
ȘEDINȚA COMITETULUI POEIEIC 
EXECUTIV Al C.C. Al l'.C.EI.
Sîmbătă, 3 iulie, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat modul în care s-au 
îndeplinit prevederile pianului 
pc primul semestru al anului 
in curs. Au fost evidențiate 
rezultatele bune obținute în in
dustrie și agricultură, în cele
lalte domenii de activitate, 
care asigură traducerea în via
ță a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea al parti
dului privind dezvoltarea eco- 
nomico-sooială a țării și ridi
carea nivelului de trai al po
porului. Totodată, s-a apreciat 
că este necesar să se acțione
ze în continuare, cu toate for
țele, pentru înfăptuirea tuturor 
indicatorilor de plan.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat încrederea că 
organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii vor acționa cu toată 
răspunderea și priceperea pen
tru recuperarea restanțelor din 
prima parte a anului și înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
pe semestrul al doilea.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat Programul 
cu privire la creșterea produc
ției de țiței, precum și Pro
gramul cu privire la creșterea 
producției de gaze, pe perioa
da 1982—1985, peste prevederile 
actualului cincinal.

Elaborate din inițiativa și la 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, programele urmă
resc, in actuala conjunctură e- 
conomică internațională, mar
cată de o gravă criză petroli
eră și energetică, lărgirea ba
zei proprii de materii prime, 
sporirea gradului de asigurare, 
din resurse interne, a necesită
ților economiei naționale și 
reducerea substanțială a im
porturilor.

Programele — stabilite pe 
baza analizelor privind posibi
litățile de sporire a producției 
de țiței și gaze în perioada 
1982—1985 — prevăd creșteri 
constante ale producției, care 
urmează să ajungă, în 1985, la 
15 milioane tone țiței și aproa
pe 10 miliarde mc suplimentar 
de gaze.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat și a- 
probat proiectul Programului 
de alimentație științifică • 
populației.

Comitetul Politic Executiv a 
arătat că, în concordanță cu o- 
biectivcl» stabilite de Congre

sul al XII-lea al partidului, 
din inițiativa și sub Îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a elaborat 
Programul de alimentație ști
ințifică a populației, care situ
ează in eentrul atenției omul 
cu nevoile sale, satisfacerea e- 

chilibrată a cerințelor de con
sum alimentar al -tuturor 
membrilor societății noastre.

Programul are în vedere 
participarea fiecărui județ, mu
nicipiu și oraș, a fiecărei co
mune la asigurarea resurselor 
de produse agroalimentare 
necesare satisfacerii nevoilor 
de consum ale populației din 
aria teritorială respectivă.

Programul de alimentație ști
ințifică a populației va fi su
pus dezbaterii publice.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, Pro
iectul de lege cu privire la o- 
bligațiile și răspunderile con
siliilor populare, unităților so
cialiste și ale cetățenilor pen
tru buna gospodărire, întreți
nere șl curățenie a localităților 
urbane și rurale, păstrarea or
dinii și disciplinei publice.

Proiectul de lege urmează să 
fie supus dezbaterii publice șl 
aprobării Marii Adunări Națio
nale.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat, de aseme
nea, Raportul cu privire la lu
crările celei de-a XXXVI-a 
ședințe a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, 
ținută, la Budapesta. în peri
oada 8—10 iunie.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că activitatea delega
ției române la această ședință 
s-a desfășurat în conformitate 
cu orientările și hotărlrile Con
gresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, potri
vit cărora România pune în 
centrul relațiilor sale externe 
dezvoltarea colaborării cu toa
te statele socialiste, în primul 
rind cu cele vecine, cu țările 
membre ale C.A.E.R.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat activitatea delegației 
române la recenta ședință a 
C.A.E.R. și a indicat Consiliu
lui de Miniștri, ministerelor, 
celorlalte organe centrale să ia 
toate măsurile pentru înfăptu
irea integrală a hotărtrilor con
venite în cadrul ședinței a 
XXXVI-a a sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc.

★
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme curente alo activității de 
partid și de stat.
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„Internaționalele" de pentatlon modern

ÎN PRIMA ZI A PROBEI DE CĂLĂRIE, 
TREI CONCURENȚI CU PUNCTAJ MAXIM

Campionatele internaționale 
de pentatlon modern ale 
României, reluate după o 
pauză de un an, au început 
ieri dimineață la baza sportivă 
Olimpia din Capitală sub cele 
mai bune auspicii: condiții 
ideale de concurs, atmosferă 
sărbătorească, pregătire exem
plară a traseului, cai de bună 
calitate, capabili de realizarea 
unor punctaje maxime. Prin 
tragere la sorți, concurențiî din 
cele șapte țări participante au 
fost împărțițl în patru serii, 
primele două fiind programate 
duminică dimineață, ultimele 
două urmînd să evolueze luni 
dimineață, pentru a se da po
sibilitate de odihnă cailor se
lecționați de comisia specială 
a Comitetului de organizare.

O primă observație care se 
impune după prima zi a pro
bei de călărie este aceea că 
multi dintre concurenți au pri
vit cu oarecare ușurință pro
blemele ridicate de traseu, lă- 
sînd deseori greul pe seama 
cailor, fără a-i struni și dirija 
în cele mai importante mo
mente ale parcursului. Ceea 
ce a avut ca rezultat, in cele

UN NOU SUCCES
ROMÂNI ÎN

HARARE (Agerpres). — în 
penultimul meci al turneului 
pe care îl întreprinde în Re
publica Zimbabwe, selecționa
ta de rugby a României a în- 
tîlnit la Harare, reprezentativa 
tării gazdă. Partida, de un 
excelent nivel tehnic, s-a în
cheiat cu scorul de 25—24 
(18—15) In favoarea rugbyștilor 
români. Au marcat eseuri 
Stoica. Fuicu si Lungu. iar 
Constantin în formă remarca-

Liderul întrecerii, Laszlo Keri 
punctaj maxim 1100 p.
mai multe dintre cazuri, pier
derea unor prețioase puncte, 
care vor fi, cu siguranță, greu 
de recuperat în zilele și in 
probele următoare. în orice 
caz. să reținem că dintre cei 
16 pentatloniști care au evoluat

AL RUGBYȘTILOR 
ZIMBABWE
bilă a realizat el singur 13 
puncte.

în ultimul joc echipa Româ
niei va întîlni marți. 6 iulie, 
selecționata Zimbabwe Sud.

Dc azi. la bazinul „23 August" din Capitala

UN ADEVĂRAT FESTIVAL 
AL ÎNOTULUI ROMÂNESC

(Ungaria), eu calul fneluș — 
Foto : I. MIHAICA

in prima zi numai trei au rea
lizat punctajul maxim: Laszle 
Keri (1:32,8) și Sandor Tho- 
mashoff (1:36,8). din echipa 
Ungariei, și concurentul sovie
tic Igor Brizgalov (1:37,5), toți 
cu 1 100 puncte, ceea ce în
seamnă fără penalizări de 
timp, sau la obstacole.

în conformitate cu noile 
prevederi ale regulamentului 
internațional, traseul probei de 
călărie a fost mai ..rapid" 
decit altele anterioare. Cele 13 
obstacole (dintre care o „du-

Constantin MACOVEI

(Continuare in onp. 2-3)

Campionatele naționale de sărituri pentru seniori

0 PREMIERA: CRISTINA TIMAR, 
m"lPE LOCUL I LA

Cornel Pop, campion la platformă
Pasionantă, spectaculoasă și 

cu un rezultat imprevizibil a 
fost disputa la trambulină (3 
m) a senioarelor participante 
la campionatele nationale de 
sărituri, găzduite de bazinul 
„23 August" din Capitală. Iar 
cît privește rezultatele Cnale, 
ele au prilejuit diferențe „la 
fotografie" : locurile 1 și 2 an 
fost departajate de mal puțin 
de un punct, la fel ca și locu
rile 3 și 4. Concret. Cristina 
Timar — noua campioană a 
României la această probă — 
a totalizat 650,225 p, iar urmă
toarea clasată. Felicia Cîrstea, 
a fost notată cu 649,875 p ; lo
cul 3 a fost ocupat de Isabela 
Bercaru cu 
locul 4 s-a 
Hociotă cu

Se poate 
fost o luptă captivantă, 
pe parcursul a cite 20 de să
rituri executate de fiecare 
concurentă (10 in preliminarii, 
10 în finală). După prelimina
riile de dimineață. Felicia 
Cîrstea avea un avana de T 
puncte, fată de Cristina Ti
mar, După-amlază. Insă, a- 
ceasta si-a prins din urmă 
adversara și chiar a 
pășit-o după frumoasa i 
tie a săriturii a 6-a 
salt și jumătate înapoi 
cher, coeficient 2,8), i 
care a fost răsplătită cu 63 p. 
De aici, ambele concurente au 
avut salturi nu prea reușite,

631,950 
clasat 

631,600 
spune,

p, iar pe
Ruxandra 

P.
deci, că a 

dusă

i de- 
execu- 
(dublu
In e- 

pentra

Cristina Timar salt spre... titlu
Foto : V. CÎRDEI

care le-au menți
nut intr-un echi
libru aproape per
fect plnă la sfîndt 
Prin victoria de 
sîmbătă. Cristina 
Timar a cucerit 
pentru prim* dat* 
titlul de campioa
nă de senioare la 
trambulină, per
formantă pentru 
care talentata
sportiv* ai antre- 
noarea ei (Elena 
Timar, mama Cria- 
tinei, fost* — cu 
ani In urm* — o 
apreciat* săritoa
re) merită felicitări. Nu 
este lipsit de importantă să 
menționăm că noua campioană 
este fruntaș* si 1* Învățătură, 
ea fiind premianta clasei a 
X-a a Liceului economic nr. 3 
din Capitală. în sflrșit, refe
ritor la proba respectivă, vom 
aminti c* Manuela Renolu 
(C.S.Ș. Sibiu), clasată pe lo
cul 3 după 6 sărituri, a ratat 
Un rezultat bun deoarece s-a 
accidentat™ pe uscat (la un 
exercițiu pregătitor, Înaintea 
săriturii a T-a, a alunecat și a 
căzut, fiind nevoită să aban
doneze), iar Ruxandra Hocio- 
t*. fosta campioană, a con-

D. ASMARANDE1

(Continuare In pag. 2-3)

Ca în fiecare an. începutul 
lunii iulie coincide și cu fru
moasa sărbătoare a înotului ro
mânesc. începi nd de astăzi, 
timp de trei zile, la piscina o- 
limpică din cadrul complexu
lui sportiv „23 August" și-au 
dat întîlnire ceti mai buni îno
tători ai țării. Miza pasio
nantelor Întreceri pe care le 
vom urmări i cele 31 de ti
tluri de campioni ai Româ
niei pe anul In curs.

