a n-a ; R. D. Germani 
(Fischer — Fleckeisen) 3:23,1»

Vladimir MORARU

I •erla I i
2:01,3, 

2:04,1, C. 
II-a t H.

D.

„1 m

(Continuare in vclq. 2-31

M. KAISS

tigat la 1 rn In fa
ța lui AL Hagiu 
(considerat ca prin-

O 
se cuvi- 
tînărului 

Nicolae 
(născut 

antrenat

cipal favorit), 
mențiune 
ne foarte 
concurent
Lepăduș 
în 1969, 
de Constantin To- 
tan), clasat pe un 
onorant loc 6. De
altfel șl la fete o 
reprezentantă a Li- 

2 — 
Răzloagă 
in 1968, 
Gavrllă 
ocupat

ceului nr.
Adriana
(născută 
antrenor
Rogge) a
locul 6. înaintea unor săritoare 
care au mult mal multă ex
periență.

Felicia Cîrstea într-una din săriturile care 
i-au adus

Rezultate : FEMININ : 1. Fe
licia Cîrstea (Progresul) 419,80 
p, 2. Cristina Timar (CSȘ 
Triumf Buc.) 413 p. 3. Isabela 
Bercaru (CSȘ Triumf) 407,10 p, 
4. Andreea Dragon; ir (CSȘ 
Triumf) 396,70 p, 5. Ileana 
Pîrjol (CSȘ Triumf) 383,40 p, 
8. Adriana Răzloagă (Lie. 2 
Buc.) 376.45 p ; MASCULIN : 
1. M. Kaiss (CSM Sibiu) 446,50 
p, 2. Al. Bagiu (Crișul Oradea) 
429,15 p, 3. C. Cherciu (CSȘ 
Triumf) 422.15 p, 4. T. Bara- 
baș (CSM duj-Napoca) 
p, 5. C. Pop (Progresul 
412,45 p. 6. N. Lepăduș412,40 p. 6. N.
2) 394,10 p.

Programul 
bulină băieți

titlul Foto : V. ClRDEI

ATLETELE DOINA MELINTE
Șl VALI ÎONESCU

ÎNVINGĂTOARE
LA BUDAPESTA

418,45 
Buc.) 
(Die.

tram-astăzi : 
platformă fete 
salturile preli-

de
. îi 

(de la ora 9,30 
minare, de la ora 16, finalele).

D. ASMARANDE1

BUDAPESTA, 1 (prin tele
fon). Pe „Nepstadion", în ca
pitala Ungariei, a avut loc con
cursul internațional „Grand 
prix", una dintre cele mai im
portanta competiții ale atletis
mului La întreceri au fost pre
zente foarte multe dintre mari
le vedete ale atletismului mon
dial, care au oferit 
de înalt nivel valoric.

Printre acestea s-au 
două dintre atletele

întreceri

aflat șl 
noastre,

(Continuare In pag. a 4-a)

După al treilea test al voleibaliștilor In perspectiva C.

LIPSA DE VIGOARE, 
RANDAMENT SCĂZUT..

treilea test din a- 
voleibaliștilor noș- 
pregătesc pentru 
mondial din toam-

Cel de al 
cest an al 
trl, care se 
campionatul 
nă, nu a mal adus satisfacția
primelor două. în acest test, 
recentul turneu de la Wroclaw, 
echipa noastră a suferit două 
Infringed usturătoare din par
tea formațiilor Poloniei șl (din 
nou) Bulgariei. Eșecuri care 
ridică, firește, semne de între
bare în privința competitivită
ții reprezentativei noastre. La

întoarcerea din Polonia, colec
tivul tehnic avea toate motive- 
la să fie neliniștit, ba chiar 
dezamăgit. Din discuția pe care 
am avut-o ieri cu antrenorul 
emerit Nicolae Sotir, cu „se
cundul" V. Dumitrescu și cu 
medicul P. Bendiu au rezultat 
citeva cauze importante ale 
prestației sub așteptări. In pri-

Aurelian BREBEANU

(Continuata ia pag. 1-1)



„DACIBDfi“: MUNCĂ, SPORT, SĂNĂTATE 
ÎN ORAȘUL DE LA POALELE MEZEȘULUI

Sfirșit de săptămină la Zalău. 
Pe frumosul stadion „din deal” 
■u fost adunate într-un splendid 
buchet, cele mal tinere ..flori” 
ale sportului de pe aceste me
leaguri : 775 de pionieri la star
tul finalei unei acțiuni — ..Cu
pa Văilor* *"  — ce si-a cîstigat 
tradiție. Înscrisă sub genericul 
JJacIadei".

In cadrul a S extrageri in 
2 faze, cu un total de 42 
numere, ORICINE JOACA 

POATE CIȘTIGA ;

• autoturisme „Dacia 1300* 
la ambele faze • mari su
me de bani, variabile și fixe

O excursii in R. S. Ceho
slovacă sau R. P. Ungară. 
BILETELE DE 15 LEI VARIAN
TA AU DREPT DE PARTICI
PARE LA TOATE EXTRAGE
RILE I

PROCURAȚI DIN TIMP BILE
TE CU NUMERELE DV. PRE
FERATE I

Agențiile Loto-Pronoșport 
vă stau la dispoziție plnă 
slmbătă 3 iulie 1982 inclusiv.

Etapele preliminare au antre
nat aproape toti copiii județu
lui. constituind o amplă acțiune 
de selecție. La etapa pe văl au 
participat peste 7000 de copii 
de pe văile Crasnei. Zalăului, 
Bălaiului, Someșului (1 si 2), 
Agrijulul. Almasului. Barcăului

IN FIECARE ANOTIMP, EA FIECARE SFlRȘIT DE SĂPTĂMiNL
Bogata activitate turistică și de agrement ia „spanac București

Aspecte din Capitală și din 
preajma acesteia, culese in 3 
anotimpuri:... Iarna, In trenul 
<a «Valea Prahovei", tras In 
Gara de Nord, tițlva angajați 
ai magazinelor Victoria și Co
tor urcă grăbiți purtînd cu ei 
ochiuri și săniuțe;... primăvara 
aceasta. In Pădurea Pustnicul, 
tineri Îmbujorați, participant! 
ta un concurs do orientare, a- 
larffnr prin pădure, avlnd în 
nrttai schițe, busole : ...vara, 
acum In aceste zile călduroase, 
la Dumitrana — frumosul loc 
de agrement din apropierea 
comunei Măgurele — ne-a ■*  
traa atenția un grup vesel de 
femei și bărbați care jucau vo
tat

«Cine sînt tinerii?". De fieca
re dată ni s-a răspuns, coinci
dență. evident : „Sint de la 
Spartac". Cine-i „Spartac" ? 
Este o asociație sportivă sin
dicală bueureștcană, înființată 
acum 33 de ani și aparțlnind 
oamenilor muncii eare lucrează 
In rețeaua comercială a Capita
lei. O vizită la sediul acesteia, 
ta str. Mina, te pune — dlntr- 
odată — In fata unei biogra
fii sportive de ...necuprins.

„RfGAIA SNAGOV" IA CAIAC-CANOE
(Vrmare din pag. 1)

România (Conun — Marinescu), 
România (I. Bfrlâdeanu — I. 
Btrlâdeanu) ; C 2 > seria I : Ro
mâni» (Tltu — Teodorov) 1:4Î]S, 
UHSS (Filon enko — Sosnovikl) 
1:43,0 ; România (Gurel — Be
ția) 3:46,7: seria a B-»i România 
(Pataalchln — slmlonov) 3:33,1; 
Români» (Stmioncenco — Capus- 
ta) 3:41,3 ; România (Toma 

— Anane) 1:44,6. In sin

• MOTOCICLIȘTII de la 
LHG.B. (întreprinderea de 
mașini grele București) au 
ctștlgst la Tg. Mureș „Cupa 
Consiliului Județean al sindi
catelor" — viteză tn circuli 
— la care au participat 19 e- 
ctilpe. Pe locurile următoa
re s-au clasat formațiile Vo
ința Oradea și Progresul Ti
mișoara. 0 O SPLENDIDA 
sărbătoare sportivi școlară a 
avut loc, recent, la Slatina, 
cu prilejul Încheierii anului 
sportiv școlar, la oare au 
participat aproape 3000 do e- 
levl. Două ansambluri de la 
școiile generale nr. 1, 3, 7 țl 
a au fost aplaudate la scenă 
deschisă pentru frumoasa lor 
evoduție la gimnastica ritmi
că. Programul a fost Întregii 
cu reușite demonstrații de 
box, lupte și Judo susținute 
de tinerii de la CAJ3-, Casa 
pionierilor și șoimilor patriei, 
asociațiile sportive Aluminiu, 
Sporting șl Pistonul. • ZILE
LE DE VACANȚA oferă ele
vilor largi posibilități de par
ticipare la diferite acțiuni 
sportive și pe meleagurile 
blstrițene. Astfel, la Bistrița 
a avut loc un reușit concurs 
de atletism, la care au parti
cipat elevi din Oradea, CluJ- 
Napoca, Baia Mare, Tg. Mu
reș, Satu Mare șl Bistrița. 
Printre evldențlațl s-eu nu
mărat : Cornelia Marian șl 
Csaba Stember (C.S.S. Ora
dea), Dana Pulac șl Sorin 
Pop (C.S.S. CluJ-Napoca) șl 
Gerda Fucliman (C.S.S Bala 
Mare). • „CUPA DÎMBOVI
ȚA- la tenis, ajunsă la a
6-a  ediție, a fost dștigată a- 
nul acesta de Dinamo Bucur- 
rești, urmată In clasament de 
T.C. București șl Steaua. For
mația organizatoare. Metalul 
Tirgovlște, s-e situat pe lo
cul 4. • SUB GENERICUL
„daciadei" a avui loc la 
Măcln, zilele trecute, un Sez- 

