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Marea sărbătoare a celor mal 
mici practicanți ai jocului de 
baschet — Festivalul național 
pionieresc de minibaschet, des
fășurat în cadrul „Daciadei” — 
a confirmat la cea de a 16-a 
ediție a sa popularitatea de 
care se bucură în rîndul celor

tenit, au schimbat impresii și... 
adrese.

Desigur, pentru unii bucuria 
a fost mai mare. De pildă, 
pentru componenții echipelor 
de băieți I și II ale Casei pio
nierilor și șoimilor patriei din 
sectorul 3 al Capitalei. Pregă-

Campionatele internaționale de pentatlon modern ale României

LUCIAN ȚINTEA - PUNCTAJ MAXIM 
ÎN PROBA DE CĂLĂRIE

Cu ultimele două serii pro
gramate ieri dimineață (prima 
de 8 cpneurenți, cea de a doua 
de 7), pe traseul cu 15 obsta

cole amenajat la stadionul O- 
limpia din Capitală, s-a înche
iat proba de călărie a Cam
pionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale țării 
noastre. Celor trei concurenți 
care reușiseră în prima zi per
formanța maximă (1100 p) li 
s-au adăugat ieri alți patru, 
astfel-'că 7 sportivi încheie pro-
ba de călărie cu 
maximum de
puncte posibile. 
Ne face plăcere 
să consemnăm că 
printre aceștia se 
află și tânărul 
pentatlonist român 
Lucian Țintea
care, cu calul Să
tuc. a avut o e- 
volutie aplaudată 
la scenă deschisă 
de publicul din 
tribune. cu un 
timp inferior doar 
cu o secundă- față 
de cel al invingă-

Lucian Țintea, 
cu calul Sătuc, 
trecind cu suc
ces un nou ob

stacol

Foto: Ion 
MIHĂICA

JUNIORII CEHOSLOVACI AU CÎSTIGAT 
PATRULATERUL DE CAIAC-CANOE

La Snagov s-a desfășurat 
patrulaterul de caiac-canoe cu 
participarea echipelor de juni
ori ale Bulgariei, Cehoslovaci
ei, Italiei si României. Cu o 
echipă cuprinzînd mai multe 
individualități, juniorii ceho
slovaci s-au clasat pe primul 
loc. cu 174 p, urmați de cei 
români 167 p. bulgari 130 p și 
italieni 76 p.

Rezultate : K 1 500 m: P. Ha
velka (Cehoslovacia) 1:51,9, M. 
Firfirică (România) 1:52,5. M. 
Reich (Cehoslovacia) 1:56,1, V. 
Campaccio (Italia) 1:57,2... 6. 
G. Murat (România) 1:57,6; 
C 1 500 m: I. Bartinek (Ceho
slovacia) 2:04,4, I. Luca (Româ
nia) 2:05,0. J. Boust (Ceho
slovacia) 2:07,7, G. Cucerave 
(România) 2:09,2; K 2 500 m! 
Cehoslovacia (Havelka — Reich) 
1:43,3, România -(Miloșoiu — 
Firfirică) 1:44,0, Italia (Grillo
— Schiaven) 1:46,4, Bulgaria 
(Raikov — Ivanov) 1:47,0... 7. 
România (Năstase — Vlada) 
1:51,6; K 4 500 m F: România 
(Dinescu — Voican — Mateescu
— Silai) 1:45,7, Cehoslovacia 
(Horakova — Fikezova — Kad- 
narova — Fonodeva) 1:47,9, 
România (Ciucur — Drădici — 
Popovici — Ghlță) 1:48,1, Bul
garia (Darvarova — Ivanova
— Hristova — Markova) 1:58,4; 
C 2 500 m: Cehoslovacia (Ber- 
tinek — Boust) 2:01,0. Bulgaria 
(Stoikov — Ivanov) 2:01,8, 
România (Luca — Cucerave) 
2:03,8, România (Lehacl — Is- 
mailciuc) 2:04,0; K 4 500 m: 
România (Miloșoiu — Firfirică
— Murat — Groza) 1:33.0, Ita
lia (Revellii—Bricheto—Rossi — 
Trapani) 1:35,2. Cehoslovacia 
(Beranek — Kost — Matejka — 
Svac) 1:35,5... 7. România (Năs
tase — Vlada — Romocea — 

torului. Ceilalți pentatloniști 
care au realizat în ziua 
a doua 1100 p sînt : Iurl Sam
sonov (U.R.S.S.), cu calul Năz
drăvan (timpul său 1:34,5), Ar- 
păd Derl (Ungaria), cu calul 
Beladona (1:32,6) și Philippe 
IEarle (Franța) cu calul 
Vals (1:37,8). In ce-i privește 
pe sportivii români, dacă Ce
zar Răducanu a avut o oare
care neșansă la tragerea la 
sorți a calului, punctajul rea
lizat de el fiind modest, evi
dent sub așteptări (850 p), in

Diaconeasa) 1:39,8; K 2 1 000 m: 
Cehoslovacia (Hâvelka — 
Reich) 3:36,5, România (Milo
șoiu — Firfirică) 3:37,4, Bulgaria 
(Raikov — Ivanov) 3:43,2 ...7. 
România (Năstase — Vlada) 
3:53,8; C 2 1000 m: România 
(Luca — Cucerave) 3:52,9. Bul
garia (Stoikov — Ivanov). 3:53,5, 
Cehoslovacia (Bartinek — Boust) 
3:56,7 ... 6. România (Marin — 
Cocoveț) 4:12,5; K 1 1000 m: 
P. Havelka (Cehoslovacia) 
3:54,5, I. Miloșoiu (România) 
3:57,2, Gh. Murat (România) 
4:02,6, V. Campaccio (Italia) 
4:03,7.

In spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU mișcării sportive

TINERETUL STUDIOS DIN CRAIOVA PARTICIPĂ ÎN NUMĂR 
TOT MAI MARE LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ

Univetreitatea din Craiova sa 
înscrie printre instituțiile de 
Învățământ superior de primă 
mină din țara noastră. Anual, 
sute do absolvenți se integrea
ză în producție. Sînt Ingineri 
mecanici, electrotehniști, agro
nomi șl horticoli, economiști, 
cadre didactice de științe so
ciale și științe ale naturii, me
dici ; în toate cazurile, spe
cialiști cu o înaltă calificare, 
în procesul de instruire — 
complex, multilateral — al stu
denților din Cetatea Bă
niei, In pregătirea lor for- 
mativ-educatlvâ, învățămîntul 
de educație fizică ee înscrie ca 
o coordonată majoră, cum re
zultă și din interviul pe care 

schimb Ștefan Cozma și Otto 
Wermescher au avut cai foarte 
buni și multă vreme au lăsat 
impresia că vor încheia par
cursul fără greșeală. Dar, pri
mul Ia obstacolul 10 și cel de 
al doilea la obstacolul 14 au 
doborit cite o bară, astfel că 
penalizarea de 30 p i-a situat 
pe locuri mai modeste în pro
bă. Reproșuri se cuvin mal a- 

les tînărului Otto Wermescher, 
care se îndrepta sigur în cîș- 
tigător, cu cel mai bun timp 
al întregului concurs, dar la 
penultimul obstacol, in mod 
inutil, el și-a cravașat calul, 
pe Năzdrăvan. doborînd o 
bară. Oricum, 1:25,8 rămlne cel 
mai bun timp al concursului, 
însă e păcat că el nu figu
rează în dreptul învingătoru
lui probei. Pe echipe, proba a 
fost dominată de formațiile 
Ungariei și U.R.S.S., ambele cu 
punctaje foarte bune.

Astăzi, de • la 8,30, în sala 
Floreasca — proba de scrimă.

Constantin MACOVE)

Primii campioni la înot

CARMIN BUNACIU (62,88 la 100 m spate) 
St APROPIE DE' PEREOBMANJEIE OPTIME

Umbrele multicolore, arbitrii 
în ținută festivă, mulți spec
tatori și... o tabelă electronică 
care a funcționat — iată ca
drul în care au început ieri, la 
bazinul „23 August" din Capi
tală, întrecerile campionatelor 
naționale de înot.

Primii competitori pentru tit
lurile și medaliile puse în joc 
au fost sprinterii. La fete, Irlnel 
Pănulescu s-a detașat de la pri
mii metri și nu a avut proble
me prea mari pentru a-și adău
ga palmaresului o nouă victo
rie la 100 m în 60,21. Mai in
teresantă a fost disputa băieți
lor. Pe prima lungime, surprin
zător, a condus Ilaripn Sveț, 
care revine în piscina de con
curs după o absență de aproape 
5 ani. Dar pregătirea lui su
mară de numai cîteva luni nu 
i-a permis să țină pasul și pe 
următorii 50 m, iar Flavius Vi- 
șan — favoritul nr. 1 — s-a 
îndreptat sigur spre un succes 
scontat.

Punctul de atracție al re
uniunii l-a constituit cursa de 
100 m spate a multiplei cam
pioane Carmen Bunaciu. Di

Interviul nostru cu prof. univ. dr. ing. SILVIU 
PUȘCAȘU, rectorul Universității din Craiova

ni l-a acordat, cu multă ama
bilitate. prbf. univ. dr. ing. 
SILVIU PUȘCAȘU, rectorul U- 
niversității din Craiova.

„Chiar din primul an de la 
înființare — a ținut să preci
zeze interlocutorul nostru — 
educația fizică, sportul, cel dc 
masă cu precădere, s-a situat 
in sfera de preocupări curente, 
permanente, a cadrelor didac
tice, indiferent de specialitate. 
Acest fapt nu trebuie să sur
prindă, deoarece în acțiunea de

Pentru prima dată de cînd se desfășoară Festivalul, o echipă 
din Arad cucerește un loc I : cea de fete II a Clubului sportiv 
școlar, antrenată de prof. Constantin Wunsch.

Foto : Al. MARIANUȚ-Arad

care și-au însușit tainele spor
tului cu mingea la coș. Cele 115 
echipe, reprezentînd aproape tot 
atîtea localități din mediul ur
ban. și din cel rural, s-au între
cut, într-o atmosferă de mare 
entuziasm și de deplină sporti
vitate, pe splendidele baze 
sportivei arădiene C.S.Ș. și Plat
forma Cetate, de pe malul Mu
reșului. Timp de două săptă- 
mîni, aproape 1 200 de mini- 
baschetbaliști. copil între 8 și 
13 ani, au cunoscut bucuria 
unei vacanțe pline de satisfac
ții, s-au cunoscut, s-au împrie- 

namovista, într-o bună dispo
ziție, a plecat destul de ușor 
(30,32 la 50 m) și a învins în 
62,88, cel mai bun timp înre
gistrat în acest an, una dintre 
primele șase performanțe eu
ropene ale sezonului.

Pentru a înregistra primele 
recorduri ale competiției a fost 
nevoie să așteptăm finalele pe 
distanța de 400 m. La fete, 
băimâreanca Teodora Haup- 
tricht, intr-o cursă solitară, a 
parcurs distanța în 4:25,43, re
zultat cu care și-a corectat 
propriile recorduri de senioare 
și junioare. întrecerea băieților 
a fost ceva mai interesantă. 
Costin Negrea, reprezentantul 
Liceului nr. 2 din București, cu 
stilul său elegant, dar fără prea 
multă forță, a fost înregistrat 
la jumătatea distanței cu 2:02,07 
și se părea că bucureșteanul va 
înregistra un record spectacu
los. El nu a rezistat insă în 
același ritm, obținind în final 
doar 4:09.03. timp superior cu

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

modelare a studenților noștri 
— cifra lor a ajuns acum la 
aproape 11 000 —, in formarea 
lor pentru muncă și viață, par
ticiparea tuturor slujitorilor in
stituției constituie o obligație 
și o cerință de primă impor
tanță. Dar această prezență a 
cadrelor didactice din Univer
sitate la procesul formativ-e- 
ducativ al tineretului nostru 
studios se face și mai preg
nant simțită după Mesajul ge
neros pe care tovarășul Nictfae 

tiți de fostul internațional Ho- 
rațiu Giurgiu, bucureștenii au 
repurtat succesul la ambele ca
tegorii de vîrstă, ceea ce nu 
s-a mai petrecut decît în anul 
1975, la Constanța', unde echi
pele locale au realizat aceeași 
performanță. O echipă antrena
tă tot de o internațională, Oc
tavia Cucuruz-Simon. a câș
tigat la fete I, C.S.Ș. Brașovia 
impunîndu-se în fața celorlal
te partenere de întrecere. La 
fete II s-a consemnat o pre
mieră : pentru prima dată în 
istoria minibaschetului a învins 
o echipă din Arad : cea a Clu
bului sportiv școlar, antrenată 
de prof. Constantin Wflnsch, 
care și-a dovedit hărnicia și 
capacitatea încă de pe vremea 
cînd profesa la Pecica — Arad, 
de unde le-a ridicat pe surori
le Valeria și Rodica Chepețan 
(selecționate acum în lotul na
țional de senioare). în sfirșit, 
să nu omitem prezența și com
portarea reprezentativelor șco
lilor generale și ale caselor 
pionierilor și șoimilor patriei, 
destul de multe chiar din me
diul sătesc. Formația Școlii ge
nerale din Slava Cercheză, de 
exemplu, s-a clasat pe un ono-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in vag. 2-3)

LUPTĂTORI ROMÂNI LA 
„MEMORIALUL PODUBNll"

La sfirșitul acestei săptă- 
mîni se va desfășura, la No
vosibirsk, „Memorialul Ivan 
Podubnii”, important turneu de 
lupte greco-romane, care în fie
care ediție se bucură de o va
loroasă participare internațio
nală. La întreceri vor lua star
tul și cei mai buni luptători 
români de la acest stil : M. 
Ștefan, N. Zamfir, C. Filipov, 
Șt. Negrișan, Șt. Rusu, I. Dral- 
ca, I. Matei, P. Dicu, V. An
drei, I. Savin — care sînt în
soțiți de antrenorii Ion Cor- 
neanu și Nicolae Pavel.