Vor urca pe blocstarturi, fără 
excepție, campionii „en titre" 
șl recordmanii țării, alături 
de tineri talentați. reale spe
ranțe ale Înotului românesc, 
sportivi (aproximativ 100) care 
aiu îndeplinit haremurile de 
participare impuse de F.R.N. 
In fruntea acestora — marea 
noastră campioană cvadru
plă învingătoare in ultime
le două ediții ale Universiat- 
deî. Carmen Bunaciu. Vom 
revedea însă și pe Irinel Pă- 
nulescu, Flavius Vișan, Bri
gitte Prass, Mihai Mandache, 
Octana Mladin, Coslin Negrea.

alături de mult mai tinerii 
Robert Pinter. Teodora Ilaupt- 
richt, luliu Felert. Gabriela 
Baka. Cristian Ponta. Noemf 
Lung, înotători talentați, cu 
mari posibilități, care vizează 
„tichetul de participare" la 
Innsbruck, la „europenele" de 
juniori, din luna august

Iată și programul complet 
al Întrecerilor programate zil
nic de la ora 10 (serii) șl 
ora 18,30 (finale) :

LUNI — 100 m liber (f+m).' 
100 m bras (f+m), 100 m spa
te (f+m), 400 m liber (f+m) 
șl 4x100 m mixt (f+m) ;

MARȚI — 200 m liber
(f+m), 200 m fluture (f-ț-m), 
200 m spate (f+m) 50 m li
ber (f+m). 200 m mixt (f+m) 
și 4x100 m liber (f+m) :

MIERCURI — 1 500 m liber. 
200 m bras (f+m). 106 m flu
ture (f+m). 400 m mixt (f+m), 
800 m liber (f) și 4x200 m li
ber.

Adrian VASILIU

S-au încheiat campionatele de șosea, la ciclism

GANCEA, O. MITRAN ȘI C. NICOLAE 
CÎSTIGĂTORII ULTIMELOR PROBE a

Campionatele naționale de 
ciclism pentru probele de so
sea au continuat, la Brașov, 
cu proba de contratimp indi
vidual — seniori (sîmbătă) și 
semifond. pentru ambele cate
gorii (juniori si seniori) du
minică. Organizată pe același 
traseu, pe care s-au întrecut 
In ajun juniorii, șoseaua Bra-

I

șov — Zizin. „proba adevăru
lui" rezervată rutierilor seniori 
s-a derulat. în general, în con
diții atmosferice bune si a dat 
cîștig de cauză lui Ionel Gan- 
cea (Dinamo — antrenor N. 
țfoicu). care a acoperit dis
tanța de 40 km (un circuit de 
4 x 10 km) în 55 de minute și 
89 de secunde (medie orară

43,130 km). Cu doar două zile 
mai devreme. Gancea se dove
dise a fi cel mai bun senior 
Si în campionatul de fond, iar 
faptul il onorează, dar 11 si o- 
bllgă de a-si confirma posibi-

Gh. ȘTEFANESCU

(Continuare in pap. 2-3)



Unul din drumurile cotidiene ale hnncdorcnflor

DIN HALELE CUPTOARELOR - 
PE TERENURILE DE SPORT

Cînd vorbesc despre sport, 
oamenii Hunedoarei, oțelarii. 
■e gindesc mai întîi la „Cor- 
vinul". echipa lor de fotbal, 
pe care o urmăresc și o a- 
plaudă cu o rară dragoste 
chiar și atunci cînd se mai 
-datină" in fața adversarilor. 
Dar aportul hunedorean nu se 
rezumă doar la atît. Profe
sorul Florian Duță, de mulți 
tmi președintele clubului „Me
talul", om eu „suflet mare", 
cum îl soun cei care il cunosc 
de pe terenurile de sport, ne 
•punea că 75 la sută din cei 
care trăiesc și muncesc in ha
lele și atelierele combinatului 
practică exercițiile fizice, par. 
ticipă la acțiunile organizate 
sub generosul însemn al .,Da
ciadei". „Campionatul asocia
ției cuprinde nu mai puțin de 
I discipline sportive — ținea 
Să ne dea amănunte —. cu 
întreceri pe ateliere, pe secții 
si Intersecții, la atletism, fot
bal, volei, popice, șah. tenis 
de masă, natație. la care se 
cer adăugate acțiunile turisti
ce, eu concursuri de orientare. 
Dară mai notați cupele pe 
profesii, cupele festive tradi
ționale, se Înțelege că activi
tatea de masă dă prilej oame
nilor ei practice permanent 
exercițiul fizic, sub îndru
marea unor cadre specializate 
In acest domeniu".

Am Înțeles din discuțiile cu 
președintele clubului că au

fost însușite și generalizate in 
combinat o seamă de inițiative 
născute din dorința tineretu
lui. a oamenilor muncii de a 
face tot mai mult sport. Iată, 
spre pildă, acțiunea: „Cel mai 
bun în sport, ce] mai bun la 
locul de muncă", la care par- 
ticipă toate uzinele, avînd ca 
probe 1 500 m plat băieți 
500 m plat fete, săritura 
lungime, aruncarea 
șah. tenis de masă.
fotbal... Acțiunea se desfășoară 
după un regulament special,
cu bonificări pentru partici
pări cu formații complete. Sis
temul de desfășurare tur-retur 
asigură și el îndeplinirea 
biectivului înscris 
cule in agenda de 
duceri i clubului : 
și calitate.

Oțelarii, oameni 
dogoarea cuptoarelor. își în
dreaptă pașii cu plăcere spre 
terenurile de sport, dar și spre 
marele „stadion" al pădurilor, 
la locurile de destindere șl a- 
grement. Tot mai mulți sînț 
cei care răspund chemării 
„Veniți cu noi tn drumeție 
făcută de comisia de speciali
tate, și pleacă pe jos spre la
cul Cinciș, pe valea Runcului. 
la Strei. Arenele 
au porțile 
tru cei ce 
hunedorean.

Si 
in 

greutății, 
popice,

o-
cu majus- 
lucru a con- 
continuitate

Încercați în 
își

„Daciadei"
larg deschise pen- 
dau patriei oțelul

Dumitru MORARU-SLIVNA

INTRAREA TENISULUI IN FAMILIA SPORTURILOR OLIMPICE 
OBLIGĂ LA DEPISTAREA DE TALENTE PRINTRE COPII

Interviu cu prof. Alexandru Lâzârescu, secretar
Municipiul Tîrgoviște a in

trat în circuitul turneelor de 
tenis rezervate celor mai mici 
sportivi : în ultimii doi ani, te
renurile asociației Metalul au 
găzduit — în excelente con
diții — concursul republican al 
copiilor.

Prezent Ia întrecerile din a- 
cest an ale competiției, urmă
rind atent pe mulți dintre co
piii veniți să arate ce au în
vățat, secretarul responsabil al 
F. R. Tenis, prof. Alexandru 
Lăzărescu, s-a reîntors cu nu
meroase impresii, unele îm
bucurătoare, altele mai puțin 
— pe care a ținut să ni le 
comunice : „Față de anii tre- 
cuți — preciza interlocutorul — 
este notabil progresul în par
ticiparea la concursul republi
can individual al copiilor, a 
unui număr destul de mare de 
micuți sportivi — 115 fete și 
153 de băieți. Ei au reprezen
tat 30 de județe și municipiul 
București, veniți din 49 de sec
ții de performanță. Este drept, 
unele județe, in care tenisul 
pătrunde mai greu, fie din cau
za lipsei tradiției, fie a unor 
cadre specializate, nu și-au 
trimis reprezentanți Ia acest a- 
devărat campionat național al 
celor mai mici tenismani. Este 
cazul Botoșanului, Buzăului, 
Gorjuîui, Harghitei, Giurgiului, 
Mehedințiului, Oltului, Sucevei, 
Vasluiului și Călărașului. Ne 
vom ocupa ca In viitor tenisul

să pătrundă și pe aceste me
leaguri".

— Dar asociații sportive sau 
cluburi care activează de mult 
în tenis au fost reprezentate 7 
Orașele care au echipe de se
niori in divizia națională au 
trimis copii la concursul de la 
Tîrgoviște 7

— Tocmai despre aceasta vo
iam să vorbesc. Este de ne
crezut și de neconceput, in a- 
eelașl timp, că secții divizio
nare cum sînt Cimentul Deva, 
Jiul Petroșani, C.S.Ș. Gheor- 
gheni, Cuprom Baia Mare, 
Constructorul Feroviar Bucu
rești, Politehnica București nu 
se gindesc la asigurarea schim
bului de mîine. Faptul apare 
cu atit mai grav, cu cit aproa
pe toate secțiile amintite s-au 
prezentat la ediția din acest 
an a diviziei naționale, cu ju
cători trecuți de virsta cînd 
mai pot obține performanțe.

— Intenționați să Întreprin
deți unele măsuri față de si
tuația expusă 7

— Ara propus biroului fede
ral ca antrenorii secțiilor viza
te să fie sancționați. Și deja 
au fost luate măsuri... Nu se 
poate tolera o asemenea lipsă 
dc interes pentru viitorul te
nisului nostru din partea unor 
secții care dispun de toate con-

responsabil al F. R. T. 
dițiiie ca, alături de seniori, 
copiii să 
nisul. Se știe,
se formează 
tenis...

— Ce alte 
prins de la 
Tîrgoviște 7

— Destul de multe, dar una 
mi se pare dc mare importan
ță și de aceea vreau s-o fao 
publică : dacă in privința nu
mărului de jucători tineri, ne 
putem declara oarecum satis- 
făcuți, ne nemulțumește total 
faptul că nu am văzut copii 
care să practice un tenis mo
dern. Orice am face, dacă nu 
ne raportăm la pretențiile cres
cute ale tenisului celui mai 
avansat — care lansează talen
te la vîrste foarte fragede — 
nu avem cum progresa. Prea 
puțini antrenori ai noștri țin 
pasul cu metodica tenisului 
mondial de mare performanță. 
Și aceasta nu este bine. In ce 
ne privește, facem, în conti
nuare, eforturi pentru ca încă 
de la o vîrstă foarte tînără co
piii să deprindă gama totală a 
loviturilor, pentru a avea apoi 
timp să-i călim în concursuri 
de mare anvergură. Intrarea 
tenisului în familia sporturilor 
olimpice ne obligă la aceasta...