și din cele patru orașe : Zalău, 
Șimleu-Silvaniei. Jibou si Ce- 
hu-Silvaniei. Finala a oferit 
timp de două zile un încîntător 
spectacol, cu întreceri de atle
tism. handbal, volei, mini-fot- 
bal. ștafete aplicative, jocuri 
distractive, ansambluri de gim
nastică. Profesorii de educație 
fizică din județ. Consiliul jude
țean al pionierilor si șoimilor 
patriei, prin comisia de specia
litate (secretar Nicolae Sîrbu), 
în colaborare cu C.J.E.F.S. și 
celelalte organe cu răspunderi 
si atribuții au fost la Înălțime. 
Unul din scopurile festivalului 
a fost depistarea talentelor 
pentru sportul de performantă.

„Dacă doriți să vă vorbim 
doar de excursiile organizate 
de noi — ne spune Alexandru 
Chiș, președintele asociației — 
la drumeții sau acțiuni de a- 
grement va fi mai ușor, deși 
și ele sînt foarte multe". Dis
cutăm cu conducerea asociației: 
președintele amintit, secretarul 
— H. Avramescu și instructo
rul — Elena Șoca, ultimii de 30, 
respectiv 19 ani în asociație, 
șl decidem să ne rezumăm doar 
la ceea ce s-a realizat Intr-un 
an In această direcție. Și da
tele sînt concludente : 510 ac
țiuni interne cu 15 500 de par
ticipant! ți 35 externe, cu 1 050 
participanți.

Ceea ce putem afirma în ur
ma acestei vizite, după discu
țiile purtate, după ceea ce am 
văzut, este că la Spartac ac
țiunile inițiate pentru petrece
rea timpului liber ocupă un loc 
important in viața asociației. 
Lunar și săptămînal, pe panoul 
asociației sînt afișate propune
rile pentru „excursia săplămî- 
nii~ (la Cheia, V. Prahovei, La
cul de acumulare Vidraru, 
Doftana ș.a.), drumețiile iniția
te pentru vizitarea unor locuri 
istorice, muzee, obiective eco

gura finală * zilei (fără preli
minarii), K4 F, a clșUgat dar 
primul nostru echipaj : România 
(Buhaev — Ștefan — Popov — 
Burl) 1:30,5, România (Dlnescu — 
Volean — Borcănea — Clrlan) 
1:42,0, combinata URSS — Bul
garia (Engele — Pașeva — Go- 
rișevska — Urbanalte) 1:43,3.

Azi dimineață (de la ora >) se 
desfășoară seriile >1 semifinalele 
la Șt» m, iar după-amlazâ (de la 
ora 16,30) finalele.

tival sportiv al cooperatorilor 
meșteșugari, la care s-*u  În
trecut reprezentanți al aso
ciațiilor Voința din Buzău, 
Tulcca șl Măcln. Au avut loc 
eon cursuri la volei, cros, te
nie de masă, șah șl box. Ia 
volei a etștigat echipa <fin 
Măcln, ,1a tenis de masă I. 
Panteli (Tulcea), la șah I. 
Constantin (TuJoea), la cros 
M. Boranga șl Marloara Crls- 
tea (Măctn), iar la box s-au 
remarcat : V. Petrică, I. Lav- 
rente (Măcin), Al. Foca (Tul
cea) șl M. Tudorlu (Buzău). 
• PE MELEAGURILE BIHO- 
KENE s-a desfășurat o cursă 
cldistă dotată cu „Cupa 
Păcii- — organizată de 
C.J.E.F.S. Bihor, cu sprijinul 
forurilor sindicale șl U.T.C. 
Cicliștii, tn număr de peste 
100, din Județele Cluj, Satu 
Mare și Bihor au parcurs 
n șapte etape 250 km. Peste 

tot, unde a trecut caravana 
multicoloră, cicliștii au fost 
primiți cu eâldură, competi
ția constituind o frumoasă 
manifestare a tineretului pen
tru pace. Curea a fost clști- 
gată de Olimpia Oradea, ur
mata — in clasamentul gene
ral — de Rapid Oradea șl 
Voința Clumeghiu. I IN O- 
RAȘUL REGHIN s-a organi
zat o frumoasă Întrecere de 
karting, „Cupa Independen
ței", care a revenit sportivi
lor din Tg. Mureș ; pe locu
rile 2—3 s-au situat eoncu- 
rențil ctin Tlmăveni șl Re
ghin. La individual au clști- 
gat : loan Puczi (Tlrnăvenl)
— cat. 0—10 ani, Attila Pall
— 10—12 ani. Florin Cota — 
112—14 ani, Levente Diosan — 
M—16 ani, Iuliu Szasz — 
16—18 șl Ovidiu Lazar — 16— 
10 ani (toți dan Tg. Mureș).

RELATĂRI DE LA : I. Păuș, 
C. Ghlțescu. FL Toma, M. A- 
vanu, L Țipa, L Ghlșa, L. 
Maior.

Pe această temă a fost organi
zată o sesiune de comunicări 
științifice, iar la Casa corpului 
didactic o expoziție de trofee 
cîstigate de sportivii Sălajului.

Ciștigători : 60 m (b) — B.
Lorancz (Sărmășag) 8:00, (f)
Marilena Pop (Crasna) 8:08 ; 
800 m (f) Marilena Pop 2:29 și 
Liana Cuj (Zalău) 2:29 ; 1000 m 
(b) A. Brudașca (Buciumi) 
3:03 ; ștafetă aplicativă — Școa
la generală Năpradea ; lungi
me (b) — A. Brudașca 5:03 m, 
(f) Marilena Pop — 4,67 m ; 
înălțime (b) S. Horje (Șimleu- 
Silvaniei) 1.50 m ; (f) Marilena 
Ghirbovan (Jibou) 1,30 m.

nomice. De multe ori se orga
nizează concursuri de orienta
re turistică in pădurile din 
preajma Capitalei (Băneasa, 
Pustnicul, Comana, Snagov), de 
succes bucurîndu-se și acțiuni
le de agrement, „zilele recreati
ve", inițiate în aer liber, din 
cadrul cărora nu lipsesc nicio
dată jocurile sportlv-distractive 
(alergări In sac, tras la țintă 
cu mingea de tenis sau oină 
ș.a.) la care au fost angrenați, 
într-un singur an, circa 8000 
de participanți.

Sînt, evident, și planuri de 
viitor în această direcție: este 
în curs de amenajare complexul 
sportiv din bd. L. Rebreanu 
(pe malul Lacului Balta Albă) 
unde se vor organiza în fieca
re duminică acțiuni cultural- 
sportive; numărul excursiilor 
va crește în perioada următoa
re cu 30 la sută; intensificarea 
concursurilor de orientare tu
ristică ; înființarea unui cerc 
de pescuit sportiv; concursuri 
cicloturistice ; inițierea de ac
țiuni „două zile în mijlocul 
naturii” sîmbăta și duminica.

Modesto FERRAR1N1

LIPSĂ DE
tu'mare din pag. 1)

mul rlnd, am dedus • oareca
re rezistență din partea «nor 
sportivi la un program intens 
de muncă. Apoi, ae pare că 
jucătorii din vechea gardă 
(Dumănoiu, Pop) earn intrau in 
sextetul de bază au dovedit de 
data aceasta o scădere vertigi
noasă în capacitatea de efort. 
In acest sens, antrenorul prin
cipal a pledat pentru renunța
rea la aportul lor : „L*  SI de 
ani cîți numără cei doi nu mal 
putem avea încredere intr-un 
randament al lor la nivelul ani
lor trecuți, cind a-au dovedit 
reale valori. Pc de altă parte*  
ei nici nu contribuie acum Ia 
sudarea colectivului. Uneori, 
dimpotrivă". La care medicul 
echipei a adăugat că „datele 
testelor de laborator efectuate 
la Centrul de medicină sporti
vă indică I» el o diminuare a 
posibilităților de recuperare". O 
altă cauză rezidă in Întrerupe
rile frecvente de către dțlva 
jucători a pregătirii, ca urma
re a unor accidentări sau a 
examenelor, situație care va

A APĂRUT Nr. 6/1982 AL REVISTEI 

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"
Spicuim din sumar :
• „Conținutul, formele și mijloacele activității de educa

ție fizică și sport de masă" ;
• „Contribuția educației fizice Ia îmbunătățirea stării de 

sănătate și a pregătirii fizice a studenților", de lector univ. 
dr. V. Dimitriu, lector univ. dr. Cristina Fozza, studenta 
Daniela Drăghici;

0 „Raționalizarea și standardizarea mijloacelor de pre
gătire fizică șl sportivă a studenților", de lector univ. 
I. Benga ;

0 „Elemente noi efectuate cu ocazia Campionatelor mon
diale de gimnastică. Moscova 1981“ (III), de. prof. Ata- 
nasia Albu ;

_ 0 „Progresul recordurilor mondiale in atletism și perspec
tivele lor", de dr. A. Rădulescu ;

0 „începuturi sportive la Galați", de conf. univ. 
D. Stanciu

Revista „EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT" s-a pus in vin- 
zare la centrele și punctele de difuzare a presei din Ca
pitală și din țară.