Ceaușeseu l-a adresat mișcării 
sportive românești. Se depune 
un efort colectiv susținut pen
tru a fi eliminate neajunsurile, 
lipsurile care s-au semnalat pe 
alocuri și la noi in ceea ce 
privește dezvoltarea educației 
fizice și a sportului de masă, 
cuprinderea și participarea stu
denților craioveni la practica
rea sistematică a exercițiilor 
fizice, propulsarea lor spre 
performanță.
• în această privință, tova

rășe rector, marea competiție
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)



TINERETUL STUDIOS DIN (DA IO VA

eportivă națională „Daciada" 
reprezintă o permanentă invi
tație pe stadion...

— Cum și este ! O demon
strează cu prisosință suita de 
Întreceri sportive, de masă în
deosebi, inițiate la nivelul ce
lor opt facultăți — Cupa ani
lor I, primele etape ale cam
pionatelor universitare, con
cursurile de oros, divizia stu
dențească, unele competiții tra
diționale in care studenții noș
tri realizează un eficient schimb 
de experiență și pe plan spor
tiv cu colegii lor de la insti
tuții similare din țară, Medi- 
ciniada și Agronomiada înche
iate recent, Fiziciada etc.
• Finalele ediției din acest 

an a „Crosului tineretului", 
desfășurate chiar în orașul dv., 
au adus în prim-plain, între 
campioni, și un reprezentant 
al Universității din Craiova...

— Da. pe tinărul Ion Dumi
trei,' din anul III Mecanică. El 
este, dealtfel, reprezentantul u- 
nei facultăți care se remarcă 
de fiecare dată in activitatea 
sportivă de masă; aproape 80% 
dintre exponenții acestei fa
cultăți iau parte Ia acțiunile 
inițiate de catedra de resort 
și Consiliul asociației studenți
lor comuniști. O fac cu pasiu
ne pentru sport, dorind să tră
iască bucuria mișcării. O fac. 
insă, și cu aportul larg al ca
drelor didactice care răspund 
de colectivul de la Mecanică, 
asistenții Lina și Marian Geor
gescu. așa cum se intimplă și

în alte facultăți : la Medicină, 
cu soții Marilena — asistentă 
și Andrei Corncliu Stroe — 
lector. Ia Științele naturii, cu 
asistenta Elena Dumitrescu sau 
Ia Studii economice cu lectorul 
Ilie Bistriceanu. Peste aceste 
evidențieri, doresc să subliniez 
faptul că întregul colectiv al 
catedrei de 
cătuit din 
datoria, iși 
nea aleasă..
• După cum se știe, „Dacia- 

da“ vizează să atragă ma6ele 
de tineri în practicarea siste
matică. permanentă, a exerci- 
țiilor fizice, dar și să propul
seze spre performantă pe cei 
mai dotați. Apreciați 
semenea deziderat 
găsi împlinirea și în 
denților craioverii ?

— De bună seamă ! Atletul 
Ion Dumitrei ar constitui un 
exemplu recent. Avem, însă, și 
in alte discipline sportive ti
neri susceptibili de rezultate 
remarcabile : Ia tenis, Marius 
Begu — Medicină și Constan
tin Cojan — Mecanică ; la 
badminton, Simona Turei — 
Mecanică. Alții, ca absolven
tul Constantin Obreja (un bine 
pregătit electronist), după ce 
s-a impus în activitatea spor
tivă — în atletism — cu 10,5 
secunde pe 100 metri și 21,7 
pe 200 metri — apoi la bob, 
component al lotului olimpic, 
se arată a fi un pledant en
tuziast al sportului printre co
legii de muncă, de producție, 
în acest sens aș releva aici un 
fapt semnificativ : echipe și 
sportivi reprezentînd toate fa-

educație fizică, al-
13 cadre, își face 
onorează profesiu-

că un a- 
își poate 
cazul stu-

cultățilc iau parte la întreceri 
sportive cu tineri muncitori din 
întreprinderi, de la Electropu- 
tere și Panificație, de la I.U.G. 
și I.T.M.A., din multe alte u- 
nități economice craiovene.
• Tovarășe rector, am întâl

nit mulți dintre studenții cra- 
ioveni făcînd sport în Parcul 
Poporului, la o distanță relativ 
mare de Universitate, de că
minele în care o parte dintre 
ei locuiesc...

— Cei mai mulți, însă, utili
zează baza sportivă de Ia Fa- 
cultatea de mecanică, cu două 
săli și o platformă de bitum 
pentru atletism, jocuri și te
nis. Totodată, ei sînt benefi
ciarii bazei sportive din veci
nătatea Spitalului clinic nr. 1. 
Desigur, sîntem conștienți că 
este prea puțin pentru masa 
de studenți care simte nevoia 
de mișcare in aer liber. ~ 
ceea căutăm modalități 
a satisface dorința și 
imperioasă a tinerilor noștri de 
a face mișcare 
toată perioada 
vățămint.

în încheierea 
cordat, prof. univ. dr. ing. Sil
viu Pușcașu a ținut să subli
nieze în mod cu totul deose
bit modul în care organele de 
partid îndrumă și sprijină ac
tivitatea formativ-educativă a 
studenților acestei universități, 
ceea ce este de bun augur pen
tru pregătirea lor temeinică de 
viitori specialiști In sectoare 
economice de mare importanță 
pentru construcția socialistă dfn 
tara noastră.

De a- 
pentru 
nevoia

în aer liber 
anului de

interviului

pe 
în-

a-

FESTIVALUL NAȚIONAL PIONIERESC
(Urmare din pag 1)

rant loc secund la fete II. iar 
cea a Școlii generale nr. 8 din 
Călărași a ocupat locul 4 la 
băieți îi.