I. G».

poată Învăța te- 
iloar, cit de greu 
un jucător de

concluzii ați des- 
concursul de la

S-AU INCHIIAI CAMPIONATELE DE ȘOSEA, IA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

Incep pregătirile pentru C. M. de handbal feminin

EFORTURI INTENSE PENTRU CALIFICAREA LA J.O. DIN 1984
Interviu cii Simion Pompiliu, antrenor federal

CO BOAR)
Șl LA BA

Atelierul de 
bului Progres: 
odată cu vreme 
liber. Dintre < 
responsabili de 
bului de mîine 
chlpe, divizion 
gătită de Dorin 
Ion Paznicu și 
sie — lșl ir. 
bitumul urni 
plantați în alt 
cauza lipsei d 
se spune —, e. 
feritele „etaje" 
tei de început, 
12 ani, de 19 
albă mereu Ir 
imediat superi 
obișnuiască „dl 
crul din ce In

motiv. 
Înscrie 
ale can 
(șase) ji 
ani : F

Cr 
Anei

După Încheierea campiona
tului Diviziei „A", unele din
tre handbaliste — cele selec
ționate in echipa națională — 
vor beneficia de o foarte scur- 
tt vacantă, ele urmind să În
ceapă pregătirile pentru un 
mare și greu examen : Cam
pionatul mondial (ediția a 
VIII-a), care va avea loe in 
Ungaria, intre 1 si 13 decem
brie. Pentru acest mare eveni
ment sportiv antrenorii echi- 
nei naționale. prof. Remus 
Drăgăneseu si prof. Constantin 
Lache, au apelat la următoa
rele jucătoare : Viorica Ionică 
— portar (Hidrotehnica Con
stanta. antrenori Tr. Bucovală 
fi L. Rișniță) Mari* T6r«k, 
Elena Leonte si Laurica Lup- 
gor (Știința Bacău, antrenor 
Eugen Bartha). Angela Bloj — 
portar. Zita Biro (Mureșul Tg. 
Mureș, antrenor Ladislau Kul- 
csar). Hajnal Palfl — portar, 
Marioara Hamza, Maria Maca- 
rle (C. S. M. Sibiu, antrenor 
Lucian Albu). Zoranca Ștefa- 
novlei (Universitatea Timișoa
ra. antrenor Constantin Lache), 
Elena Ciubotaru (Textila Bu- 
hușl. antrenor Crisostom 
Dantze). Adriana Pătrnț, Ma
riana Oacă (Rulmentul Bra
sov. antrenor Remus Drăgă- 
nescu). Valentina Turbatu. An
gelica Avădanei. Rodica Cova- 
liuc (TEROM “ 
loan Haraga), 
(Progresul București. 
Vasile 
Grigoraș.
(Confecția ____  .
nor Gheorghe Predescu) si Ni-

cole ta Pleșolanu (C.F.R. Cra
iova. singura jucătoare dintr-o 
formație divizionară „B“. 
trenor Gheorghe Zbora).

O convorbire cu prof. Simion 
Pompiliu, antrenor federal, 
ne-a pus In temă asupra ci- 
torva din obiectivele ce si 
le-a nronus echipa feminină 
de handbal a tării noastre, in 
vederea abordării cu cit mal 
mult succes a celei mai mari 
competiții a acestui an.

an-

— Cum apreciat! valoarea 
seriei „B" in care evoluează 
reprezentativa României 7

Mărgulescu).
Cristina
București.

Iași, antrenor 
Nlculina Sasu 

antrenor 
Rodica 

Simion, 
antre-

— Handbalistele românce 
vor juca alături de echipele 
Uniunii Sovietice, campioană 
olimpică. Bulgariei si a unei 
formații de pe continentul a- 
slatic. probabil Japonia, 
poate afirma că este 
„grupele tari" fn.n. 
serii au fost trase la 
fel: „A" — R. D. 
Ungaria. Norvegia si 
na Amerieii ; „C“
slavia. 
Germania 
mai mult 
de echipa 
loare este 
handbalistele bulgare alcătuiesc 
o formație din ce in ce mai 
redutabilă. Sperăm să ne ca
lificăm In turneul final, lotul 
de care dispunem — In care 
s-a încercat îmbinarea marii 
experiențe competiționale cu 
tinerețea si talentul unor de
butante — fiind capabil de

rezultate pe măsura renumelui 
școlii românești de handbal.

— Ați putea să ne oferiți 
cîteva amănunte privind „pia
nul de bălaie" al echipei 7

— Desigur. pregătiri in
tense. non-stop. care solicită 
nu numai eforturi ci si ab
negație. în vederile tehnicie
nilor care răspund de pregăti
rea echipei sînt incluse si o se
rie de meciuri Internaționale 
amicale, in tară și In străină
tate. participarea la „Interna
ționalele" U.R.S.S. de la Vil
nius. Acordăm o mare atenție 
formei jucătoarelor pentru 
„Trofeul Carpați", care va 
avea loc in luna octombrie la 
Brașov, competiție de 
giu. unde dorim să ne 
cit mai bine șansele.

presti- 
apărăm

Se 
una din 

celelalte 
sorti ast- 
Germană, 
campioa- 

— Iugo- 
Cehoslovacia. R. F. 

si Congo), cu atît 
cu cît. nemaivorbind 
sovietică, a cărei va- 
prea bine cunoscută.

— Revenind la lotul 
In vederea pregătirilor 
C.M., constatăm că ați 

de jucătoare i 
prima oară In 
țării. Care au 
selecție 7

Ia un grup 
apar pentru 
prezentativa 
criteriile de

alcătuit 
pentru 
apelat 

care 
i re- 
fost

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SĂRITURI
(Urmare din pag 1)

curat nepusă la punct cu pre
gătirea (din motive obiective).

La platformă băieți s-a în
registrat un rezultat care nu 
mai poate fi considerat o sur
priză : pe locul I s-a clasat 
Cornel Pop, înaintea favoritu
lui Alexandru Bagiu. Perfor
manța nu surprinde, deoarece 
Cornel Pop a mai cîștigat ti
tlul tn 1980 (la Sibiu), dar 
mai ales pentru că el a pro
gresat evident și a izbutit sal
tul calitativ pe care era 
așteptat să-1 realizeze. Nădăj
duim că talentatul săritor și 
antrenorul lui. fostul campion 
Panteiimon Decuseară, Vor a- 
precia performanța de acum 
ca un stimulent pentru viitoa
rea activitate. Tot la platfor
mă, cu totul remarcabilă cla
sarea pe locul 3 a lui Nicolae 
Lepăduș (născut în 1969 an. 
trenor : Constantin Totan),

care demonstrează că la sec
ția de sărituri a Liceului 
dustrial nr. 37 
se muncește < 
cepere.

in- 
r (fost Lie. nr. 2) 
cu rîvnă și pri-

TRAMBULINĂ 
Cristina Timar 

2. 
(Progresul) 

p. 3. Isabela Bercaru 
Triumf) 631,950 p. 4.

dar

de

Rezultate:
FETE : 
(C.S.Ș. 
Felicia 
649,875 
(C.S.Ș.
Ruxandra Hociotă (C.S.M. Si
biu) 631,600 p. 5. Andreea Dra- 
gomir (C.S.Ș. Triumf) 
p, 6. Ileana Pîrjoi 
Triumf) 615,300 p, 7. 
Nicolaescu___(Progresul)
p ;
C.

1.
Triumf) 650,225 p. 

Cirstea
3.

619,556 
(C.S.S 
Luiza

. ____  , 573,700
PLATFORMA BĂIEȚI : 1. 
Pop (Progresul) 739,350 p,

2, Al. Bagiu (Crișul) 718,575 p.
3. N. Lepăduș (Lie. 37) 656,250 
p. 4. A. Cherciu 
653,875 p, 5. C. 
Sibiu) 588,175 p, 
(C.S.Ș. Triumf) 582,700 o, 
FI. Avasiloaie (Lie. 37) 562.350 
P.

(C.S.S. Triumf)
Hila
6. C. Cherciu

(C.S.Ș.
7.

— Primul 
loarea 
parte In campionatul 
..A". ca si In celelalte 
ceri oficiale. Așa cum 
cătuit acum lotul, noi 
că nu a rămas în afara __
nici o handbalistă de valoa
re. Desigur, pe parcurs s-ar 
putea să mai apară schimbări. 
Dacă la începutul campionatu
lui viitor se va mai Ivi vreun 
„nume" care să se Impună, 
vom fi receptivi. în încheiere, 
vreau să precizez că va trebui 
să muncim mult nînă la înce
perea campionatului mondial, 
deoarece valoarea de moment 
a echipei nu ne mulțumește, 
cu atît mal mult cu cit vrem 
să urcăm cit mai ..sus" obiec
tivul ce-1 dorim realizat fiind 
acela de a ne califica la J.O. 
din 1984.

va
in

criteriu a fost 
fiecărei jucătoare 

Diviziei 
între- 

este al- 
credem 

lui

Ion GAVRILESCU

litățile si in compania unor 
sportivi de peste hotare. Oca
zia o va avea chiar săptămina 
aceasta, la Cîmpulung Muscel, 
locul de desfășurare a Campio
natelor Balcanice. Clasamentul 
probei : 1. I. Gancea 55:39. 2. 
I. Butaru (Dinamo) 56:18.
A Antal (CIBO Brașov) 57:14,
4. z_l__ “ : _ ’
57:18, 5. C. Paraschiv (Dinamo) 
57:25.

Campionatul de semifond, 
disputat duminică, a putut fi 
urmărit de cîteva mii de bra
șoveni. Întrecerile desfășurin- 
du-se pe un circuit (2000 m) 
înscris pe Strada de Mijloc, din 
apropierea centrului orașului 
Brașov. Juniorii au parcurs 20 
ture, cu sprinturi la două ture, 
cursa fiind mult apreciată atit 
pentru ritmul alert de alerga
re. cit si pentru dirzenia cu 
care tinerii si-au apărat șan
sele. Cel mai combativ dintre 
juniori s-a dovedit a fi din nou 
Ovidiu BI it ran (Voința Bucu
rești — antrenor Gh. Neagoe), 
campion si al probei de fond. 
Mitran a terminat victorios In 
5 din cele 10 sprinturi, acumu- 
Mnd in total 31 p — timp 
lh03:33. în continuare s-au 
clasat : 2. V. Mltrache (C.S.S. 
1 Buc.) 21 p. 3. Z. LCrincz 
(Torpedo Zărnești) 19 p. 4. I. 
Schneider (Voința Arad) 13 p,
5. C. Petcu (Olimpia Buc.) 10 p.