Reamintim că ABONAMENTUL este calea cea mai sigură 
pentru primirea cu regularitate a revistei „Educație fizică 
și sport", revista profesorilor de educație fizică, a antreno
rilor, sportivilor, a tuturor activiștilor mișcării sportive.

LUIZÂ NICOLAESCU, 
PE LOCUL I 

LA PLATFORMA
LA CONCURSUL 

DE LA BUDAPESTA
Participînd, la Budapesta, la 

un concurs international, ală
turi de sportivi din Austria și 
din țara gazdă, tlnăga săritoa
re româncă Luiza Nicolaeseu a 
avut o prestație foarte bună, 
cucerind locul I în proba de 
salturi de la platformă (10 m). 
Lulza Nicolaeseu a totalizat 
346,65 p. In aceeași probă, Ilea
na Pirjol s-a clasat pe locul 8. 
La trambulină (3 m), Cristina 
Timar s-a clasat pe locul se
cund, cu 396,55 p, fiind între
cută la diferență mică de Ibolya 
Nagy (Ungaria) — 404,40 p. 
Andreea Dragomir — 355,70 p 
șl Ileana Pirjol — 352,60 p l-au 
clasat pe locurile 3 și, respec
tiv, 6.

IONEL CATO - CAMPION A1 AJIONAl IA CICI ISM-fOND
„S-a jucat in 
temperatură t 
grade, sufocau 
Deși au făcut

Pe un traseu extrem de difi
cil, care a măsurat 108 km — 
Rîșnov — Fundata — Rucăr — 
Fundata — Rîșnov — Poiana — 
Brașov — a avut loc ieri cursa 
de fond din cadrul campionate
lor republicane de ciclism re
zervate seniorilor. Au semnat 
prezența la start cei mai buni 
alergători, in total 32 din 10 
cluburi și asociații sportive, 
întrecerea a fost dominată net 
de reprezentanții clubului Di
namo București, care au reușit 
să cucerească prin Ionel Gan
cea titlul de campion al țării, 
precum și următoarele 5 locuri. 
Ei au trecut la clima cursei 
încă de pe primele serpentine 
ale Dealului Fundata, uinde de
altfel a început tărîmițarea 
plutonului, dinamoviștii avlnd 
permanent inițiativa. La în
toarcerea de la Rucăr, E. Flo
re», C. Paraschiv, C. Căruțașu, 
L Gances, I. Buiaru și C. Ni
colae și-au mărit treptat avan
tajul ruJînd vertiginos. La Po
dul Dîmbovicioara. L Gancea, 
E. Flore» și C. Căruțașu se des

VIGOARE
persista incă vreo trei săptă- 
mlni, Căta-Chițlga, Mina, Io
nesco și Girieanu fiind reținuți 
la examene. în fine, dar nu în 
ultimul rtnd, unele aapecte le
gate de regimul da viațâ spor
tivă, de asigurare a unul echi
libru intre efort *1  recuperare, 
prin toate mijloacele cunoscu
ta au influențat randamentul 
(scăzut) in competiție.

Aceste cauze trebuie să stea 
in atenția conducerii federației, 
astfel incit în perioada urmă
toare să fie eliminate toate 
neajunsurile rezultate din tes
tul de la Wroclaw. Din punctul 
de vedere al pregătirii, antre
norul N. Sotlr ne mărturisea 
că va pune accentul în etapa 
următoare pe îmbunătățirea 
jocului de apărare (capitol la 
care s-au observat cele mai a- 
larmante deficiențe), pe con
turarea unul sextet de bază 
stabil (fără cel ee nu au con
firmat plnă acum), pe amelio
rarea execuțiilor tchnlco-taetlec 
prin pregătire individuală.

Așteptăm confirmările in me
ciurile test eu echipa Franței 
șl la turneul Internațional al 
României...

CAMPIONATELE INTERN/5
DE PENTATLON MO

ALE ROMÂNIEI
La finele acestei săptămînl 

se va da startul, la București, 
într-o competiție tradițională a 
sportului noetru. Campionatele 
internaționale de pentatlon mo
dern. în acest an Întrecerea 
reunește echipe și sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
Italia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, firește. România.

Prima probă, călăria. se va 
desfășura pe parcursul a două 
zile, duminică și luni, marți va 
avea loc proba de scrimă.

miercuri cea 
aînt program; 
probe : dim 
după-amiază

Pentru pen 
campionatele 
prezintă un 
tentativa lor 
bunele apreci 
bucurat în ul 
Jocurile Olim 
va, unde ecli 
avut o evolu

H.C. MINAUR- LOCUL II IN TURNEUL
Intre 23 și 28 iunie s-a des

fășurat la Soci, în Uniunea 
Sovietică, un turneu interna
țional de handbal masculin. 
Din țara noastră a participat
H.C.  Minaur Baia Mare, cla

sată finalmen 
egalitate de 
gătoarea. Gol) 
fost Mihai Mi 
scris 30 de go

Despre aces 
norul Lascăr

prind și rulează puternic, a- 
jungind la Poiana Brașov cu 
un avans considerabil. Cu 
300 m înainte de intrare pe 
stadion C. Căruțașu „sparge" 
șl nu va mai concura la titlu. 
Lupta pentru primul loc se dis
pută între Gancea și Florea. Pe 
stadionul din Poiana Brașov 
L GANCEA intră primul ter
minând învingător — cronome
tra*  cu 3h 07:11, cucerind titlul 
de campion al țării la fond. 
Locul 2 — E. Florea la 7 sec. 
șl 3. C. Căruțașu la 34 sec. 
Restul concurenților sosesc in- 
șiruiți la distanțe apreciabile : 
4. C. Nicolae 3h 11:03 5. FI. 
Sîrbu 3h 13:52. 6. C. Paraschiv 
3h 14:25, (toți de la Dinamo 
Buc.). 7. I. Cojocaru (Stirom 
Buc.) 3h 14:30. 8. P. Nițu (Di
namo) 3h 15:04. 9. C. Ologu 
3h 15:38. 10. Gh Butaru 3h 
16:04 (ambii de la Metalul Plo- 
penl). (C. GRUIA — coresp.) 

cbipele s-au s 
șit să realize: 
nivel. Minaur 
învinsă eompe 
dut locul I la

H. C. Minaur 
tată Ia turneu 
Ia Soci de 
Cristca, Pînzai 
nes, Lupui, R 
pursch, Boroș, 
te. Măricei V« 
rumb.

Iată rezulta*  
Varpalota (t 
(12—7). cu In 
la (Cehoslovac 
cu Selecționai 
R.S.F.S. Ruse 
cu Selecționa 
24—24 (10—16
nai:

I. R.S.F.S. I 
H.C. Minaur
3. Sei. tin. R.S 
Varpalota (Uni 
terturist (Cehe

SPERANȚELE DE IERI, DEVEN
(Urmare din pag 1)

rători adverși) sînt elocvente. 
Ne manifestăm convingerea că 
îndrăzneala manifestată in pro
movarea baschetbaliștilor tineri, 
cu gabarit corespunzător, va 
continua, in folosul echipei 
Steaua, precum ți al lotului 
național. în acest sens, nădăj
duim că juniorul Gabriel Șarlă, 
utilizat pînă acum la meciuri 
fără probleme, va avea ambiția 
de a păși cu hotărîre pe ur
mele predecesorilor săi.