Despre valoarea și perspecti
vele actualei generații de mini- 
baschetbaliști ne-a vorbit pro
fesorul Stelian Gheorghiu, pre
ședintele Comisiei centrale de 
juniori și minibaschet din ca
drul F.R. Baschet, binecunos
cut pentru aportul adus la dez
voltarea acestui sport : „De 
fapt, cu prilejul Festivalului 
elevii dau un examen. Nu șco
lăresc, ei al activității sportive 
depuse din luna septembrie, 
cînd, odată cu debutul intr-un 
nou an școlar, inccp și pregăti
rea la minibaschet. Ca de obi
cei. I-au absolvit și de astă-dată, 
atit ei, cit șl profesorii lor. Se
lecția din ce în ce mai bună, 
nivelul tehnic destul de ridicat 
(mai cu seamă la fete II) 
ambiția cu care s-a jucat 
atestat că și ediția a 16-a 
Festivalului s-a bucurat 
succes. Și am convingerea 
șl actuala generație va fi o 
pepinieră pentru cluburile spor
tive școlare și pentru secțiile 
de juniori ale celorlalte clu
buri sportive, așa cum s-a pe
trecut și altădată, cînd Festiva
lul național pionieresc de mi
nibaschet a prijejuit afirmarea 
unor talente care acum fac 
parte din Ioturile naționale".

în sfîrșit, să amintim efortu
rile organizatorilor — F.R. Bas
chet, Consiliul național al orga
nizației pionierilor șl șoimilor 
patriei, Inspectoratul școlar ju
dețean. C.J.E.F.S. și C.S.Ș. 
Arad — care s-au străduit, și 
au izbutit, să asigure partid-

PALMARESUL „TROFEULUI ZIARULUI SPORTUL*
1976: Andrei Popovicl (Șc. sp. 2 Buc.)
1977: Alexandru Takacs (Șc. gen. 1 Tg. Mureș)
1978: ------- -• ----- ----- ---- •-----
1979:
1980:
1981:
1982: _________ ___ _______
Dintre aceștia, Andrei Popovici este component al lotului 

național de juniori, Al. Takacs, Edith Mathe, C. Chioreanu șl 
Aurora Dragoș fac parte din loturile de cădeți, iar Florin Hnat 
este jucător de bază al C.S.Ș. Cluj-Napoca (dlv. școlară șl de

Edith Mathe (Lie. Salomon Erno, Gheorgheni) 
Florin Hnat (Lie. arte Cj.-Napoca)
Cătălin Chioreanu (Lie. Ion Slavici Arad) 
Aurora Dragoș (C.S.Ș. Cj.-Napoca)
Mihai Sinevici (C.S.Ș. Arad)

este jucător de bază 
juniori).

de ca-

au 
a 

de 
că

panților condiții optime 
zare și de concurs.

Clasamente : BĂIEȚI 
(28 de echipe) 1. Casa pionieri
lor și șoimilor patriei sect. 3 
București (antrenor Horațiu 
Giurgiu), 2. C.S.Ș. Cluj-Napoca, 
3. C.S.Ș. Arad, 4. C.S.Ș. Con
stanța, 5. C.S.Ș. Satu Mare, 
6. C.S.Ș. 2. Oradea ; ȘCOLI 
GENERALE : 1. Șc. gen. „Ana 
Ipătescu" Gherla, 2. Șc. gen. 3 
Alexandria, 3. Șc. gen. 6 Tîrgo- 
viște ; „COȘUL DE AUR" : 
Daniel Constantinescu 27 p ; 
COȘGETER : Mihai Sinevici
(C.S.Ș. Arad) — 327 p — cîșți- 
gător al „Trofeului ziarului
SPORTUL", oferit coșgeterului 
absolut al Festivalului.

BĂIEȚI II (19 echipe) : 
C.P.Ș.P. sect. 3 București 
Giurgiu), 2. C.S.Ș. Arad,

cat. I
FETE I (37 de echipe): 1. 

C.S.Ș. Brașovia (Octavia Cu
curuz-Simon), 2. C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe, 3. C.S.Ș. Satu Mare, 
4. C.S.Ș. Mediaș. 5. C.S.Ș. Arad, 
6. C.S.Ș. Constanța ; ȘCOLI 
GENERALE și LICEE : 1. Lie. 
filologie-istorie Oradea, 2. Șc. 
gen. Peregu Mic, 3. Șc. gen. 8 
Călărași ; „COȘUL DE AUR" : 
Ramona Cozma (C.S.Ș. Arad) 
28 p ; COȘGETERĂ : Adriana 
Mănăilă (Șc. gen. Lipia-Buzău) 
250 p.

I

1. 
(II.

3. 
C.S.Ș. Constanța, 4. Șc. gen. 8 
Călărași, 5. C.S.Ș. 2 Tg. Mureș, 
6. C.P.Ș.P. Brașov ; ȘCOLI GE
NERALE : 1. Șc. gen. 8 Călă
rași, 2. Șc. gen. Adînca (Dîm
bovița), 3. Șc. gen. 11 Arad ; 
„COȘUL DE AUR": Florin Ian- 
cu (C.S.Ș. Arad) și Paul Șan- 
dor (C.S.Ș. Reghin) cîte 27 p; 
COȘGETER : Adrian Constanti
nescu (C.P.Ș.P. 3 București)
151 p.

FETE II (31 de echipe) : 1.
C.S.Ș. Arad (Constantin Wfln- 
sch), r 
cheză 
Vîlcea, 
C.S.Ș. 
șovia ;
Șc. gen. Slava Cercheză,

2. Șc. gen. Slava Cer- 
(Tulcea), 3. C.S.Ș. Rm. 

, 4. C.S.Ș. Constanța, 5.
Oradea, 6. C.S.Ș. Bra- 
ȘCOLI GENERALE : 1.

DERBY-UL BATE LA UȘĂ!
Căldura sufocantă de dumini

că nu a. ocolit nici hipodromul 
din Ploiești, dar ea nu a in
fluențat performanțele cailor, do
vadă grăitoare fiind faptul că 
fapte din cei nouă clștigători 
Și-au ameliorat recordul. Pe pri
mul plan al acestei reuniuni s-au 
situat formațiile N. Gheorghe șl 
L Oană, cu trei șl, respectiv, 
două succese. Cu aceste victorii,
1. Oană a trecut in fruntea cla
samentului pe victorii al condu
cătorilor. cu 16 succese, urmat de 
S. ionescu și Gh. Tănase (cite 
16) etc.