Proba de semifond, rezervată 
seniorilor, a Încheiat suita 
campionatelor cicliste dispu
tate la Brașov. Seniorii au 
intrat tn cursă imediat după 
juniori. parcurgind același 
traseu, dar acoperind 30 ture 
cu sprinturi la două ture. A 
fost o cursă deosebit de inte
resantă. încheiată eu succesul 
meritat al lui Cornel Nicolac 
(Dinamo). Sportivul bucureș- 
tean a totalizat 30 p — timp

Ih32:31. Clasamentul : 1. C.
Nicolae (Dinamo) 30 p, 2. L 
Butaru (Dinamo) 28 p, 3. FI. 
Chițu (Metalul Plopeni) 20 p,
4. C. Căruțașu (Dinamo) 17 p,
5. C. Bonciu (Stirom Buc.) 17 p.

cat". Se vede 
toda e bună. I 
acest 
putut 
bltraj 
cut 6 
șl 17
(1,88 m), 
(l,7e m),
m), Gabriela 1 
Mlhaela Nuță 
Andrei (1,73 1 
sezon, alte 3 
clpă la antren; 
echipe, rezistlr 
gorile unei pi 
nivel. Mal sin 
fete pe cit de 
14 ani), pe i 
(Ir.tre 1,76 m i 
tre cele 40 de 
ză să ajungă 
șl chiar In re 
ril. pentru ei 
scopul mărtu 
specialiștilor : 
chet din strad 
O secție in 
muncii desfăș 
ră tn unității 
Înalt nivel. L 
figurat.

k

3.

O. Celea (Voința Buc.)

VOLEIBALIȘTII, LA BISTRIfA
In cadrul pregătirilor pentru 

C.M. de volei din Argentina, re
prezentativa masculină a Româ
niei va efectua un scurt stagiu 
la Bistrița, unde, in ultima de
cadă a lunii, are in proiect d- 
teva jocuri amicale cu echipa 
Poloniei. Ptnă la plecare in Ame
rica de Sud voleibaliștii noștri 
vor mai susține partide de veri
ficare cu Franța (In deplasare) 
șl în cadrul Turneului internațio
nal al României, programat tn a 
doua parte a lui iulie la Buzău.

ĂDNIWSTRATIA DE STAT LOTO PRONOSPORT IMORMEAZA
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA „LOTO"

DIN 4 IULIE 1982
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 

11 REZULTATE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DIN 4 IULIE 1982

o INTERNAȚIONALELE" DE PENTATLI
(Urmare din pag l)

blă" și o „triplă") au fost 
tuate pe un parcurs de 600 
punctajul maxim urmind 
fie obținut de 
care încheiau proba fără 
o penalizare intr-un timp 
xim de 1:43,0. După cum 
neam, această cerință a 
Îndeplinită In prima zi doar de 
trei dintre particlpanți și este 
posibil ca luni, in ziua a doua 
a probei, alțl sportivi să poată 
atinge punctajul maxim. Din
tre cei mai buni sportivi ai 
țării noastre, duminică au evo-

sl
in, 
să 

acei sportivi 
nici 
ma-

luat Dumitru 
Pop. Primul 
dițlile să se 
„maximaliștil' 
nectare timp’ 
13 s-a soldai 
de 40 de pun 
te penalizare 
a făcut ca 
campion să 
1048 p. Cu 
Eugen Pop 
a doua 912

t
1 
P

Azi. tot de
lași parcurs, 
rii ale protx 
mllne, la „FI 
de scrimă.

ÎN TURUL FRANȚEI: 3 LIDERI
NANCY, 4. Etapa a doua, cea 

mai lungă a Turului Franței *82 
(Bale — Nancy 248 km), a o- 
ferlt mai întlî o spectaculoasă 
evadare de 100 km a france
zului Michaud, ajuns abia după 
mari eforturi de un pluton ur
măritor, cu cîțlva kilometri îna
intea soslTli, cînd a sprlntat 1- 
rezlstibil și s-a detașat net aus
tralianul Phil Anderson. Cu a- 
oeastfi victorie, realizată în 
• h 31:33 — cu bonificație
fl h 31:03 (medie orară de 38,309 
tan)„ Anderson devine lider al 
cursei șl al treilea purtător al 
tricoului galben El a fost ur-

mat la Nan' 
(Olanda) 6 h 31 
ța) 11> 31:42. 
17-lea (6 h 32: 
ton de 14 d< 

Sin bâtă, pe 
tari ..........
s-a clasat 
eters. In 
38,766 tar’ 
Irlandezul 
pluton de 
trațl toți 
Kelly Cu_
a ajuna prim 
general, dar. 
doar pentru 2 
rul mal are '

MohW 
be 

Șh 
u 

Se
18 

In
ac

ACTUALITATEA ÎN A'
• Indianapolis, 

echipele ‘ 
Încheiat 
care au 
met șl 
Cele mal 
Carl Lewis (S.U.A.) 10,09 s pe 
100 m (vînt contrar de 1,77 m/s) 
șl Calvin Smith (S.U.A.) 10,10,
Dave Lăut la greutate — 21,78 m, 
Galina Savinkova 69,34 m 1» disc, 
Gheorghl Kolnotcenko 69,44 m la 
disc. Alte rezultate : femei : 100 
m : Ashford (S.U.A.) 11,18 ; 800
mt Agletdlnova 2:00,50, 1 500 m: 
Raldughlna 4:04,60, 3 000 m : Poz- 
donlakova 8:44,50, Merryll (S.U.A.) 
8:47,95, lungime : Lewis (S.U.A.) 
6,61 m, Skaciko 6,48 m, Varlușlna 
6,44 m, McMlllan-Ray (S.U.A.)

Meciul dintre 
S.U.A. șl U.R.S.S. s-a 
cu succesul oaspeților 
clștlgat cu 89—67 la fe- 
cu 118—100 la bărbați, 

bune performanțe :

8,36 m • Dl 
tate excelente 
natelor R. E 
Koch 21,76 pe 
de recordul 
Bruns 4:01, 
Richter 64,62 
Steuk 1:59,25 
1:89,38. Irina 
disc, Ramona 
lungime, Ch> 
m, Heike Da 
concurs de 
km) ctștigat 
glia) 1.01:33 
Waltz (Norv< 
don. Recordn 
cation Daley 
ddentat din 
s-a rupt cu

• „Marele

2
ei

FAZA I
EXTRAGEREA I : 25 24 77 
3 68 86 10 72 59 29
EXTRAGEREA A II-a : 36

15 42 51 14 54 12 53 49 84 
FAZA A II-a

EXTRAGEREA
35 86 59

EXTRAGEREA
33 22 27

EXTRAGEREA
52 14 88 15.

FOND TOTAL
941.810 lei.

A in-a : 1

ee 46

X
2
1
1

A IV-»: 20
e
4

A v-a : 45

io
83

84

DE ClȘTIGURI :

I. Vulturii Lugoj—Str. Arad
H. C.F.R. Tim.—U.M. Tim.

IU. C.S.M. Drobeta—Pandurii
IV. Jiul Rovlnari—Min. Motru

Dlerna Orșova—Unirea Dr. 1 
C.F.R. Pașcani—Constr. Iași 1 
En. Gh. Gh.-Dej—Viet. Be. 1 
Letea Be.—Petr. Moinești 1 
Blh. Marghita—Rapid Arad 1 
Șoimii Lipova—înfr. Ord. 1 
I.C.S.I.M. Buc.—T.M. Buc. 2 
Tehnometal Buc.—Dan. B. 2 
Fi. roșie Buc.—Abat. Buc. 1

V.
VI.

vn. 
VIII.

IX.
x.

XI.
XII.
xni. _ __

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
159.305 lei.

AUTOMOBILISM _ „______
premiu al Olandei", la Zandvoort, 
In C.M. formula I, a fost cîștl- 
gat de francezul Dldler Pironi 
(„Ferrarl”) 306,144 km In 1.38:03,2, 
urmat de brazilianul Nelson Pi
quet („Brabham BMW”) la 21,6 e 
șl finlandezul “ 
(„Williams”) la 22,3 s. In clasa
mentul . . ~ ___
(Anglia) 30 p, 2. Pironi 29 p, 3. 
Rosberg 21 p • In — 
Hurl, cursa „Clocco” 
a revenit echipajului 
nana — De Antoni.

BASCHET Q Meci 
Madrid : Spania — S.U.A. 104—113 
(55—56) • In turneul feminin de 
la Kanazawa, R. F. Germania — 
Japonia 85—47.

CĂLĂRIE • în timpul campio-

Keke Rosberg
C.M. : 1. John Watson

natului ve 
completă, la 
lărețul Wolf 
s-a accident

CICLISM i 
în etapa a 
148 km) șl

TELEX 3

C.E. de ra- 
din Toscana 
italian Tog-

amical la

jek — Vara 
rille au ret 
Pavel Stuhll 
tiv, grecului 
la sprint !). 
27.17:21 șl e 
conduc tn c

HANDBAL 
slavlei a fos 
U.R.S.S. cu
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Campionatul prin prisma arbitrajelor

PRIMAVARA DEBUTANTILORI
I
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I
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La începutul acestui an. mai 
exact la startul returului, a 
intrat în arenă un grup de ti
neri arbitri care erau 
să ducă De umerii lor 
primăvară fotbalistică, 
cuse un curs intensiv 
nă. se puseseră la ounct 
toate oroblemele. mari si mici, 
dar totuși existau atîtea te
meri. Linsa de experiență a 
..noului val" de cavaleri ai 
fluierului ridica multe îndo
ieli. Iată, însă, că ora bilan
țului oferă o constatare îm
bucurătoare. tinerii investiți cu 
o mare responsabilitate achi- 
tîndu-se (cu puține excepții) 
onorabil, multi antrenori. ju
cători si conducători recunos- 
cînd acest lucru. Mai mult, 
vîrful nitestean Radu II avea 
chiar să privească arbitrajele 
în contextul jocurilor : „In 
primăvara aceasta s-a jucat 
mai greu acasă si mai ușor in 
deplasare pentru că arbitra
jele au fost în general impar
țiale, regulamentul fiind ace
lași... acasă și în deplasare !“ 
Ceea ce reprezintă imul din
tre atuurile noului val. hotărit 
să nu abdice de la litera prin
cipală a regulamentului care 
înseamnă, în primul rînd. res
pectarea cu strictețe a adevă
rului din teren.