Dinamo Bueurcști (antrenori*  
Dan Niculescu și Gheorghe No
vac) s-a clasat din nou pe lo
cul secund, fiind depășită de 
tinerețea, vigoarea și... talia 
principalilor lor rivali. Se pare, 
insă, că bariera pusă de Stea
ua in fața titlului, prin lansa
rea lui Roman Opșitaru (2,10 
m), a fost o lecție înțeleasă 
de dinamoviști, în „grădina" 
cărora ii aflăm acum pe Ale
xandru Vinereanu (2,10 m, năs
cut in anul 1959, provine din 
județul Vîlcea) și pe Eugen 
Toader (2,12 m, născut in anul 
1964, provine din județul Ga
lați). Pe care ii dorim (Spre 
binele baschetului din țara 
noastră) ajunși cit mai grabnic 
la un nivel competitiv pe plan 
intern ți. ceva mal tîrziu, in
ternațional. Mai mult curaj în

promovarea ș 
losirea basche 
păstrarea trad 
de echipă al 
ccrdarea sprij 
cătorilor mai 
tați de către 
nitul activități 
ță, iată alte 
care vor pute 
Dtoamo să’ ca 
cu șanse la ti 

Pe locul 3, 
strălucit prin 
toate puncte 
C.S.U. Braș 
Gheorghe Mai 
un sprijin sol 
formației, Cor 
(im exemplu c 
culorile clubu’ 
bine căile pr 
gătit și mobili: 
tru a realiza 
performanță di 
tulul masculir 
cui 3 în câmp 
mine ca prin 
tulul cu jucăl 
peste 2 m C. 
țină poziția o 
rfvnesc echipe]

Dintre acest 
trerori Mircea 
Dan Berceanu 
de a-și atinge 
tuațiile (care 
doar prin lips 
de disciplină

Un prilej de noi și frumoase

TRAGERE £X



BARAJULUI PENTRU DIVIZIA
DUMINICĂ, MECIURILE TUR ALE

I
I
î
I
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LOTUL NAȚIONAL PENTRU 
SEZONUL DE TOAMNĂ
A fost alcătuit lotul național de fotbal pentru partidele 

internaționale din această toamnă. Reamintim că este vorba 
despre cele două meciuri amicale cu Japonia (la 15 fi 
18 iulie), ca fi de alte citeva intîlniri amicale cu caracter 
de verificare dinaintea jocului oficial cu Suedia de la 
8 septembrie a.c. din cadrul preliminariilor C.E. Dar iată-i 
pe cei 23 de jucători care vor lua parte, incepînd de dumi
nică 4 iulie, la un scurt stagiu de pregătire care va avea 
loc la Cimpulung-Moldovenesc ;

PORTARI : Moraru, Iordache, Ducatlam ;
FUNDAȘI : Rednic, M. Marian, Ștefănescu, Iorgnleseu. 

Andone, Bogdan, Ungureann ;
MIJLOCAȘI : Țicleanu, Balint, Boldui, Augustin, Klein, 

Custov ;
ATACANfl : Tureu, Cămătaru, Geolgău, Gabor, Sucin 

(,,U“), Bălăci, Văetuș.
Așadar, șase jucători de la Universitatea Craiova, cinci 

de la Corvinul, patru de la Dinamo, cite doi de la Steaua 
fi Sportul studențesc, cite 1 de la U.T.A., A.S.A., F. C. Ar
geș și „U“ Cluj-Napoca,

Lotul va fi însoțit de Mircea Lucescu. director tehnic al 
F. R. Fotbal fi antrenor al echipei naționale, fi Mircea 
Rădulescu. dc dr. Nicolae Andreescu fi masorul Andrei 
Tudose.

Echipele campioane ale jude
țelor, cu excepția celor care, 
conform art. 95 litera f din Re
gulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice (județe cu 
cei mult două formații în Di
vizia „C") promovează fără 
baraj — se întrec, duminică, 
tp meciul tur pentru a se ca
lifica în campionatul Diviziei 
„C“. După Împerecherea echi
pelor din județele limitrofe, 
ieri, la sediul F.R.F., s-au tras 
la sorți jocurile tur : Sonda 
Ocna Mureș — Constructorul 
Hunedoara, Auto Timișoara — 
Frontiera Curiici (Arad), Pro
gresul Topolovcni (Argeș) — 
Cauciucul Drăgășani, ProletarulI

ws
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nu a găsit pină a- 
cuvenit în rfndul

clasată, Rapid Bueu-

î

*

1
B

5
I
1

dus la unele infrîngcri cu con
secințe in clasarea finală a 
formației. După opinia noastră, 
valoarea baschetbaliștilor de la
I.C.E.D.  le creează mari șanse 
de a obține locul 3 și chiar de 
a tinde mai sus. Dar așa ceva 
nu se poate fără disciplină per
fectă, fără abnegație la antre
namente și la jocuri din prima 
șl pină In ultima secundă a 
fiecărui meci. Este, de fapt, 
ceea ce așteaptă simpatizanții 
formației fi conducerea între
prinderii constructoare, al că
ror sprijin 
cum ecoul 
jucătorilor.

A cincea
rești (antrenor Haigazun Tur- 
sugiânj, a făcut unele meciuri 
bune, cu un lot fără individua
lități, dar doritor să continue 
tradiția puternică a baschetu
lui din Giulești. Ca o noutate 
(binevenită) am notat promo
varea junid'ului Andrei Popo- 
vlci (fiul fostului internațional 
fi... rapldist Radu Popovici). 
Sperăm că a fost doar un în
ceput și că. In toamnă, 
revedea Rapidul ceva mal 
fi, deci, mai viol.

Pentru IBIUAS Baia 
(antrenor Andrei Molnar), afla
tă prima dată ta Divizia „A”, 
marea performanță a constl- 
tult-o promovarea în grupa va
lorică 1—6. După ce au obți
nut acest rezultat, băimărenii 
s-au cam lăsat pe tînjeală, din 
care cauză au mal obținut doar 
victorii disparate. Este de aș
teptat, însă, ca viitorul sezon 
să fie pregătit cu deplină res
ponsabilitate, deoarece campio
natul 1982—1983 se anunță foar
te dificil.

vom 
tînăr

Mare

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
AU JUCAT, AU CIȘTîGAT I

La teriUe de Loz ta plic afLa- 
te în vtazare, printre care șl 
Lozul vacanței, partlclpanțllor li 
— oferă zilnic posibilitatea de 
a obține autoturisme „Dacia 1300“ 
|1 „Trabant 601“, precum ți clș- 
tlguri în bani de 50.000, 20.000, 
10.000 0.000, 2.000 lei etc. Iată
numai dțlva dintre cei mal re
cea ți cîștigătorl de autoturisme 
„Dacia 1300“ : Cîrniceanu Marian 
(corn. Ștefan cel Mare, Juid. Vas
lui), Popa Vasile (Bnad, jud. Hu
nedoara), Grosu Romică (Vatra 
Domei), Tlpișcă Simona Cristi

Bacău — D.V.A. Portul Galați, 
Unio Satu Mare — Minerul Or. 
dr. Petru Groza (Bihor), Sănă
tatea Dărăbani (Botoșani) — 
Zimbrul Suceava, Textila Frej- 
mer (Brașov) — Flamura roșie 
Sinsimion (Harghita), Construc
torul Voința Odobeștl (Vrancea)
— Metalul Buzău, Automecani- 
ca Reșița — Armătura Streha- 
ia. Victoria Munteni Buzău (Ia
lomița) — S.C.I.P. Ulmcnl (Că
lărași), Olimpia Gherla — Elec- 
tromureș Tg. Mureș, Șoimii 
Topolog (Tulcea) — Dobrogea 
Canal Basarabl (Constanța), E- 
lectrica TItu (Dîmbovița) — 
Constructorul TCIF Buzescu 
(Teleorman), Progresul Băiicfil
— LP.C. Slatina, Tehnoton Iași
— Azotom Săvinești (Neamț), 
Victoria Florești (Prahova) — 
Viscoza București, Sticla Bis
trița — întreprinderea Șuruburi 
SigbeL

Primele echipe stat gazde, in 
tur, duminică 4 Iulie — ora de 
Începere • meciurilor — 18. 
Returul va avea toc duminică, 
11 iulie, de la ore 17.

După duDla întilnlrc dc Juniori n România-Polonia

UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR 
AL NOII ECHIPE ÎN FORMARE

Zilele trecute, reprezentativa 
de juniori II a Romftnlel a 
susținut o dublă tatîtalr*  ta 
compania formației similare a 
Poloniei, inregistrtnd două vic
torii la scor (5—0 fi 4—0), 
succese meritorii ale tinerilor 
noștri jucătorii pregătiți de an
trenorul Nicolae Belîzna. Evo
luția de ansamblu a echipei — 
cu excepția primei repri
ze a celui de al doilea joc — 
s-a situat la un nivel încu
rajator. Datele tehnice ale ce
lor două meciuri Întăresc cit te 
poate de sugestiv cele afirma
te : 33 de șuturi (15 pe spațiul 
porții) in primul, 28 (13) In 
al doilea. 12 (18) numărul cor- 
nerelor, realizări care reflectă 
Insistența echipei pe plan ofen
siv. Ele ar fi fost și mai efici
ente, dacă, In citeva situații, 
precipitarea fi unele stîngăcâi 
tehnice nu fi-ar fi pus am
prenta. Oricum, 9 goluri !n 
două partide constituie o per
formanță la nivelul acestui e- 
yalon.