De
na derby-ulul, atenția tuturor iu
bitorilor calului fiind concentra
tă asupra acestei importante pro
be. în acest an se anunță o lup
tă echilibrată, mal ales după 
disputarea „Premiului de încer
care", In care toți caii au sosit 
tntr-un pluton desfășurat pe nu
mai 30 metri. Cu această ocazie 
am remarcat șl a.1ți ooncurenți, 
cum ar fi. Plocon, armăsarul a- 
meliorîndu-și din nou necordul 
carierei, deși aborda distanța de 
2.400 metri, dovedind prin acțiu
nea avută tn finalul cursei deo
sebite calități de fondist.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Persoana (G. Solcan) 1:54,5,
2. Anatolia. Simplu 15, ordinea

ierl am intrat tn săptăml- 
atențla tuturor iu-

HI P I S M

2. 
Șc. gen. Redea, 3. Șc. gen. 10 
Tecuci ; „COȘUL DE AUR” : 
Felicia Pantor (C.S.Ș. Călărași) 
28 p ; COȘGETERĂ : Lauren- 
țîa Cîmpean (C.S.Ș. Dej) 284 p.

PREMII SPECIALE : C.S.Ș. 
Arad (director: Arcadie Blîndu) 
— Laureată a Festivalului na
țional pionieresc de minibas
chet pentru rezultate deosebite 
și pentru contribuția adusă la 
buna organizare a intrecerilor ; 
Elena Spiridon (C.S.Ș. Giurgiu) 
șl Ioana Albulescu (C.S.Ș. Med
gidia) la concursul de mache
te și desene ; Școala generală 
Vulcana Pândele Ia concursul 
de cor ; echipa liceului „C.D. 
Loga". Timișoara Ia concursul 
de poezii., Au'mai fost acordate 
premii celor mai înalț! și celor 
mal tehnici participanți.

Închisă. Cursa a n-a: 1. Titu 
(I. Oană) 1:38,5, 2. Galița, 3. Kala. 
Simplu 2,40, event 3, ordinea 7, 
ordinea triplă «7. Cursa a III-a: 
1. Orlando (V. Moise) 1:28,8, 2. 
Somata, simplu 5, ordinea 7, e- 
vent 21, triplu cîștigător 77. Cursa 
a IV-a: 1. strunga (l. Oană) 
1:29,6, 2. Per jar, 3. Retuș. Simplu 
1,20, ordinea 9, event 8, ordinea 
triplă 73. Cursa a V-a: 1. Re
numita (N. Boitan) 1:28,0, 2. Ri
verana. Simplu 4, ordinea 14, e-- . . . cîștigător 103.

Florentina (V. 
Copist, 3. Hot. 
închisă, event 
975. Cursa a 

(f. Nicolae)

vent 5, triplu i 
Cursa a Vl-a: 1. 
Pătrașcu) 1:29,6, 2. 
simplu 40, ordinea 
34, ordinea triplă 
vil-a: 1. Cochet 
1:28,6, 2. Stăvilar. Simplu 7, ordi
nea 10, event Închis, triplu cîști
gător 1.390. Cursa a VIII-a: 1. 
Diafllm (N. Boitan) 1:32,3, 2. Di
neu, 3. Klrov. Simplu 2,40, ordi
nea 3, event 29, ordinea triplă 85.
Cursa a ix-a : 1. Clara (M. Ște- 
fănescu) 1:34,4, 2. Aida, 3. Rule
te. Simplu 2, ordinea 8, event 4, 
ordinea triplă 90, triplu cîștigător 
193.

Constantin DUMITRIU

PRIMII
(Urmare âln pag. 1)

numai 35 de sutimi vechiului 
record național deținut de FI. 
Vișan. Să mai notăm succesul 
reșițencei Brigitte Prass la 100 
m bras cu 1:15,03 șl... să aștep
tăm performanțe mai interesan
te în reuniunile de azi, dimi
neața de la 
amiază de la

ora 10 Și după- 
ora 18,30.
tchnice : 100 m
IRINEL PĂNU-

Rezultatele 
liber (f) : 1. 
LESCU (Dinamo) 60,21 ; 2. Oc- 
tana Mladin (C.S.M. Cluj-Na
poca) 61,72 ; 3. Monica Groza 
(Crișul) 62,82 ; 4. Teodora
Hauptricht (C.S.Ș.M. B. Mare) 
63,08 ; 100 m liber (b) ; 1. FL. 
VIȘAN (Din.) 53,89 ; 2. L. Sza-
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ORDINE, DISCIPLINA
De-a lungul ultimului cam

pionat republican de fotbal, 
încheiat în luna iunie 1982, în
deosebi în perioada din retur, 
desfășurarea jocurilor a decurs 
în mai bune condiții decît 
în trecut, într-o atmosferă 
crescîndă de ordine, disciplină 
și corectitudine. Măsurile lua
te de C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal 
după Conferința pe țară a 
mișcării sportive din luna 
martie a.c., își dovedesc din 
ce în ce mai mult eficiența.

Totuși, pe parcursul sezonu
lui fotbalistic recent x încheiat 
au mai fost înregistrate cazuri 
de abatere de la regulamen
te, de la spiritul de etică și 
echitate al competiției. Nu 
toate echipele, conducători ai 
acestora, antrenori și jucători 
au înțeles apelurile făcute re
petat pentru o atitudine nouă 
de muncă, de ordine, discipli
nă și corectitudine in fotbal. 
Comisia de competiții și disci
plină a F.R.F. a sancționat în 
1982 cu pierderea jocurilor, ri
dicarea dreptului de a organiza 
meciuri, amenzi și avertis
mente un număr de 15 echipe 
pentru diferite abateri de la 
regulament. Sancțiuni severe 
au fost dictate echipelor Elec
tronica București (ridicarea 
dreptului de organizare pe 6 
etape, pentru vînzarea de bău
turi alcoolice și lovirea supor
terilor oaspeți) ; Chimia Arad 
(joc pierdut cu 0—3 In parti
da ou Șoimii Lipova, suspen
darea terenului pe 3 etape și 
5 000 lei amendă pentru lovi
rea arbitrului de către jucă
torii echipei gazdă) ; I.O.B. 
Balș (ridicarea dreptului de 
organizare pe 4 etape și 6 000 
lei amendă pentru insultarea 
și lovirea arbitrului după joc).

Ca urmare a folosirii de ju
cători în stare de suspendare, 
prin acumulare de cartonașe 
galbene, au fost date jocuri 
pierdute în anul 1982 la 16 e- 
chipe. După cum este cunos
cut, echipele divizionare C — 
Minerul Gura Humorului, 
C.F.R. Pașcani, Cetatea Tg. 
Neamț și Cristalul Dorohoi au 
trucat rezultatele cu scorul de 
14—0 și 9—1 In ultima etapă 
a campionatului Diviziei C, 
pentru a influența dștlgarea 
seriei respective. Aceste 4 e- 
chlpe au fost sancționate cu 
pierderea jocurilor respective 
cu 0—3 și penalizate cu mi
nus 2 puncte In ediția 1982/83 
a campionatului.