Există si un ..clasament al 
adevărului" pentru tinerii ca
valeri ai fluierului, top . domi
nat de ploieșteanul Florin Po
pescu si orădeanul Mircea 
Neșu, primul cu două victorii 
ale oaspeților in palmares. 
Dealtfel, clasamentul pe jocuri 
al celor 11 noi cavaleri ai flu
ierului care au debutat 
centru, ln Divizia „A". în pri
măvară. se prezintă astfel :

1. Florin Popescu, 9 jocuri (5 
puncte dobîndite de oaspeți : 
U. T. A. — F. C. Olt 0—1. ,.U* 
Cluj-Naooca — S. C. Bacău 
1—2, U. T. A. — Chimia 2—2) ;

chemați 
întreaga 
Se fă- 
în iar- 

mai

la

jocuri (1
— Pro-
5 jocuri
Poli. Ti-

4 jocuri

2. Mircea Neșu, 8 jocuri (5 
puncte : Progresul-Vulcan — 
Corvinul 0—1. Sportul stu
dențesc — Poli. Timișoara 
1—1, Chimia — Dinamo 0—0, 
Steaua — Sportul studențesc 
1-1) ;

3. Victor Ciocan, 6 
punct : S. C. Bacău 
greșul Vulcan 1—1) ;

4. Mircea Ludoșan, 
(1 punct : Steaua — 
mișoara 1—1) ;

5. Mircea Stoencscu
(3 puncte : F. C. M. Brașov — 
U. T. A. 0—1 ; C. S. Tîrgoviște 
— Chimia 0—0) ;

6. Cristian Maghiar, 4 jocuri 
(0 puncte) ;

7. Jean Grama, 2 jocuri (1 
punct : F. C. Constanța — F. C. 
Argeș 1—1) ;

8. Mihai Huștiuc. 2 jocuri (1 
punct : Corvinul — .,U“ Cluj- 
Nanoca 1—1) ;

9. Paraschiv Seceleanu, 
jocuri (1 punct : Corvinul 
C. S. Tîrgoviște 1—1) !

10. Ioan Dima, 1 joc
punct : „U“ Cluj-Napoca
F. C. M. Brașov 0—0) ;

11. Șerban Necșulescu, 1 
(1 punct : Poli. Timișoara 
S. C. Bacău 0—0).

Acest clasament al număru
lui de jocuri arbitrate oferă, 
in bună măsură. si aspectul 
calitativ. Dintre cei 11 debu
tant!. cu 10 dintre ei divizio
narele „A" au reușit să aducă 
puncte din deplasare (excepție 
Cr. Maghiar), 
rezistenței în 
gazdelor (public, 
jucători, conducători de club), 
ceea ce reprezintă o notă foar
te bună. Am amintit meciu
rile In care gazdele nu au cîș- 
tigat. tocmai pentru a vedea 
că nu a fost vorba de partide 
ușoare, ci de Intîlniri dificile, 
In unele dintre ele lucîndu-se 
chiar soarta campionatului, la 
retrogradare, asa cum »-a ln-

2

(1

joc

tocmai datorită 
fața presiunii 

antrenori.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
REPUBLICAN REZERVAT JUNIORILOR II
RM. VILCEA, 4 (prin tele

fon). In perioada 1—4 Iulie s-a 
disputat De stadionul 1 Mai 
din localitate turneul final al 
campionatului republican re
zervat juniorilor II. Iată re
zultatele înregistrate : Parti
zanul Bacău — Minerul Baia 
Sprie 2—0 (2—0). Dacia Pitești 
— Partizanul Bacău 3—1 (1—1) 
si Minerul Bala Sprie — Dacia 
Pitești 0—0.

Merită să evidențiem cîțiva 
tineri talentat! : Cătălin Ietan 
și Radu Bănuță (ambii de la 
Dacia Pitești). Florin German 
(Partizanul Bacău) și Mircea 
Băcanii (Minerul Bata Sprie).

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
Dacia Pitești (antrenor Nlco- 
lae Ianovschl) 8 n. 2. Parti
zanul Bacău 2 p, 8. Minerul 
Bala Sprie 1 p.

P. GIORNOIU, coresp.

NAVRATILOVA $1 CONNORS, CIȘTIGATORI LA WIMBLEDON
LONDRA, 4 (prin telex). Cu 

mal multe amlnări (din cauza 
ploii) decit in alțl ani, cu un 
program serios perturbat, iată 
că totuși turneul de la Wimble
don a ajuns eu bine la linia 
de sosire I

Finala feminină și-au dispu
tat-o slmbătă Martina Na
vratilova și Chris Evert-Lloyd. 
Prima a cîșligat în trei seturi 
6—1, 3—6, 6—2, aceasta fiind a 
treia sa victorie la Wimbledon, 
după cele din 1978 și 1979. Și 
tot Navratilova, Împreună cu 
Pam Shriver și-au adjudecat 
titlul in proba de dublu. între- 
cînd cuplul american Jordan — 
Smith cu 6—4, 6—1. în finala 
jucătorilor de peste 35 de ani, 
John Newcombe a dispus de 
F. McMilan cu 6—4. 7—6, iar 
la junioare a ciștigat Catherine

Tanvier (Franța) ®—2. 7—5 cu 
Helena Sukova (Cehoslovacia).

După ce ln semifinale John 
McEnroe a dispus de Tim Ma
yotte (6—3, 6—1, 6—2) iar Jim
my Connors 1-a Întrecut pe 
Mark Edmondson (6—4, 6—3,
6—1) cei doi americani s-au ln- 
ttlnit duminică in finală. Mc
Enroe, ciștigătorul de anul tre
cut, a fost prezent pentru a 
3-a oară ln finală, Connors 
(cîștijător ln 1974), pentru a 
5-a oară. între 1977 și 1982 cei 
doi jucători s-au intîlnit de 18 
ori (Connors are 10 victorii). 
Ieri a fost al 19-lea lor meci și 
victoria i-a revenit lui Connors 
cu 3—6, 6—3, 6—7, 7—6. 6—4.

în turul doi al competiției ju
niorilor, Mihnca Năstase a pier
dut cu 6—4. 6—4 la englezul 
Bale.

TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA
VARȘOVIA, 4 (Agerpres). —Cu 

două runde Înainte de încheierea 
turneului internațional feminin de 
șah de la Plotrkov Tribunalskl 
(Polonia), In clasament conduc 
Elzbleta Sosnowska (Polonia) și 
Rita Kasz (Ungaria) — cu cita

7,6 p, urmate de Elisabeta Poll- 
hroniade (România) și Anett 
Wagner (H. D. Germană) — cu 
cite 7 p etc. în rundele a 10-a 
șl a 11-a, Elisabeta Pollhronlade 
a remizat partidele disputate cu 
Wagner șl, respectiv, Szmaclnska.

i mătoare : Iugoslavia A 8 p, J. 
Polonia 6 p, 4. Iugoslavia B 4 p, 
5. Islanda șt Elveția 1 p. In fi
nală, U.R.S.S. — Iugoslavia A 

, 23—20.
, ÎNOT • Tn campionatele R. F. 

Germania, la Darmstadt, Michael

LEX • TELEX • TELEX
1

Gross a înregistrat încă un re
cord european, de data aceasta 
la 200 m fluture — 1:59,00 (recordul 
mondial al americanului Beard
sley este de 1:58,01).

POLO • „Trofeul Tașmaidan" 
la Belgrad : Ungaria — R.F.G. 
12—8, S.U.A. — Iugoslavia 11—9, 
S.U.A. — Australia 9—5, Iugo
slavia — R.F.G. 9—8 @ Turneu la

Oslo : Belgia — Finlanda 8—6, 
Norvegia — Tara Galilor 11—11, 
Elveția — Scoția 13—8, Belgia — 
Norvegia 14—9, Israel — Scoția 
16—8, Finlanda — Elveția 7—4.

RUGBY © La Brisbane, meciul 
dintre echipele Australiei și Sco
ției a revenit surprinzător oaspe
ților cu 12—7.

TENIS • La Budapesta, în sfer
turile de finală ale C.C.E. : TC 
Amberg (R.F.G.) — Slavia Praga 
6—3, RC de France — Uj pești 
Dozsa Budapesta 7—2, RCT Bar
celona — Slazburger TC (Aus
tria) 7—2, CT Barcino ‘(Spania) 
— Royal Primerose Bruxelles 8—1.

VOLEI © Turneu masculin la 
Shanghai : R. P. Chineză — Ja
ponia 3—1, Shanghai — Iugosla
via 3—0, BraziUa — S.U.A. 3—2.

tîmplat la Cluj-Napoca. unde 
tînărul arbitru de centru FI. 
Popescu s-a dovedit curajos in 
partida de senzație cu S. C. 
Bacău, acordînd ...oaspeților 
un penalty cu 10 minute înain
te de final si eliminînd. 
un jucător al gazdelor, 
notabil. tocmai pentru 
...s-a intîlnit mai rar pe 
nurile noastre, unde 
leului" s-a dovedit 
de mare pentru amfitrioni.

Sigur, clasamentul celor 11 
debutanti nu trebuie absoluti
zat, după cum nimeni nu tre
buie să-și Închipuie că... gaz
dele vor avea „din oficiu" 
suferit cînd vor fi conduse 
arbitrii amintiți. El este 
prim pas. făcut cu dreptul, 
linia unor arbitraje de calitate. 
Și cum cci 11 tineri au trecut 
cu bine cel mai sever examen 
care se numește PRACTICA, 
test superior celui fizic sau 
teoretic, cum „noul val" a con
firmat în bună măsură Investi
ția de încredere a Colegiului 
central de arbitri, sperăm ca 
In viitorul campionat (și mal 
departe) calitatea prestațiilor 
cavalerilor fluierului (cei noi 
și cei mai vechi) să crească, 
contribuind și ea Ia saltul fot
balului nostru.