Pel hanedorene area să eanii- 
■sue in campionatul 1981—93, pe 
care H analizăm acum. Corvl- 
onl a reușit in final ■* wee 
pe podiumul Diviziei „A", ffc 
•a claseze pe un merituos toe 3, 
dfilglndu-fi dreptul de a jut® 
in toamnă tatr-o cupă euro
peană CCupa UJLF^A."). Iată, 
acestea tint oele mal frumoase 
performante din viața acestui 
club. Desigur, merite deosebite 
11 revin lui Mlreea Laeescu,
conducerii clubului cum spu
neam, ți acestor jucători tineri
li talentați, dar care nu trebuie
să uite că zlnt abia la Începu
te! drumului in fotbalul de 
performantă, că cel mai greu 
lucru este să păstrezi o pozi
ție decit s-o clștlgi.

Oomparind cifrele vom vedea 
ci echipa a avut o comportare 
constant bună (in general, pe 
tot campionatul), fără mari ur
cușuri sau coborîșuri. Dar teta 
bilanțuj din anul competițlcnal 
1881—82.

TUR : 17 8 4 » 36—23 20 p, 
locul 3.

RETUR : 17 7 5 S 28—19 19 p, 
locul 3.

Chiar simpla citire a acestor 
cifre invită la reflecții. Se 
constată o scădere in sezonul 
de primăvară. In primul rind, 
pe planul eficacității. Unii ex
plică acest „reflux" prin fap
tul că adversarii au început să 
cunoască jocul hunedorenilp-r; 
alții justifică finișul mai slab 
datorită solicitărilor, a turnee
lor efectuate în America Cen
trală și America de Sud. unde 
au fost prezenți Bogdan, Gabor, 
Klein, Rednic, Andone. Dac o 
puternică echipă de club (cum 
se vrea Corvinul și cum a vru
t-o Lucescu) trebuie să răs
pundă obligațiilor de a da ju-

Principalul atu al actualului 
lot reprezentativ este tehnica 
apreciabilă a majorității com- 
ponențllor ei, care s-a dovedit 
hotărâtoare In disputa cu jucă
torii polonezi, superiori ta pri-

na (orașul Gb Gbeor ghiu -Dej), 
Cioclu loan (tom, Recea, ]ud. 
Maramureș), Toca Paul (corn. 
Hinava, jud. Mehedinți), Sandu 
Gheorghe (Botoșani), Matiș Da
vid (Blaj), Popa Miliail (Sibiu), 
Hotazki Mioara (Adjud), Pal A- 
lexandru (Gheorgheni) ș.a. Ju
când cu regularitate la Loz în 
plic, puteți obține și dv. cîștl- 
guri asemănătoare.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 2 iulie 1982, va avea loc, 
cu începere de la ora 16, la sala 
clubului Progresul din str. Dr. 
Staicovici.

PE PODIUMUL CAMPIONATULUI SI IN CUPA U. E. F. A 
CORVINUL

cători echipei naționale, pentru 
că altfel treaba ar fi tăcută 
doar pe jumătate, iar rezultate
le echipei reprezentative nu 
sint de fapt deeit oglinda cam
pionatului, a valorii și compe
titivității lui.

După ce s-au întors din Aus
tralia, de la C.M. dc juniori, fi 
după ce au fost lăudați (justi
ficat), Rednic, Andone și Gabor 
au jucat bine, dar au cam scă
zut pe parcurs. Echipa a acuzat 
ta retur și absența lui Peteu, 
absență care a influențat ran
damentul echipei și al golee- 
terului ei, acum doar cu 13 go
luri la activ și abia pe poziția 
a 5-a în clasamentul celor mai 
eficace jucători. Se aștepta o 
finalizare mai bună din partea 
lui Gabor, omul de gol din 
Australia, dar, iată, el a marcat 
doar 6 goluri (!?), cit Nicșa 
(folosit ba fundaș, ba mijlocaș, 
ba atacant) și mai puține de- 
cît Dumitrache, care are 34 de 
ani fi nu 21 cit Gabpr. De ase
menea, Klein, jucător poliva
lent, erte fi el deficitar ta ptri- 
vința eficacității. Klein, Gabor,* 1 * * * * 
Rednic, Andone nu mai stat 
nici Juniori, nici promisiuni, ci 
adni internaționali „A“, care 
trebuie să dispună de maturi
tatea necesară, pe măsura În
crederii eu care au fost cre
ditați. De «1 Pentru eă ste
rilitatea din jocul lor de la ®- 
chlpă are consecințe fi la nive
lul echipei reprezentative. De
altfel. hunedorenii au avut In 
finalul acestui campionat, nșM 
precis din etapa 28-a : un de
clin de formă și eficacitate r 
1—1, acasă, cu „U“ Cluj-Napo- 
ea ț 0—2 la Rm. Vâlcea ; 1—0, 
acasă, eu Sportul studențesc ț 
1—3 la Timișoara ; 1—1, acasă, 
cu Univ. Qnaiova ; 2—3 cu Di
namo ; 1—1. acasă cu C. S. 
Ttrgoviște, rezultate care le-au 
periclitat la un moment dat 
clasarea pe locul 3, obținut, ta 
final, grație golaverajului su
perior față de F.C. Olt.

De la începutul acestor rân
duri. trebuie să remarcăm as
pectul cel mai pozitiv din viața 
Corvinului : MUNCA ÎN PERS
PECTIVA. Corvinul Hunedoara 
este un exemplu în acest sens, 
cel mai elocvent fi mai con

Hunedorenli (echipament închis) atacind, tn deplasare, la Bucu
re fii, unde au ciștigat două puncte ta fața Progresului-Vulcan.

vingător.
Si formația hunedoreaaă a- 

lerga cândva după rezultate 
imediate fi umbla în stin
gă fi-n dreapta după jucători 
gata formați. Dar rezultatele 
se lăsau așeptate «au veneau 
rar, Întâmplător, fi. cu toate e- 
forturile, In vana lui 1979 echi
pa retrograda din Divizia „A", 
cu un bilanț semnificativ : lo
cul 16, golaveraj 45—50, 30 de 
puncte.

Oamenii de aici au găsit tă
ria să treacă peste momentul 
greu. S-au consolidat organiza
toric prin numirea lui Mircea 
Pateu ca președinte al duhu
lui, au realizat o bază sportivă 
model, grație sprijinului per
manent al organelor locale de 
partid și dc stat, al combina
tului fi al oamenilor entuziaști, 
iubitori ai fotbalului. Icu*  tînă- 
rul antrenor Mircea Lucescu, 
convins că nu poate urca Ie 
noua sa meserie docil odată cu 
echipa, cu competență 
dribmeală a Început să 
ic grădina proprie (cm 
de copii fi juniori eu o 
eabill productivitate In 
na Jucătorilor — Rednic, 

fi in
se tribe 
eesrirti 

rswHor- 
erește- 
Klcte.

viața gabaritului. In cadrul •- 
chipei noastre am remarcat figu
ranta portarului Zlotea 1 fin- 
cronizaree fi venirea ]a dublaj 
a fundașilor centrali Ctrstea * 
Mihail (primul eu o bună dă- 
tentă fi urcări eficiente ta »- 
tac) ; vivacitatea fi tmvaliul 
liniei mediane cu Bobaru ta 
prim-plan; realizările lui Ma- 
teuț, vlrf de circumstan
ță In cele două me
ciuri, care a probat prin cele 4 
goluri marcate tacă o dată reale
le sale calități. Totuși linia de 
atac este tacă in faza căutări
lor, dintre jucătorii folofiți de- 
tafindu-se Sterian. O pro
blemă In discuție este aceea 
a fundașilor laterali, situați 
tacă sub nivelul celorlalte ț)ps- 
turi. Cum primele exa
mene oficiale ale acestei re
prezentative vor fi in primăva
ra anului viitor nutrim convin
gerea că antrenorul Nicolae 
BeUzna fi jucătorii «ăi vor de
păși niveiull modest al ultime
lor participări ale echipelor 
noastre la preliminariile 
U.E.F.A, Acest 9—0 cu forma
ția Poloniei este un început 
bun, care trebuie continuat.

Adrian VAS1LESCU

CIȘTIGURTLE TRAGERII LOTO 
DIN 25 IUNIE 1982

Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism Dacia 1300 și 1 varian
tă 25% a 17.500 lei ; categoria 2 ! 
3 variante 100% a 22.513 lei și 12 
variante 25% a 5.62B lei ; catego
ria 3 : 6 variante 100% a 5.136 lei 
și 41 variante 25% a 1.234 lei ; 
categoria 4 : 33,75 a 2.473 lei ; ca
tegoria 5 : 170,25 a 474 lei ; cate
goria 6 : 372,50 a 224 lei ; catego
ria X : 2.163,75 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000 
lei.

Autoturismul „Dacia 1GOO“ de la 
categoria 1, obținut pe un bilet 
jucat 100%, a revenit participan
tului BADEA M. ION din Pitești.

,, Radiografia" echipelor de Divizia „A"

ii

DOUĂ PREMIERE PENTRU
Peteu, Nicșa, Gabor, Andone 
sânt doar citeva exemple de 
produse sută la sută ale Hune
doarei), să selecționeze, viitorii 
divizionari „A", șă-i promoveze 
cu curaj și tact. Și rezultatele 
au Începui să se vadă.

ic 1980 Corvinul a revenit în 
primul eșalon, cîștlglnd seria 
cu 49 de puncte, cu un gola
veraj (90—42) oare avea să de
monstreze schimbarea unei 
mentalități. Jocul pe atac, sin
gurul care poate propulsa e 
echipă spre locurile fruntașe 
ale competiției.