Biroul F.R.F. a hotărît mo
dificarea art 162, lit. e. din 
Regulamentul de organizare 
a activității fotbalistice. prin 
care tentativele de trucare a 
rezultatelor pot fi pedepsite, 
în raport cu gravitatea fapte
lor, și cu penalizarea echipe
lor de la 2 la 6 puncte.

Biroul F. R. Fotbal a dez
bătut în ședința sa din 29 iu
nie 1982 abaterile, descoperite 
în ultimul timp, săvîrșite de 
unii conducători și antrenori 
al echipelor Petrolul și Rapid, 
care au tentat jucători ai e- 
chipei Autobuzul cu bani și 
alte avantaje pentru a le fi 
favorabili, unora sau 
în meciul Petrolul — 
zul din ziua de 22 
1981.

Considerînd că 
principali sint acela 
rează, acționează șl
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altora, 
- Autobu- 
noiembrie
vinovății 
care gi- 

acceptă

asemenea manevre, au fost 
luate următoarele măsuri :

— Scoaterea lui Brujban Ion 
din funcția de președinte al 
clubului Petrolul și excluderea 
lui Cirstea Ion, membru al 
clubului, din activitatea fotba
listică ;

— Sancționarea antrenorului 
Mircea Dridea de Ia Clubul 
Petrolul cu retrogradarea pe 
timp de 3 luni ;

— Avertisment secției de 
fotbal a clubului Petrolul ;

— Scoaterea lui Mihăilescu 
Liviu din funcția de președin
te al clubului Rapid, iar a lui 
Angelescu Iordan din condu
cerea clubului ;

— Sancționarea antrenorului 
Kraus Viorel de la clubul Ra
pid cu retrogradare pe timp 
de 2 luni ;

— Avertisment secției de 
fotbal a clubului Rapid ;

— Următorii jucători de la 
echipa Autobuzul au primit 
sancțiuni penttu implicare în 
această tentativă de influen
țare a rezultatului : Sultănoiu 

suspendare pe 2 
ani din activitatea competițio- 
nală ; Niță Vasile. Roșu Con
stantin, Predeanu Romeo și 
Tătaru Gheorghe, suspendați 
pe cîte 3 luni competiționale, 
incepînd cu ediția 1S82/83 a 
campionatului.

în alt caz asemănător, A.S. 
Precizia Săcele — Nitramo- 
nia Făgăraș, președintele A.S. 
Precizia, Laza Vasile, și in
structorul sportiv Ciurea Da
niel au fost excluși din activi
tatea fotbalistică. Jucătorii 
Geru Aurel (A.S. Precizia) și 
Popescu Ion (Nitramonia) au 
fost suspendați cîte un an de 
zile din activitatea competițio- 
nală.

F. R. Fotbal face un nou a- 
pel Ia asociațiile sportive și 
cluburile cu echipe de fotbal 
în competiții să vegheze -și să 
controleze cu strictețe activita
tea secțiilor de fotbal, pentru 
înlăturarea' oricăror tendințe 
de trucare a rezultatelor, de 
folosire a unor mijloace ne
sportive, incorecte, pentru ob
ținerea de avantaje în intilni- 
rile din cadrul campionatelor.

F. R. Fotbal atrage atenția 
echipelor și forurilor lor tute
lare, organelor sportive locale, 
că implicarea conducătorilor, 
membrilor, antrenorilor și ju
cătorilor din secțiile de fotbal 
in acțiuni incorecte, frauduloase 
va periclita pe viitor rămîne- 
rea echipelor în cauză în ca
tegoriile divizionare sau alte 
categorii în care sînt cuprin
se, F.R.F. fiind obligată, pînă 
în cele din urmă, să recurgă 
la măsura extremă de elimi
nare a echipelor din compe
tiții.

Recent a fost difuzată la 
toate consiliile județene pen
tru educație fizică și sport din 
țară o notă a C.N.E.F.S., în 
legătură cu luarea de măsuri 
energice, cu verificări și con
troale Ia toate echipele de fot
bal, din orice categorie, în sco
pul ca în noua ediție a cam
pionatului, cit și Ia viitoarele 
ediții, să fie instaurat un cli
mat general de muncă, ordine, 
disciplină și corectitudine 
pentru a nu se mai repeta ati
tudini ca acelea de mai sus si 
altele care au discreditat de 
multe ori campionatele.

Nicolae
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ȘTIRI...
• DOI ARBITRI ROMANI LA 

CURSUL U.E.F.A. în ' ’
23—27 august, va
Budapesta, 
arbitri. Din țara noastră vor par
ticipa la acest important curs 
arbitrii Cristian Teodorescu și 
Octavian Ștreng.

avea
perioada 

la 
de

loc, 
cursul U.E.F.A.

ȘTIRI...
• O NOUA CONDUCERE TEH

NICA LA C.S. TIRGOVIȘTE. tn 
noul an competițional 1982—83, 
divizionara „A" C.S. Tirgovlște 
va avea la conducerea tehnică un 
nou cuplu de antrenori: Con
stantin Rădulescu (principal) șl 
Ion Buzoianu (secund).

CAMPIONI LA ÎNOT
kadati (Din.) 55.04 ; 3. IL Sveț 
(C.S.Ș. Ploiești) 55,24 ; 4. I.
Mușat (Lie. 2 Buc.) 56,12 ; 100 
m bras (f) : 1. BRIGITTE
PRASS (C.S.Ș. Reșița) 1:15,03 ; 
2. Doina Puțanu (Lie. 2 Buc.) 
1:18,91 ; 3. Crenguța Gălătescu 
(Lie. 2 Buc.) 1:21,19; 4. Ceci
lia Crețu (C.S.Ș. Reș.) 1:21,34; 
100 m bras (b) : 1. AL. SZABO 
(Din.) 69,46 ; 2. I. Luca (Stea
ua) 70,35 ; 3. L. Ș '
(Olimpia Buc.) 71,61j, 
spate 
CIU 
Baka 
Iulia 
69,25 
Noemi 
Mare)
(b) : 1. M. MANDACHE (Din.) 
60,44 ;. 2. L. Szakadati (Din.)

L. Șoptereanu 
___  ; 100 m 

(f) : 1. CARMEN BUNA- 
(Din.) 62,88 ; 2. Gabriela 
(C.S.Ș. Reș.) 68,51 ; *
Mateescu (C.S.Ș.

rec. fete 12 ani;
Lung (C.S.Ș.M.