Mircea M. IONESCU

Un subiect în discuție: SUCIU

apoi, 
fapt 

că 
tere- 

..partea 
suficient

de 
de 
un 
pe

Deși nu a jucat în turul 
campionatului (satisfăcîn- 
du-si stagiul militar), clu
jeanul Suciu a făcut ln cî- 
teva partide din primăvară 
dovada repetată a unor re
marcabile calități. Excelent 
tehnician, acest tinăr cu un 
rar simț al jocului ! Din 
păcate, echipa sa de club. 
„U“. a retrogradat. Așa că 
un an, cel puțin, nu-1 vom 
mai vedea pe clujean pe 
prima scenă fotbalistică a 
tării. O absentă pe care 
Mircea Lucescu o „compen
sează" oarecum. Intr-un 
chip fericit, selecționîndu-1 
pe Suciu ln lotul național. 
O selecție pe merit : va
loarea lui Suciu nu a... re
trogradat odată cu echipa 
sa. O selecție care are. bă
nuim. ca temei si foarte 
frumoasa impresie pe care 
Suciu i-a făcut-o cu sigu
ranță lui Lucescu chiar la... 
Hunedoara. In partida (tele
vizată). din retur. Corvinul 
— „U“, meci ln care clu
jeanul a trecut nu de pu
ține ori ln chip dezarmant 
de adversarul său direct, 
de un alt lider valoros al

tinerei generații. Rodnic... 
Urîndu-i lui 

confirme marele 
care destui îl întrevăd la 

atragem 
asupra 

pînă a- 
se spu-

Suciu 
talent

să 
pe

el, am vrea să-i 
atenția clujeanului 
cîtorva lipsuri care 
cum l-au tras, cum 
ne. înapoi : o atitudine u- 
neori superficială. capri
cioasă. nesoortivităti mai 
mici sau mai mari, un iz 
de „mică vedetă" 
ciată cit ar trebui... 
pantă De care 
alunece acest 
niem. foarte 
poate ajunge 
vedetă, în 
bun al termenului, 
tionarea lui Suciu la lot 
este în fond o poliță pe 
care „subiectul în discuție" 
are toate mijloacele s-o o- 
noreze din plin. I-o dorim 
din toată inima.

Marius POPESCU

neapre- 
Este o 

sperăm să nu 
tînăr. subli- 
dotat. care 

o adevărată 
sensul cel mai 

Sclec- 
la 

o poliță

P. S. Un alt jucător clu
jean de valoare. Cimpcann 
II, a trecut pe la națională 
fără a 1 se fi dat cu adevă
rat o sansă reală. Să nu-1 
uităm nici pe el...

„Radiografia" echipelor de Divizia „A"

DIN NOU (pentru a cita oară?) LA UN PAS DE PODIUM
Despre Sportul studențesc s-a 

spus Întotdeauna — fi cu de
plin temei — că este o echipă 
de primăvară, o echipă care 
„vine" tare In retur. Bazați pe 
această „specialitate a casei", 
foarte mulți au fost aceia care 
au afirmat, după prima jumă
tate a întrecerii, încheiată pe 
un promițător ioc 5 In clasa
ment, că formația atudenților 
bucii roș ten; va sparge, Ln sfir- 
șlt, plafonul *i va urca pe po
dium. Dar nu a fost așa, evo
luția echipei antrenată de Ion 
Voie* »i Marin Țlțelca ln cea 
de a doua parte a campionatu
lui (aproximativ egală cu ace
ea din toamna anului trecut) 
nefiind ln măsură aă modifice 
tu favoarea aa distanța față 
de ocupantele locurilor 8 și 4, 
respectiv Corvinul șl F.C. 031 
Distanță cane, de fapt, a În
semnat nici mai mult nici mal 
puțin decit un... punct.

Sigur, s-ar putea apune, pri
vind campionatul ln ansamblul 
desfășurării lui, că anul acesta 
Sportul studențesc a realizat 
cel mai mare punctaj general 
(38), din istoria participării «- 
chipei ln primul etalon divi
zionar. S-ar mai putea vorbi, 
de asemenea, de o anumită si
metrie Ln 
cele două 
title! sau 
creștere a 
in jocurile

comportarea dintre 
jumătăți ale compe- 
despre o relativă 
forței de exprimare 
din deplasare, cele

Atac periculos al studenților 
taie, de apărarea mureșeană. 
toc —A.S.A. Tg. Mureș.
Mâța sa un mare număr de 
Internaționali, un excelent su
port tehnlco-tactic șl un deo
sebii spirit de combativitate 
colectivă nu a reușit, ln fina
lul campionatului, să ocupe 
unul dintre locurile cu me
dalii 7

Reluînd firul unor explicații 
mal vechi sau mal noi, am pu
tea aminti, printre altele, de 
o anumită inconstanță avlnd, 
de regulă, la origine scăderea, 
mai mult sau mal puțin deli-

4 
bucureșteni rezolvat, cu di/iceU. 

Fază din meciul Sportul student 
Foto : I. MIHAICA9 

idee de joc presupune crearee' 
blocurilor funcționale și o 
tivltate echilibrată ln atac fl 
în apărare — nu a mai svud; 
ln ultimul timp, capacitatea 
fensivă necesară pentru a »• 
impune și a forța 
Statistic, această

victeridC-l 
observați* 

foarte obiectivă este susținut!?-'; 
pe de o parte, de numărul ’ 
foarte mic al golurilor inscribe * 
feifra Ha 36 rpnrczcntînd mi '

5. SPORTUL STUDENȚESC
• Puncte realizate acasă : M — a pierdut dte un punct cu „U* 

Cluj-Napoca, F. C. Argeș, F. C. Constanța, Politehnica Timi
șoara, Dinamo șl Jiul.

• Puncte realizate in deplasare : IS — 1 cu Progresul-Vul
can, rite 1 cu U.T.A., S. C. Bacău, Jiul, F. C. Argeș, F. C. M. 
Brașov, F. C. Constanța, Steaua și C. S. Ttrgaviște.

• Cel mai bun loc ocupat : 1 — ln prima etapă ; cel mai 
slab loc : 1S — etapa a 7-a.

• Golgeterli echipei : O. lonescu M goluri, M. Sandu 7, 
Bucurescu 6, Terheș 4, Iorgulescu S, Chihala 2, FL Grigore, 
Stroe și Munteanu II — dte 1.

• Jucători folosiți — 22 : M. Marian șl Cazan — dte 33 de
meciuri, O. lonescu SO, Pană », Munteanu H șl Speriatu — 
dte 31, Chihala, M. Sandu șl Bucurescu — dte 23, Terheș 27. 
Iorgulescu 26, FI. Grigore 25, Șerbănlcă șl Bozeșan — cile 17, 
Munteanu I 14, Cățol 8, Ucă șl B. ---------- *' ~ ‘ *
Lazăr 5, Niță 4, Iliescu 1.

• Cartonașe galbene : 21 — 12 j 
Munteanu H — 4.

• Cartonașe roșii : Fl. Grigore 
(etapele a 7-a șl a 31-a), Iorgulescu 
Bucurescu (etapele a 16-a și a 24-a).

• A beneficiat de 6 lovituri de
(Chihala șl O. lonescu — dte 2), _
lost sancționată cu 6 penalty-uri : 3 transformate, 3 ratate.

• A expediat 350 de șuturi (222 acasă — 128 ln deplasare), 
dintre care 157 pe spațiul porții

34 12 14 8 36 36 38

Grlgore — dte 7, Stroe 6,

jucători ; cele mal multe :

(etapa a 6-a), M. Sandu 
(etapele a 12-a și a 16-a),

la 11 m : 5 transformate 
una ratată (Chihala) ; a

(100 acasă — 57 In deplasare).

șapte puncte cîștigate „afară", 
în retur, fiind un 
convingător în acest 
cum am privi însă 
ideea că Sportul 
poate mai mult, că nu se rea
lizează pe măsura capacității 
sale reale și că rămîne mereu, 
de cîțiva ani buni, la un pas 
de... fericire, ideea aceasta a- 
pare ca dominantă în viața e- 
chipei. revine obsedant . (dar 
justificat) Ia fiecare moment 
de scadență competițională. de 
analiză. Apare și acum. Iar în
trebarea este: de ce Sportul 
studențesc, avînd in compo-

argument 
sens. Ori- 

6ituația, 
studențesc

berată, a concentrării pentru 
joc și în joc. Ar mai putea 
intra în calcul și cauze finind 
de conjunctură, de neprevăzut. 
De astă-dată însă credem că 
ceea ce a determinat în mare 
măsură ca echipa să nu se îm
plinească cum era de așteptat 
a fost gradul de uzură avansat 
(acesta să fie și motivul celor 

7 cazuri de eliminare pe te
ren?) al nucleului de bază \ al 
formației-standard. Antrenorul 
Ion Voica făcea dealtfel in
tr-o discuție recentă pe aceas
tă temă precizarea că Sportul 
studențesc — echipă a cărei

(cifra de 36 reprezentînd un 
nivel de eficacitate apropia! 
echipelor din zona retrogradă
rii). pe de altă parte, numărul 
foarte mare al meciurilor ega
le (14 — un veritabil record al 
campionatului!) scoate în evi- 
dență preocuparea. în principal 
pentru evitarea infringerfl. 
ceea ce a făcut să se spună că' 
Sportul studențesc este o ,.csm- 
pioană a remizelor".

Vorbind despre uzura fizică 
apărută in cadrul echipei 
fenomen firesc, inevitabil 
este cazul să precizăm că 
conducerea clubului cit si 
lectivul tehnic au făcut o 
rie de eforturi pentru a 
prospăta lotul, schimbul de 
nerații incercîndu-se a se foca 
din mers. Dar tocmai această 
apariție a unor jucători noi 
(Bozeșan, Terheș. Pană), a că
ror încadrare în mecanismul 
vechi al echipei s-a realizat cu 
o relativă dificultate (excep- 
tîndu-1 poate pe ultimul) a fă
cut ca formația studenților 
bucureșteni să se resimtă sub 
raportul omogenității tactice 
și morale, elemente determi
nante pină acum în exprima
rea superioară a acesteia pe 
plan competițional. Este, de
sigur, nevoie de timp și răb
dare (pricepere nu ne îndoim 
că există) pentru ca integra
rea noilor veniți să se facă fă
ră nici o fisură. Și cînd așa 
ceva se va realiza — sperăm 
cît mai curînd — Sportul stu
dențesc va putea relua, proba
bil cu mai mult succes, ofen
siva pentru un loc pe podium. 
Pentru un loc pe care nu a a- 
juns încă niciodată, 
a fost de multe ori

Mihai

f..

a Ut 
eo- 
seS 
im- 
ge-

dar de care 
aproape.
IONESCU



FRANȚA Șl POLONIA S-AU CALIFICAT IN SEMIFINALE
Adversarele lor vor fi

164 ÎNVINGE „FOTBALUL-SAMBA" ?ii
■ sa

cunoscute, însă, astăzi!