Și astfel Corvinul a obținut 
un merituos loc 6 In 1981, ta 
finele campionatului, eu un 
punctaj (35 p) peste acel mi
nim „50 la sută". Dar ta aiQe- 
lafi campionat, Corvinul a fost 
itagura echipă care a ținut pa
sul eu campioana țării. Univer
sitatea Craiova, cea mai bună 
formație a momentului, cu care 
a Împărțit locul tatii 
ța eficacității : 72
marcate.

Drumul ascendent

privin
țelor!

In 
de

și forma

3. CORVINUL 34 15 9 10 64-42 39
0 Punct*  realizate acasă i M

QW-Ncpaw, Univer.l(oua Cea(ove _ _ _
• Punct*  realizat*  in daptasero 1 I — două cu Frogr*»f»I-Vuf<xm.  rfte 

■nul ou U.TA., F.C Connonțo, „U*  duj-Napoca, G5. Ttrgovljte, F.G
Așcwț (1 S.C Bccâu.
• Cai aal bun lac acupol i 1 - aScpc a te : a*l  moi >lob loc > 

f - «tapa e S4.
• Ooigetaril echipai t Fetea W palori. DuoUL*uch«  7, Sobor ți Nicșa

— aha 4, VAabq, KM» fi (Sh.'țfl — «ka 3, Rodnic. Dubincluc ti Andona
— aha Â Leeaacu â. Bogdan șl Onav - cita 1, Cârpuci (S. C. Bocâu)
— Mapei.
• AtcMerl folosiți - M I Bogdan M da ■«ciori, Rodnic șl 66 Ion - 

<Ha Bl, Klarin 30, Fafcu șt Nicșa — afta V, Ehrblncluc și Qcbor — cite 
M Andona V. fosdțd X. DossUnscba M. Ghifi M. tucaacu 23, Oncu

Vbatuș 17, Dunltrlu IV 14, Alese t, Tbnovaonu 7. Molaut și Colea 
atac — alia 3. DunUraoso șt Madunict - efta 1.
• Cartonașe galbene i n — 11 jncAtcrl ■ cete sur! multe : Fatev 3.
• Cartonase roșii ■ Andona (atoșraia a >« șl a 11-a).
• A beneficiat da 9 lorltari dp ia ft B 1 1 tnmsforsnate (Dublncluc

> setate (Loeaocu t, Dublnctae D | a fo«t sancțtonoto cu 7 p<- 
ealR uri r 4 transfcinato, 3 sototo.
• A ospodilat te> do Mart CV*  «oart - m bl deplasare), dinii*  

«are AM p*  spaftal porfi (tn enotl - * la depteeore).

F

— a plsrdot cil*  un punct ou 
ȘCS. Tlrgo.10*.

Oricum, performanța Corvt- 
noltd e meritorie (mal ales că 
a mal adus In scenă și alți ju
cători tineri, ca Tlmoveanu fi 
Mateuț), dar greul abia Înce
pe Mai cu seamă și pentru 
motivul eă Mircea Lucescu a 
xwvenit la București, director 
tehnic in cadrul l.R.F, Corvi- 
md va trebui să aibă un an
trenor In măsură să oontinua 
opera lui Mircea Lucescu. Dru
mul In «Cupa U.E.F.A." va fi 
presărat ou obstacole mari. 
Corvinul are de reprezentat nu 
numai Hunedoara, oi și fotba
lul românesc.

ATUNCI, ÎN TOAMNA, ÎN 
GRELELE EXAMENE, VOM 
AVEA MĂSURA EXACTĂ A 
VALORII ECHIPEI CORVINU® 
HUNEDOARA.

Constantin ALEXE

LA 18 IBLIf, Â.S.A. WL 
MUREȘ ■—SLASK WROCLAW
A. S. Armata Tg. Mureș Încep» 

pregătirile pentru noul sezon, 
astăzi, cînd, sub conducerea ace
lorași antrenori, loan Czako șL 
Madocsa Kiss, Întregul lot va ta— 
oe vizita medicală. De la 5 iulie, 
echipa va pleca la Sovata pentru 
tradiționalul stagiu de pregătii» 
în comun. La 18 iulie A.S.A. va- 
susține primul meci Internațional,- 
la Tg. Mureș, în compania echi
pei poloneze Slask Wroclaw, cla
sată pe locul II în primul cam
pionat al țârii. Intre 20 șl 23 iu
lie, la Tg. Mureș va avea loc utr 
turneu internațional la oare, lut 
afara formațiilor din Wroclaw șL 
Tg. Mureș vor mal lua parte U— 
Diversitatea Craiova șl Chimist 
Rm. vocea.

C. ALBU — coresp—J



M DECIDE
Căldură toridă, de-a dreptul 

sufocantă, la ora 17,15 la care 
a avut loc meciul de la Ma
drid dintre reprezentativele Ir
landei de Nord și Austriei. în 
cadrul grupei „D“. Și aceasta 
s-a văzut. în bună măsură, si 
in desfășurarea partidei.

Meciul a avut un caracter 
decisiv, în primul rînd pentru 
austrieci cărora, după înfrin- 
gerea în fața Franței (0—1) 1« 
era absolut necesară o victo
rie pentru ca, eventual, prln- 
tr-un joc al rezultatelor, să mai 
spere ceva. Pe de altă, parte, 
nord-irlandezii, neînvinși în a- 
ceastă ediție a C.M., doreau la 
rîndu-le victoria pentru a pu
tea aborda de pe picior de e- 
galitate. ultimul joc in cadrul 
grupei.

Antrenorul Georg Schmidt, 
pentru a-șl realiza obiectivul, a 
renunțat la cîteva dintre vedetei» 
echipei, iar omonim ul său Bin
gham a fost nevoit să-1 înlo
cuiască pe portarul Jennlng 
(accidentat).

Meciul a început în nota de 
dominare a austriecilor, care 
și-au creat cîteva ocazii pericu
loase, dar fără alt rezultat de- 
cît niște cornere, rămase și ele 
fără rezultat ! Căldura înceti
nește mișcările și forța jucăto
rilor („E primul nostru meci la 
această oră — spunea căpitanul 
irlandez O’Neill, și nu știu cum 
ne vom adapta**!).

Reaocție ft w<n.n:Mn>0. . mn •atunW tir V Certe t« !»«.>.« I SM 1110.30 F *130 30 «eella ecreip I1.31.40i irururbor »» i t«te> l« »S« romso UoanX L f. .!nfo-mo’io’
F«ntn rtre.notois , Bbenon.ert. orte itfXIM - ifeoa'temental axper* import ores», P.O. «os 130-131 lele, 11 «4. Bucure^. *h 13 Oecem&rt. ni S. I I. I l t 11343

în min. 28 „cade" însă golul, 
dar cei care-1 realizează sînt 
alb-verzll. Armstrong centrează 
de pe dreapta și Ilamilton în
scrie, printr-o splendidă lovi
tură cu capul.

După pauză jocul a fost mult 
mai animat, mai dîrz și mal 
spectaculos. Austriecii aruncă 
In luptă toate rezervele de e- 
nergie și izbutesc să egaleze 
(min. 50 Pczzcy la un corner)

ATLETELE DOIHA MELINTE Șl VALI IOHESCU 
ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA

fUrmore din pao Zi

senufondista Doina Mclinte, în
vingătoare în cursa de 800 m 
cu 1:58,39 — record al stadio
nului (ea a fost urmată de Pe
trova și Ștereva, din Bulgaria, 
cu 1:58,81 și, respectiv. 2:00.44), 
și săritoarea in lungime Vali 
Ionescu, clasată pe primul loc 
cu 6,80 m, înaintea polonezei 
Wlodar-.-zyk 6,48 m și bulgă- 
roaicei Guseva 6,41 m.

Alte comportări merituoase 
au avut Daniel Albu, locul doi 
la înălțime cu 2,24 m, după cu
banezul Centelles — 2,27 m și 
Corina Gârbca, a treia la suliță 
cu 66,46 m, după atleta greacă 
Sakorafa — 67,38 m și finlan
deza Lilaak — 67,36 m.

în alte probe au fost obținută

TURUI UMILI ’82 
PLEACĂ IA DM!
Pentru a 69-a oară multico

lora și mereu agitata caravană 
a Turului Franței se pune as
tăzi în mișcare. De fapt, as
tăzi are loc doar etapa prolog 
(7,400 km contratimp individual) 
la Bale, în Elveția. La startul 
competiției vor fi prezenți 170 
de cicliști care vor avea de 
parcurs 3 519 km. împărțiți In 
21 de etape. între acestea vor 
fi 3 de contratimp individual, 
una de contratimp pe echipe 
și 5 etape de munte (altitudi
nile cele mai importante 1860 
m — Alpe d’I-Iuez, 1838 m — 
Merlette).