69.45 ; 100 m spate

3.
PI)

4. 
B.

62,03 ; 3. L. Tache (C.S.Ș.
Brăila) 63,51 ; 400 m liber (f) :
1. TEODORA HAUPTRICHT 
(C.S.Ș.M. B. Mare) 4:25,43 — 
rec. de junioare si senioare ; 2. 
Eniko Palencsar (C.S.Ș.M. B. 
Mare) 4:33,23 ; 3. Luciela Mi- 
hăilescu (Din.) 4:40,00 ; 400 m 
liber (b) : 1. COSTIN NEGREA 
(Lie. 2 Buc.) 4:09,03 — record ;
2. E. Nan (C.S.Ș. PI.) 4:12,64
— rec. juniori ; 3. Cr. Ponta 
(C.S.Ș. PI.) 4:15,12 ; 4. R. Pin
ter (C.S.Ș.M. B. Mare) 4:16.02
— rec. băieți 14 ani ; 4 x 100 
m mixt (f) : 
4:31,85 ; 2. C.S.Ș.

Liceul 2

1. DINAMO 
Reșița 4:35,84; 
Buc. 4:50 63 ;3. Liceul 2 Buc. 4:50 63 ; 

4 x 100 m mixt (b) : 1. DINA
MO 4:04,65 — record ; 2. Stea
ua 4:17,75 ; 3. Liceul 2 Buc. 
4:23,42.
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Victoria Munt 
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spcctiva" echipelor de Divizia „A"
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ă

nescu 20 de goluri, Balint 5, Halea 
eseu, I. Gheorghe, Stoica I și Ma-

1, Cazan (Sportul studențesc, —

etapa a 4-a; cel mai slab
teren 

studențesc, 
arătau că 
de cadență,

ameș 32 de meciuri, Anghellnl, Ior- 
te 30. Stoica I 20, Ballnt 28, lovan 
in 25, Iordache șl Fodor — cite 21, 
orea 14, Barbu și Sertov — cite 13, 
șl Marcu — cite 1, Cămul 5, Nlțu, 
3, Flșlc 2, Păuna 1.

- 13 Jucători; cele mal multe; An-

Pe terenul din Ghencea, Stoica I și Florea (Steaua) in disputa 
cu Rotaru ?i 1. Petre (F. C. Olt). Foto ; I. MIHĂICA

rl.
ri de la 11 m: 4 transformate (Ior- 
ratată (Iordănescu); a fost sanc- 

ie transformate.
97 acasă — 118 in deplasare), dln- 

(162 acasă — 51 In deplasare).

n
L-

INTERNAȚIONALA*

lasare;
u S.C. Bacău, 
ova.
t: 2 —

29 — a pierdut cite un punct cu 
C S. Tîrgoviște, Politehnica Timi-

8 — cite 1 cu Progresul- 
A.S.A. Tg. Mureș,

Reluînd pregătirile sub con
ducerea cuplului de antrenori 
Constantin Cernăianu — Nico- 
lae Panica, startul în noul se
zon lăsa să se întrevadă o 
spectaculoasă revenire. Mizind 
pe o restructurare a compar
timentelor constructiv-ofensive 
(linia de mijloc și atacul fi
ind intr-o altă alcătuire) noul 
antrenor principal nu-și ascun
dea intențiile de a pune pe pi
cioare o formație cu simțul e- 
chilibrului. care să știe a ma
nevra intre rigoare si inspira-

te 
ii
t-
i-
a 
iu 
>-

ție, îmbinînd experiența ve
chii gărzi (Iordache, Samcț, 
Iordănescu) eu dorința de. a- 
flrmare a ..noului val" (Balint, 
Ralea, Mureșan, Sertov) si cu 
redescoperirea a doi tineri ta
lentat! (Majaru și Barbu). A- 
jungînd pe turnanta dinaintea 
intrării ta linia dreaptă a 
campionatului pe o poziție fa
vorabilă sprintului final (echi
pa din Ghencea talona atunci 
Corvinul și F.C. Olt. candidînd 
la un loc pe podium). Steaua 
s-a aflat față în fată cu una 
din pretendentele autorizate la 
titlul de campioană, Dinamo, 
lntr-un derby tradițional, dar 
și de conjunctură, 
spre locurile 
clasamentului, 
militară avea 
xamen dificil.

Lansată 
superioare ale 

noua formație 
de trecut un e- 
Dar n-a reușit.

DE BARAJ

1—2 cu Dinamo a fost greu su
portat si a urmat un alt re
zultat nescontat, 1—1 cu Poli
tehnica Timișoara, pe Ghencea, 
apoi o înfringere ia limită la 
Tîrgoviște (0—1). după care 
campionatul s-a întrerupt pen
tru turneul latino-american al 
lotului reprezentativ. S-a în
trerupt însă si ascensiunea e- 
chipei Steaua, pentru că punc
tul maxim atins după 10 etape 
din retur — locul 5 (cele 13 
puncte acumulate pînă atunci 
în partea a doua a campiona
tului o situau in clasamentul re
turului pe locul secund, după 
o altă revelație a momentului, 
Corvinul) n-a mai putut fi de
pășit si. in final, nici atins. 
Steaua încheind ediția 1981—82 
pe poziția a 6-a. Nemaireușind 
să aducă puncte din partidele 
susținute In deplasare, ba chiar 
concedind un egal pe 
propriu Sportului 
jucătorii militari 
stat în pierdere 
problema nr. 1 rămînînd com
partimentul ofensiv. Căci este 
grăitor faptul că din cele 41 
de goluri înscrise de Steaua 
în recent încheiatul campionat, 
jumătate (20) aparțin unui sin
gur jucător, golgeterul Iordă
nescu, în timp ce dintre cei
lalți ațacanți figurează printre 
marcatori ..vîrful“ Ralea (cu 3 
goluri) și Majaru (cu 2, din 
care unul din penalty), în timp 
ce fundașul central Sarnes a 
înscris 3 goluri ! Formulele în
trebuințate. 4—3—3 acasă (cu 
Balint, Stoica, Iordănescu — 
Majaru, Ralea. Barbu, mai fi
ind folosiți la mijloc Mureșan, 
Minea. Florea si in atac Ser
tov) sau 4—4—2 în deplasare 
(cu Balînt, Stoica, Iordănescu, 
Mureșan — Majaru, Ralea) nu 
s-au asamblat și, mai ales, 
n-au dat randamentul scontat. 
Nici în compartimentul apără
rii lucrurile nu au fost puse 
la punct. Uzura în timp a în
ceput să-și spună cuvîntul și 
la portarul Iordache> iar în
locuitorul său, tînărul Nițu, a 
fost prea Irascibil pentru un 
debut neconvingător. Iar pro
blema fundașilor laterali, care, 
după cum ne-au spus antreno
rii Cernăianu șl Panica, îi 
preocupa în mod deosebit, 
este departe de a fi rezolvată 
(vezi caruselul Anghelini-Iovan 
sau soluția tranzitorie cu Ba
lint). Ca să nu mai vorbim și 
de axul central al defensivei.