SPANIA - ARBITRU ÎN GRUPA „B
In timp ce. vineri seară, ga

leria echipei vest-germane lși 
manifesta zgomotos satisfacția 
succesului, cea mai mare par
te a uriașelor tribune ale sta- 
aionului Santiago Bemabeu 
Suferea în tăcere 1 învinsă cu 
2—1, echipa Spaniei era scoa
să definitiv din lupta pentru 
o poziție fruntașă la El Mun
dial ’82, poziție în care toți 
Iubitorii fotbalului crezuseră 
atîta șl pe care o vedeau per
fect realizabilă, avîndu-se ta 
vedere, în primul rînd, înde
lungatele și foarte serioasele 
pregătiri ale lotului iberic.

Această tăcere a fost însă 
preludiul cascadelor de nemul
țumiri la adresa, în primul 
rind, a conducerii echipei. 
Primul vinovat de acest ln- 
succes este considerat antre
norul Santamaria, acuzat di
rect a nu-1 fi selecționat pe 

bel mai buni fotbaliști spanioli 
'hi momentului etc. etc. Santa
maria, afectat, a spus : „în »- 
ccst meci jucătorii au fost în- 
ir o bună condiție, dar echipa 
n-a avut personalitate, fiind 
lipsită de luciditate și de un— 
dram de noroc. Echipa trece 
prinlr-o perioadă dificilă, este 
evident. Trebuie acum să M 
tragă învățăminte din această 
eliminare. In ceea ce mă pri
vește. dacă voi mai rămîne lă 
lucrez în fotbal, am să mă 
dedic unei echipe de tineri, 
căci tineretul reprezintă 
eipala lacună în fotbalul 
nioi !*. în cuvîntul său, 
tarul* formației, Juanito,

prin- 
ip»-

„șep* 
ar&-

CALIFICAREA DIN „PĂLĂRIE”?!...
optimilor 
să fie 

directe 
Polonia 

„A", Bra-

întîmplarea a făcut ca In 3 
din cele 4 grupe ale 
de finală calificarea 
decisă de disputele 
dintre protagoniste : 
— U.R.S.S. în grupa 
zilia — Italia în gr. „C“ și Ir
landa de Nord — Franța în 
gr. „D“. Doar în grupa „B* • 
fost altfel, căci după 0—0 din
tre R. F. Germania și Angli» 
și 2—1 din meciul R.F.G. — 
Spania semifinalista va fi sta
bilită astăzi în partida... An
gli» — Spania. La un meci 
egal sau la o victorie a ibe-

Armando Diego Maradona
NU ESTE-ÎNCÂ-
UN NOU PELE!

Precedat de o Imensă 
publicitate, provocată șl de 
sau, poate mai ales de 
uriașa sumă a tranzacției 
pentru transferul său la 
C.F. Barcelona, argentinia
nul Armando Diego Mara
dona (născut la 30 octom
brie I960) a reprezentat 
pentru toarte multă lume 
principalul punct de inte
res dintre marile vedete 
ale Mundialului spaniol. 
Și aceasta pentru că s-a 
spus despre el, nici mai 
mult, nici mal puțin că 
este... Pelă al zilelor noas
tre ; ceea ce s-a dovedit, 
în fapt, a fi fost cam exa
gerat. Dealtfel, fostul ma
re jucător portughez Eu
sebio spunea : „Maradona 
nu este — încă — un nou 
Pete 1 
multe

S-a 
C.M., 
chiar 
versari, Dlego nu șl-a pu
tut etala valoarea reală. 
Dar de cînd este fotbalul, 
toate marile vedete au 
fost foarte sever marcate 
și nu întotdeauna prin mij
loacele jocului. Pete n-a 
făcut excepție, dar de cele 
mai multe ori, in lupta cu 
apărarea adversă, a Învins 
el ! Vorbind despre aceas
ta, Maradona mărturisea 
recent : „Pete știa să se 
facă respectat. Eu nu știu 
șl nici nu pot !“...

Dar pentru că Diego Ma
radona nu este doar o bia
tă victimă, un înger, iată 
că In partida cu Brazilia 
șl-a lovit serios adversa
rul și a Ieșit din joc, cu 
3 minute înainte de sflrșlt. 
In urma unul cartona? 
roșu... 

E1 mai are foarte 
de Învățat !“...
spus că acum, la 
fiind foarte strîns șl 
dur marcat de ad-

fi 
fi

ta : „Să recunoaștem deschis: 
n-avem decit unul-dol jucători 
de clasă, iar Intr-o asemenea 
competiție este nevoie de o 
chipă I Fotbalistul spaniol, 
modul general, are curaj 
voință, dar nu are tehnică 
nici... clasă. Și atunci 7*

Dar deși acest meci hotărî- 
tor a fost pierdut, și odată cu 
el toate speranțele spaniolilor, 
partida de luni, de aid, de la 
Madrid. în cadrul aceleiași 
grupe, dintre Spania și An
glia, nu-șl pierde — sentimen
tal 1 — importanța. Dimpo
trivă, oa este nealterată la *- 
ceastă oră. „Împotriva Angliei 
vom juca să cîștigăm 1“ — de
clara Santamaria. Este un 
med al marilor ambiții, adău
găm nd șl nu uităm că ultima 
întilnire dintre cele două •- 
chipe. este drept amicală, pe 
Wembley, a fost cîștigată de 
spanioli— Ron Greenwood, an
trenorul englez, o știe cel mal 
bine și-și pregătește cu calm 
echipa. Apropo de aceasta, 
mijlocașul Steve Coppell are 
un genunchi umflat șl nu va 
juca, luni, ta schimb se dt 
ca certă revenirea ta forma
ție a lui Kevin Keegan.

Iar da acest med depinde 
care dintre cele două echipe, 
R.F. Germania sau Anglia, fid 
va lua bilete, în continuare, 
pentru avionul de Sevilla sa< 
pentru unul care să o ducă 
acasă...

Gheorghe NICOLAESCU
Madrid, 4 Iulie 

ricilor, englezii pierd califi
carea, pentru care le este ne
cesară, în mod obligatoriu, 
o victorie la minimum 2 go
luri diferență. Dacă, să zicem, 
englezii cîștigă șl ei cu 2—1, 
echipa car» se va califica va 
fi stabilită prin tragere la 
sorți, din pălărie I Si aceasta 
deoarece între R.F.G. șl An
glia ar putea exista o perfec
tă egalitate : a) număj de 
puncte, b) golaveraj, c) go
luri marcate și d) același 1M 
în clasamentele primului tur.

Asupra acestei trageri la 
sorți Federația engleză a de
pus un protest la F.I.F.A., *- 
rătînd că, ta opinia el, pre
vederea regulamentară de I» 
punctul d trebuie înțeleasă nu 
numai ca poziție in clasament, 
d și completată cu numărul 
de puncte, golaverajul general 
și golurile marcate în cadrul 
primului tur (8 puncte, 
glia, 4 p R.F.G., etc.).

An- 
___  A»a 
poate fi Interpretat, In versiu
nea engleză, articolul 28 pi 
regulamentului internațional.

Secretarul general al F.LF.A., 
elvețianul Joseph Blatter, a 
replicat insă că textul france* 
al regulamentului reflectă co
rect cerințele forului interna
țional : „locul ocupat de echi
pele in litigiu In cadrul pri
mului tur șl nimic mai mult!*

Să așteptăm acum să aflăm 
ce rezultat va fi astăzi pe sta
dionul Santiago Bemabeu, da

de apțl a 
simbătă 
respins

oarece comisia
F.I.F.A., întrunită 
seara, la Madrid, a 
nota federației engleze. încu- 
nostințată de prevederile re
gulamentului încă din anul 
1979 I

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Barcelona ora 18,15 italia 
Madrid ora 22,00 Spania

CLASAMENTE
GRUPA „B-

1. R.F. GERMANIA 21102-13
2. Anglia
3. Spania

SEMIFINALE
Reamintim 

Iulie, se vor
câ in meciurile semifinale, programate 
intilni ciștigăioarele grupelor „A* și „i

joi 8 
o . . . ................................ la

Barcelona (stadionul Nou Camp, ora 18,15) și ciștigătoarele 
grupelor „B" ți „D" la Sevilla (stadionul Sanchez Pizj’uan, 
ora 22,00).

Frumoase titluri au lansat 
aid numeroșii ziariști străini, 
lncîntați de jocul si victoria 
brazilienilor in meciul de vi
neri seara, cu argentinienii. 
„Samba mai presus de tango 1* 
este unul din ele. Fotbalul 
fluid, țesut ca o broderie, de 
acești minunați fotbaliști ca
rioca este, intr-adevăr, o ta- 
dntare. Nu-i simți că joacă 
pentru a clștlga neapărat. Se 
joacă parcă cu mingea și o 
due spre poarta adversă cu 
mijloace ce par atit de simple. 
El lovesc balonul cu ușurința 
cu care un jucător de tenis de 
masă trimite, cu paleta, min
gea de celuloid. Urmașii tri
plilor campioni mondiali au 
arătat lumii un joc colecttv, 
ofensiv șl cu realizări indivi
duale de excepție. Dar brazili
enii nu ar constitui o echipă 
attt de puternică dacă, în ace
lași timp, acțiunile lor nu ar 
fi rezultatul unor scheme tac
tica pentru care au fost gă
siți jucătorii cei mai potriviți. 
'„Careul de ași* al lui Tele 
Santana de la mijlocul terenu
lui, adevăratul motor al echi
pei, este alcătuit din Zlco, So
crates (1,92 m). Falcao (1,82 m) 
șl Cerezo, cvartet capabil st 
apere, să creeze șl să marche
ze. Socrates este un adevărat 
„turn da control*, cum se spu

CINE VOR CONDUCE ULTIMELE JOCURI?
urmează să fie stabl- 
către comisia de ar- 
F.I.F.A. brigăzii» care

Miine
Hte de 
bltri a
voc conduce ultimele partide 
ale Mundialului, semifinalele 
șl finalele. Potrivit ziarului 
„DIoen“, care relua opinia lui 
Artemlo Franchi, președintele 
U.E.F.A. și al comisiei de ar-

Polonia

APARARILE, MAI BUNE
Interns uriaș la Barcelona 

ta jurul „finalei* grupei1 ,,A*. 
InUlnirea dintre echipele Po
loniei gi UnJunil Sovietice dis
putată aseară ta nocturnă, pa 
stadionufl Nou Camp. Meet de 
mare angajament fizic, desfă
șurat intr-un ritm alert. În
trecere spectaculoasă intra 
două echipe, tehnice, de o v*ț 
loara ridicată.