Plecarea, așadar, astăzi 2 iu
lie urmînd ca sosirea să aibă 
loc la 25 iulie pe Champs Ely- 
sees, la Paris. în acest inter
val de timp vor fi și cîteva zi
le de odihnă: vineri 9 iulie și 
sîmbătă 17 iulie. Cele mai 
lungi etape : 246 km Bale-
Nancy (II). 244 km Alpe
d’Huez-Morzine Avoriaz (XVII), 
243,5 km Fleurance-Pau (XII). 
Dealtfel, 10 etape măsoară 
peste 200 km !

Irlanda de Nord

ACUM MECIUL DE
și apoi să ia și conducerea 
(min. 67 Hintermayer dintr-o 
lovitură liberă... indirectă). 
Speranțele lor au renăscut to
tal. dar n-au trecut decît 7 mi
nute și același Ilamilton reu
șește să-l „bată**  pe Koncilia 
și să readucă egalitate pe ta
bela de afișaj.

Cu acest rezultat. Austria 
este practic eliminată, indife
rent de scorul ultimului joc din 
grupă.

La fluierul arbitrului Adolf 
Prokop (R.D. Germană) s-au 
aliniat următoarele formații : 
IRLANDA DE NORD : Platt —
J. Nicholl, C. Nicholl, Mc 
Clelland, Nelson — Mc Creery,

Belgia — U.R

VICTORIE
Chiar dacă intilnirea de la 

Barcelona, de pe Nou Câmp, 
s-a desfășurat noaptea, tempe
ratura aerului era Încă foarte 
ridicată. La fluierul arbitrului 
francez Michel Vsmrot au În
ceput jocul următoarele echipe: 
BELGIA: Munaron — Renquin, 
L. Millecamps, Meeuws, de 
Schrijver (min. 65 M. Mille
camps) — Vandersmissen (min. 
68 Cemlatinski), Verhe- 
yen, Coeck, Vercauteren — 
Ceulemans, Vandenbergh ;
U.R.S.S. : Dasaev — Braskl, 
Baltacea, Clvadze, Demianenko
— Ohanesian, Gavrilov, Bal 
(min. 87 Daraselia), Bessonov
— Șenghelia (min. 90 Rodio
nov), Blohin.

Precum se poate constata din 
citirea numelor celor două for
mații, tn echipa „diavolilor 
roșii**  (cum i se spun» forma
ției belgiene) au apărut cîțiva 
jucători noi, Intre care și «1 
treilea portar, antrenorul Guy

rezultatele următoare : FEMEI: 
100 m — Ottey (Jam.) 11,05 m, 
200 m — Smallwood (Ang.) 
23,47. 400 m — Kratochvilova
(Ceh.) 49,64. 1 milă — Jatsinska 
(Bulg.) 4:21,52, 100 mg — Lan- 
ger-Kalet (Pol.) 12,84, înălți
me — Sterk (Ung.) 1,95 m; 
BĂRBAȚI: 100 m — PhlUipe 
(S.U.A.) 10.26, 200 m — Phil
lips 20,65, 400 tn — Cameron 
(Jam) 45,43. 1500 m — Scott
(S.U.A.) 3:35,75, Walker (N. 
Zeel.) 3:36,13, 200 m — Owett 
(Ang.) 5:05,75, 5000 m — Royle 
(Ang.) 13:37,62. Rono (Ken.) 
13:39.50, 400 mg — Lee (S.U.A.) 
49,81, lungime — Myricks 
(S.U.A.) 7,96 m, triplu — Con
nor (Ang.) 17,29 m, prăjină — 
Țarev (Bul.) 5,50 m, Slusarski 
(Pol.) 5.50 m, suliță — Michel 
(R.D.G.) 90,12 m.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA WIMBLEDON

LONDRA, 1 (prin telex). In du
ra dispută pe care partlclpanțli 
„Wimbledon ului- o poartă zilnic 
cu gtndul la finale, cel mal buni 
trec tur de tur, dar stat unii, 
chiar între tevorlțl, care rănita 
pe drum... Este șt cazul lui San
dy Mayer (cap da eerie cu nr. 
4) care tn turul 3 a cedat lut Tim 
Mayotte, un tînăr de >1 de ani, in
5 seturi : »-4, 4—7, 4—4, 8—1, 8—4,
Iar veterana Billie J&an King 
(34 ani ; numărul 11 pe lista fa
voritelor) a dispus cu 3—6, 4—4,
5— 1 de mult mal ttnăra sa coana- 
țlonală Tracy Austin (14 ani ; 
a 3-a favorită a turneului !).

Iată rezultate din competiția fe
minină, sferturi da finală : Mar
tina Navratilova — Joanne 
Russell 8—3, 6—4 ; Chris Evert- 
Lloyd — Barbara Porter 4—Z, 6—1; 
dublu — turul II : Evert-Uoyd, 
Rinaldi — Lean, Temesvarl 4—6,
7— 4, 4—1, Russel. Ruzlcl — Ptate- 
rova, sate 6—1, 6—4, Collins, Lem
berg — Mandlikova, Stove 8—4,
6— 2, Vermaak, Yeargln — Jaeger, 
Na gelsen 7—4, 2—4, 12—10, Buzige, 
Rhode — Barker, Kylomura 8—3, 
3—4, 4—4. Notăm șl cîteva rezul
tate la simplu bărbați : optimi de 
finală : G. Mayer — Denton 6—3,
8— 4, I—4, Krlek — Savlano t—2, 
8—3, 7—4, McEnroe — Pfister 4—4, 
6—4, 8—4, Edmondson — Simpson
6 4, 7—6, 7—4, Connors — McNa
mee 6—1, 8—3, 6—1, Gerulaltls — 
Tanner 6—3, 6—4, 8—3.

— Austria 2-2 (1-0)

DUMINICĂ !...
Mc Ilroy, O’Neill (min. 67 
Brotherston) — Whiteside, 
Armstrong, Hamilton ; AUS
TRIA : Koncilia — Kraus, O- 
bermayer, Pezzey, Pregesbauer 
(min. 46 Hintermayer) — 
Pichler, Baumeister, Pro- 
haska — Schachner, Hagmayr 
(min. 46 Welzl). Jurtln.

CLASAMENT
1. FRANȚA 110 0 1—0 2
2. Irlanda do Nord 10 10 2—2 1
3. Austria 2 0 11 8—1 1

Ultimul meci din grupa „D" 
va avea loc duminică la Ma
drid șl va opune Franța și Ir
landa de Nord.

.S.S. 01 (0-0)

LA LIMITĂ
Thys neavlnd altă alternativă 
de ales pentru a mai încerca 
ceva, cumva, acum in ceasul 
al 12-lea. La rlndul său, Kons
tantin Beskov a făcut apel la 
jucătorii săi cei mai buni și ia 
cea mai bună stare de sănătate, 
pentru a evita, de la bun În
ceput, posibilitatea unei sur
prize.

Contrar anticipărilor, partida 
s-a dovedit un examen dificil 
pentru echipa U.R.S.S., deoare
ce fotbaliștii belgieni au ata
cat mai mult, au șutat mal dea 
la poartă șt au avut mai multe 
ocazii de gol. De partea cea
laltă, jucătorii sovietici s-au 
apărat calm șl au contraatacat 
periculos. Unicul gol al me
ciului s-a înscris in min. 49, 
cind Ohaneslan, primind min
gea de la Blohin, a șutat fără 
speranțe pentru portarul bel
gian.

Echipa Belgiei, pierzind și al 
doilea meci din grupă, a pără
sit competiția.

CLASAMENT
L POLONIA 1 1 0 0 2—0 1
3. U.R.S.S. 110 0 1—4 1
3. Belgia 2 0 0 8 0—4 0

Ultimul meci din grupa „A” 
este programat duminică, la 
Barcelona, Intre Polonia și U- 
niunea Sovietică.

Friedrich Koncilia

SOARTA PORTARILOR!...
Un înaintaș oarecare ratează dAn ocazii favorabile da a înscria 
reporterii, chiar fi cei mai tnfoeați, ti tree cu vederea... Un 

porter, salvează ci te va goluri gata făcute dar unul, unul singur 
toi nu reușește să-l împiedice, tn pofida intervenției sale dispe
rate. Și aceiași suporteri lor spune totdeauna că, să zicem, 
Friedrich Koncilia a apărat foarte, foarte bine, dar a primit 
totuși un gol ; golul oare a adus infringer ea echipei 1 Așa a fost 
să fie soarta tuturor portarilor, tn toate focurile cu... porți, 
dar mai cu seamă tn fotbal I

Șt totuși, Friedl este un mare jucător, unul dintre aceia care 
chiar și singuri pot hotărî (tn unele cazuri desigur 1) victoria 
echipei sale sau pot stabili proporțiile scorului. Așa a fost 
cazul și la meciurile acestui Mundial, la oare Koncilia a avut 
o comportare excelentă, chiar dacă echipa sa n-a obținut mereu 
victoria. Koncilia s-a născut la U februarie 1943 și este legitimat 
la Austria Vtena. După italianul Zoft și irlandezul Jennings 
el este al treilea „bătrin" Intre portarii acestei a Xll-a Cupe 
Mondiale.

Dar ce inimă tlnără are I—

• O EXPOZlflE FILATE
LICA Internațională este 
organizată ta acesta îl la 
te capitala Spaniei. Tema 
ei i sportul si, te mod 
special, fotbaiul. Cea mal 
reprezentativă colecție per
sonala este cea prezentată 
da Juan Antonio Sama
ranch, președintele Comi- 
tetuhd Internațional Olim
pie • A FOST O SUR
PRIZA generală faptul că 
nord-Irlandezi! consumă 
i lin Ic mari cantități de 
bere. „Acesta este secre
tul reușitei noasțre, a de
clarat antrenorul Billy 
Bingham. H sfătuiesc pe 
tojl sâ procedeze la 
fol !* — Evident este vorba 
doar de o glumă cad 
succesul echipei Irlandei 
do Nord se datorește ex
celentei sate pregătiri, 
puterii de luptă deosebita, 
bunel cunoașteri a adver
sarilor. Antrenamentele Iul 
Bingham sînt foarte se
vere, dar timpul liber este 
la discreția jucătorilor, ca
re știu sâ-1 folosească așa 
cum trebuie... • DUPĂ 
MECIUL Ungariei cu Ar
gentina (1>- 4) ziarul 
Nepszabadsag scrie : „fot
baliștii noștri ar fi putut 
învinge Argentina numai 
dacâ ar fi avut, concomi
tent, In poarta cinci Me-

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Barcelona, ora 18.15 : Brazilia - Argentina (grupa „C") 
Madrid, ora 22,00: R. F. Germania - Spania (grupa ,,B“)

MHNE ESTE ZI LIBERA

Atmosferă destinsă de lucru la antrenamentul fotbaliștilor bra
zilieni, care fac gimnastici In ritmul... sambei. In imagine So
crates, Falcao, Leandro, Serghinho, Junior, Cerezo, Luisinho 
și Zico Telefoto : AP-AGERPRES

• CIND A VĂZUT «BUPA In 
eare urma să «volueze reprezen
tativa Italiei, antrenorul acesteia, 
Enzo Bearzot, a declarat : „Stnt 
sigur că putem Învinge Argenti
na, dar sincer vorbind nu cred 
et avem vreo șansă împotriva 
BraziUel, care este • formație 
perfectă Șl lată că vorbele re
putatului tehnician s-au adeverit 
tn ceea ce privește Argentina 
șl... ce-ar fi dacă fa meciul eu 
Brazilia... T
• COMISIA DE DISCIPLINA A 

F.I.F.A. l-a suspendat pentru do
uă meciuri pe Gilberto Yearwood 
(Honduras), eliminat de pe teren 
tn meciul cu Iugoslavia șl pentru 
un med pe Ladislav Vlzek (Ce
hoslovacia), care a primit carto
naș roșu tn partida cu Franța. 
Cum echipele respective nu med 
slnt In turul al doilea al C.M„ 
suspendările se vor efectua tn 
preliminariile campionatului mon
dial din 1964 I Alta este tnsă si
tuația argentinianului Amertoe 
Ruben Gallego eliminat marți dta 
jocul cu Italia. Suspendarea 1 s-a 

szaros" (N.N. portarul Me- 
szaros a fost cel mal bun 
Jucător at echipei oale) 
• LA BARCELONA a a- 
vui lee un „Mundlalet", o 
competiție Internațională 
de fotbal pentru echipe 
formate dte jucAtod do... 
12 aaL Au luat parte U 
echipe spaniole ff 16 for
ma țN de peste hotare, dte 
Algeria. Elveția, R. F. 
Germania, Mexic, Italia,

ză unei partide de fotisah 
mujica, dansul, carnava
lul I Jucătorii noștri f Nu 
sini râi x Zico, Socrates, 
Junior, Cerezo. Dar Tele 
(antrenorul Santana) ar 
fi trebuit sâ-l fi selecționat 
ca portar pe Leao, In lo
cul iui Waldir Perez, câci 
acesta nu-i deloc frumos 
șl a început sâ șl che
lea scâ*...  ® INTR-O SCRI
SOARE DESCHISA adresa-
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lk\\\\\\\\\\^^^
Olanda, Ungaria, Tunisia 
etc. Micii fotbaliști au de
monstrat frumoase calități 
șl, cine știe, poate câ li
nii dintre ei vor ajunge 
fntr-o zi în Cupa Mondia
lă 1 O POATE N-O SA 
CREDEȚI, dar jumătate 
dintre suporterii echipei 
Braziliei sînt... femei I 
„Noi, femeile, spunea u- 
na dintre suportere, sîntem 
foarte Indrgâostite de ba
lon, mal ales de ceea ce 
precede și ceea ce urmea-

tâ conducerii F.I.F.A. Pele 
propune cîteva modificări 
ale regulamentului care, 
dupâ opinia sa, ar con
tribui la îmbunătățirea jo
cului, în genera! : un
meci sâ fie condus de 
2 arbitri (ca la handbal), 
cîte unul pentru flecare 
jumătate de teren, carto
nașul galben sâ aducă I- 
mediat o eliminare de 3 
minute pentru jucătorul 
în culpă, renunțarea la 
loviturile de la 11 m pen

aplicat chiar in acest turneu I Ca 
șl nord-lrlandezulul Mal Donaghy 
(eliminat ta jocul cu Spania).
• P1NA MARȚI SEARA parti

dele Mundtaltuui ‘Si fuseseră ur
mărite de 117S 277 spectatori, ceea 
ce Înseamnă dte 29 381 spectatori 
ta medie.
• 1N CONTINUARE, controlul 

antl-doptag este NEGATIV !
• In oercurlle care se vor 

bine Informate, din lumoa fot
balului Iberic, se anunță că an
trenorul Cesar Luis Menottl al 
cărui contract, eu Federația ar- 
genttafană, expiră după termi
narea actualului turneu final 
al C.M„ va r&mtae In Spania, 
unde va fi Înlocuitorul lut Jose 
Bmillo Santamaria la conduce, 
rea reprezentative! țării.
• Accidental de mal multă 

vreme, atacantul englez Kevta 
Keegan este posibil să-șl facă 
reintrarea luni, ta modul cu 
Spania.

SPICUIRI DIN PRESĂ
Mundialul spaniol este subiectul 

principal al tuturor rubricii oi- da 
sport din lume, mal ales in aceta 
țâri direct interesate de desfășu
rarea competiției supreme a fot
balului.

lată, In cele ce urmează, cîteva 
spicuiri din presa italiană, după 
meciul victorios al „arzurilor*  în 
oompanla campionilor lumii t 
„Mulțumiri „albaștrilor", ați foot 
ca niște lei !" (Tuttosport din To
rino), „Meciul a fost istoric, Iar 
Italia divină" (Carriere dello 
sport din Roma), „.Maradona n-a 
făcui minuni, Gentile tnsă da ** 
(lTJnita din Roma). „Triumf !... 
(La Gazzetta dello Sport din Mi
lano).

Despre meciul dintre R. F. Ger
mania și Anglia, l’Express scrie 1 

fost jocul ccl mai moale de 
la începutul turneului final, un 
joc Impus de calcule teoretice, 
de un prea marc respect al uno
ra pentru ceilalți !“ iar ziarul „El 
Alcazar*  titrează : „Frica a im
pus legea !*.

tru vtabMlrea unei învin
gătoare. în caz de rezul
tat egal. Sînt trei propu
neri caro merită sâ fie a- 
nalizate cu atenție șl... 
dne știe I O IN EFEC
TIVUL CELOR 24 DE RE
PREZENTATIVE prezente la 
acest turneu final al C.M. 
so<u aflat și cîțiva frați, 
te echipa R. F. Germa
nia avolueazâ Bernd 
Fdrster (născut ta 3.5.1956) 
șl Karl-Heinz Forster (n. 
te 25.7.1958) ambii jucă
tori ta VfB Stuttgart, ta 
cea a Belgiei : Marc (n. 
9.10,1950) șl Luc (10.9.1951) 
Millecamps, amîndol legiti
mați la S.V. Waregem. 
De asemenea, în echipa 
chlliand, au fost doh Ro
jas-Manuel Antonio (n. 
13.6.1954) șl Oscar Wladi
mir (n. 15.11.1958) adver
sari însă în echipele de 
club, primul la Union Ca« 
tolica, al doilea la Cofo- 
Colo, Iar în cea a Noii 
Zeekmde, doi Turner - 
Brian (n. 31.7.1949) șl 
Grant (n. 7.10.1958) legiti
mați la Gisborne «9 GRU
PA „C", CU SPECIFIC. LA
TIN, de la Barcelona (Ar
gentina, Brazilia, Italia) 
este cea mal bine repre
zentata, ea reunind, de 
fapt, pe deținătoarele a... 
6 titluri mondiale.