Scorul alb cu care s-a în
cheiat partida scoate in eviden
tă forma bună a celor două a- 
părări. Fotbaliștii polonezi, că
rora le era suficientă remiza, 
au cistlgat grupa „A*, urmlnd 
a întilnl lol. la Barcelona, pe 
câștigătoarea grupei „C*. care 
se va decide in meciul de as
tăzi dintre Brazilia si Italia.

Arbitrul scoțian Robert Va
lentine a condus următoarele 
formații : POLONIA l Mly- 
narczyk — Dziuba, Zmuda, Ja
nas. Majewski — Matysik. Ku- 
pcewicz (min. 51 Clolek), Lato, 
Buncol — Boniek. Smolarek ; 
U.R.S.S.: Dasaev — Sulakvelid- 
za, Clvadze. Baltacea. Demia
nenko — Bessonov. Borovskl,

Brazilia 
Anglia 

(grupa „C") 
(grupa „B")

1 0 1 0 0-0 1 
10011-00

GRUPA
1. BRAZILIA 11003-12
2. Italia 11002-11
3. Argentina 20022-50

ne aici, al întregului teren. Ia
tă de oe brazi 1,icnii n-au avut 
nevoie de un Gentile care să-l 
marcheze strict pe Maradona. 
Cu Eder și Serginho în față, 
cu Oscar, Junior, Lulzinho. 
Leandro si Perez în spate. Bra
zilia pășește spre finală ta 
ritm de samba.

După eliminarea spectaculoa
să a campioanei mondiale. Ar
gentina, a celui mai scump ju
cător din lume, Diego Mara
dona, ieșit pe ușa din spate a 
acestui C.M., prin cartonaș ro
șu, și părăsirea practică a sce
nei de către echipa gazdă, Spa
nia, meciul de luni după-amia- 
ză de la Barcelona, dintre 
Brazilia și Italia, va fi marele 
punct de atracție, meciul care 
va decide finalista grupei C. 
Braziliei îi este suficient tta 
joc egal, dar Tele Santana a 
declarat că vrea să cîștige. Zl- 
co s-a refăcut și va juca. Du
minică dimineața el a făcut 
antrenament cu echipa. Bear- 
zot, antrenorul Italiei, are o 
singură soluție, victoria. El • 
convină că echipa sa nu va lă
sa brazilienilor culoare libera, 
cum au făcut argentinieni). 
Are echipa completă șl va ju
ca la rfștig. Să vedem ce-o 
ieși !

Ion OCHSENFELD
Barcelona, 4 Iulie.

bltri din forul internațional, 
rfnt în atenție următorii ca
valeri al fluierului : Abraham 
KIeta (Israel), Charles Corver 
(Olanda), Karoly Palotal (Un
garia), Juan Cardelllno (U- 
ruguay) șl Nicolas Rainea 
(România).

U.R.S.S. 0 0

Ohanesian. Gavrilov (min. 78 
Daraselia) — Senghelia (min. 
58 Andreev). Blohin.

CLASAMENTUL
L Poloni*
0. U.R.S.S.
3. Belgia

Franfa Irlanda de Nord 4-1 (1-0)

DUPĂ 24 DE ANI

decisiv in 
Franței a 
Nord cu 
dar abso-

Mare bucurie la Madrid ta 
tabăra fotbaliștilor francezi. 
După 24 d« ani de la acel 
mare, poate chiar cel mal mare 
succes al fotbalului francez, 
calificarea în semifinalele Cu
pei Mondiale din Suedia, iată 
că performanța a fost reedita
tă cu brio I Duminică, pe sta
dionul Vicente Calderon (35 000 
spectatori), In meci 
grupa „D“, echipa 
Întrecut Irlanda de 
4—1 (1—0), scor net, 
lut meritat și care, In realita
te, ar fi putut fi mai mare.

Așadar, Franța este prima 
dintre cele 4 semifinaliste ale 
Mundialului ’82!

în primul sfert de oră fran
cezii au tatonat defensiva alb- 
verzilor pentru a-i descoperi 
slăbiciunile, dar portarul Je
nnings a rezolvat cu siguranță 
cîteva situații dificile create de 
Platini și Genghini. O fază 
splendidă s-a petrecut In min. 
23: Platini a trimis din lovitu
ră liberă de la circa 25 de me
tri de poarta lui Jennings la 
Rocheteau, șut al acestuia, in- 
Intervenție a lui Jim Nicholl, 
51 balonul a ajuns din nou la 
Platini care a tras puternic, 
făcîndu-1 pe Jennings să cu
leagă aplauzele tribunelor! Du
pă 4 minute, un „un-doi“ M. 
O’Neil-A.rmstrong duce la des
chiderea scorului, dar golul este 
muiat pentru poziția de ofsaid

• Zilele trecute, delegația brar 
Lilian* a sărbătorit la cantona
mentul de lingă Barcelona 24 d» 
ani de la prima sa victorie la 
campionatul mondial. Aniversarea 
a fost ocazionată de prezența In 
Spania, ca ajutor al lui Tele 
Santana, a lui Vava, unul din 
artizanii succesului brazilian din 
1958 in Suedia.
• Dorința arbitrului mexican Ma

rio Kublo Vasquez, cel care a con
dus recent partida dintre Brazi
lia șl Argentina, este aceea de a 
fi, eventual, " 
in finala de 
beu* de la 
ar urma să 
profesionale.

desemnat la centru 
pe „Santiago Berna- 
U iulie, după care 
se dedice treburilor 

____________ el fiind colonei ia 
armata mexicană. Se spune chiar 
că ar fi vorba de avansarea sa 
In grad...
• După opinia Iul Osvaldo Ar

chies (Argentina) „titlul mondial 
sl-1 vor disputa Brazilia șl R.E. 
Germania**. Dar s* așteptăm ziua 
ds astăzi pentru a vedea dacă 
echipa vest-germană va avea, mal 
Întâi, acces in semifinale—
• Rezultate din 16-lmile „Hun- 

dlalet*-ului, competiție rezervată 
echipelor cu jucători pină la 11 
ani : St. Etienne (Franța) — El
veția 3—1, Tunisia — Algeria 2—3 
(prima s-a calificat după 11 m). 
Ungaria — Monaco 1—0, Inter 
Milano — Universidad Mexico 
3—1, Napoli — Sao Paulo 2—1, 
Steaua roșie Belgrad — Espanoi 
Barcelona 3—9, Celt* ds Vlgo 
(Spania) — Herta Berlinul Occ. 
0—9 (prima s-a calificat după 
11 m).
• După victoria d« vineri a 

Braziliei la cadrul carnavalului 
de „rutină* ds pe străzile orașe
lor din „Tara cafelei* s-a scan
dat timp Îndelungat „Sintem cam
pioni Sintem campioni-. Să 
vedem ce vor— spun» — la te
mă — Italienii. Ce au de spus 1
• Apropo de meciul de astăzi, 

de la Barcelona, dintre Brazilia 
șl Italia, In 1978, la Buenos Aires, 
a fost 3—1 In finala pentru locu
rile 3—4, Iar In 1970, la Ciudad 
de Mexico, a fost 4—1 in finala 
mare, in favoarea sud-americanl- 
lor.
• o glumă amară a cotidia

nului spaniol „El pals* In legă
tură cu eficacitatea echipei Iberi
ce In cadrul primului tur : „Pi
nă tn prezent, atacanțU noștri est 
mal buni au fost— arbitrii !*.
• In continuare, spre lauda ge

nerală a fotbaliștilor, ultimele 
controale antidoping, de vineri, 
au fost tot negative 1

odihnA la B 
chiar pentru 
stadionul Sa- 
depărtare da 
loo totuși un 

,hi»-

„HUMAN STARS“
Miine este zi de 

Mundial, dar nu 
toată lumea... Pe 
badeU, la « km 
Barcelona, va avea 
meci Intre două selecționate _ 
man stars*. (N.N. vedete umane), 
ale Ameridl șl Europei. Vor ju
ca, intre alții : Pele, Menottl, 
Vava, Dl Stefano, Beckenbauer, 
Fache ttl, Gen to, Puțkaș, Eusebio, 
Boby Charlton. Meciul este or
ganizat pentru strlngerea de fon
duri In folosul UNICEF.

a atacantului irlandez. In mia; 
34 golul marcat este insă va
labil, autorul său: Giresse, 
coautor Platini, care a „făcut*, 
faza. După pauză ofensiva „co
coșilor* este tot mal pronunța
tă și tot mai periculoasă. Fot
baliștii francezi domină clajf 
tntilnirea și Izbutesc să Încheia 
cu goluri (imul mai frumos ca 
altul) ofensiva in care s-au 
lansat. Golurile sînt semnata 
de Rocheteau (mln. 47 și 89), 
după care Armstrong, intr-o 
tresărire de orgoliu, înscrie 
punctul de onoare, pentru ca 
din nou Giresse, In mln. 81, să 
pecetluiască scorul final.

La fluierul arbitrului polo
nez ’Alojzy Jarguz au jucat 
următoarele formații : FRAN
ȚA : Ettori — Amoros, Jan- 
vion. Tresor, Bossis — Țigana.’ 
Giresse. Genghini, Platini — 
Soler (min. 83 Six). Rocheteau 
(mln. 84 Couriol) ; IRLANDA 
DE NORD ! Jennings — J. 
Nicholl, C. Nicholl. McClelland, 
Donaghy — McCreery (min. M 
J. O’Neil). M. O’Neil. McIl
roy Whiteside — Armstrong. 
Hamilton.

tn urma 
Franța va 
miflnale pe 
pel ,.B“, care ar putea fl An
glia sau R.F. Germania.

CLASAMENTUL
1. Franța 2 2 0 0
2. Austria 2 0 11
S. Irlanda de Nord 2 0 11

acestui rezultat 
intilni joi. în se- 
riștigătoarea gru-

5—1 <
3—3 1
3—C 1