81 
s-a

I
I

I
I
I
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iREA IN DIVIZIA „C"

l-

București — Victoria Horești 
(Prahova) 3—0, Sticla Bistrița 
— Intrep. Șuruburi Sighet 2—0, 
Olimpia Gherla — Electromureș 
Tg. Mureș 3—1. Returul va 
avea loc duminică 11 Iulie.

Deci, dacă tragem o linie 
adunăm, timpul scurt nu 
intîlnit incă cu rezultatele...

In lotul actual al Stelei 
află multe tinere talente ca
pabile să ridice cota reprezen
tării acestui club la prestigiul 
de care se bucură in fotbalul 
nostru. Totul depinde de cum 
vor fi ele asamblate tactic șl 
de cum vor răspunde cerințe
lor marii performanțe acești 
tineri Jucători.

Paul SLAVESCU
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ I
MARI SUCCESE LA INDEMINA 

TUTUROR I
• Astăzi este ultima zl de pro

curare a biletelor pentru trage
rea PRONOEXPRES de miercuri 
7 iulie 1982. Se reamintește că 
biletele achitate în cotă de 25%, 
care dau posibilitatea de a juca 
mal multe numere contra unor 
sume convenabile, stat utilizate 
cu succes de tot mal mulți par
ticipant!, fapt ilustrat destul de 
edificator șl de clștlgurile omolo
gate la ultima tragere din luna 
precedentă, publicate ta această 
rubrică. • Agențiile Loto-Prono- 
sport șl vtazătoril volanțl din 
Întreaga țară oferă în aceste zile 
o veritabilă surpriză de sezon : 
LOZUL VACANTEI — emisiune 
■limitată, cu cîștiguri suplimen
tare acordate din fond special. 
Participant!! au posibilități mul
tiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Trabant 601", 
cîștiguri ta bani de 50.000, 10.000,

5.000 lei etc. • Continuă vtaza- 
rea biletelor pentru prima trage
re LOTO 2 din această lună, care 
va avea loc duminică 11 iulie 
1982 — prilej de noi și mari suc
cese, respectiv autoturisme .Da
cia 1300" și importante sume de 
bani, care răsplătesc cu regula
ritate perseverenta a tot mal 
multi particlpanțl. NU PIER
DEȚI PRILEJUL DE A VA NU
MĂRĂ ȘI DV. PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI LA SISTEMUL 
DE JOC PREFERAT 1

CÎȘTIGURILE TRAGERII . 
PRONOEXPRES DIN 30 IUNIE 

1982
Categoria 1 : 6 variante. „___ . — 25»,

a 49.587 lei ; categoria 2 : 6 va
riante 25% a 10.078 lei ; categoria 
: : 40,50 a 1.493 lei ; categoria 4; ----- — . . . j .

6 :
7 :
8 :

s : .
90,25

lei; 
el ;

categoria 
categoria 
oategorla 
categoria

I
I
I
I
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I
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la Hel- 
Republicii 

cu 
Cu

la 11 iulie 6e va organiza 
sinki, președinția președintelui

Finlanda, Mauno Koivisto, Congresul mondial 
tema : „Sportul și înțelegerea internațională",
acest prilej se va ține și Adunarea generală a 
Consiliului Internațional pentru Educație Fizică și Sport 
(C.I.E.P.S.). Congresul va reuni foruri cu mare autoritate 
în sportul internațional, cum sînt Consiliul internațional 
de igienă, educație fizică și recreare. Asociația interna
țională a institutelor superioare de educație fizică, Aso
ciația internațională pentru sportul feminin și organizații 
sportive din țara gazdă.

Congresul de la Helsinki va aborda o tematică largă și 
de mare actualitate ca : 1. Amploarea, conținutul șl organi
zarea activității sportive internaționale In trecut, prezent 
și viitor ; 2. Rolul relațiilor sportive internaționale ca fac
tor de înțelegere între popoare ; 3. Cooperarea în sport ; 
4. Viitorul relațiilor sportive internaționale. Fiecare din 
aceste 4 teme vor fi dezvoltate pe secțiuni, cum ar fi ro
lul sportului în cooperarea internațională, rolul sportului 
de performanță și Jocurile Olimpice, sportul pentru toți, 
cooperarea cu țările în curs de dezvoltare etc.

Din partea mișcării sportive românești va lua parte la 
Congres conf. dr. Emil Ghibu, secretar al Comitetului 
Olimpic Român, care a fost desemnat de C.LE.P.S. să con
ducă dezbaterile secțiunii „Sportul pentru toți".

Reprezentantul român la acest Congres ne-a declarat 
următoarele :

„C.I.E.P.S., organizație aparținînd U.N.E.S.C.O., are mi
siunea de a se ocupa de știința sportului, de promovarea 
cercetărilor și încurajarea cooperării internaționale în do
meniul științei sportului. în ultimul timp activitatea a 
fost îndreptată în direcția devenirii științei sportului în 
știința omului sănătos. Dealtfel, la Helsinki, în aduna- 
narea generală a C.I.E.P.S. se va face propunerea ca 
această organizație să se numească pe viitor Consiliul 
Internațional pentru Educație Fizică și Știința Sportului.

In cadrul secțiunii pe care o voi conduce la Helsinki voi 
expune experiența bogată a sportului românesc din școli, 
universități șl întreprinderi, în special a „Daciadei", re- 
levînd valențele sociale, biologice și educative ale prac
ticării fizice și sportului, preocuparea statului nostru pen
tru formarea unor generații multilateral dezvoltate.

Reprezentînd C.LE.P.S. la masa rotundă desfășurată la 
Costinești, la începutul lunii iunie, cu tema „Tineretul 
anilor “80", organizată de U.N.E.S.C.O. și Centrul de cer
cetări pentru problemele tineretului din România, voi 
prezenta Congresului recomandările acestei importante 
manifestări. Inițiativa țării noastre de proclamare de că
tre O.N.U. a anului 1985 drept „An interna4ionai al tine
retului", sub deviza „Participare, dezvoltare, pace", se îns
crie în cadrul concepției generale a țării noastre, a pre
ședintelui NICOLAE CEAUȘESCU cu privire la rolul im
portant al tinerei generații în lumea contemporană.

La Helsinki, C.I.E.PB. va discuta tematica și organiza
rea Congresului mondial al științei sportului, care se va 
desfășura la Oregon (S.U.A.), Intre 16 și 21 iulie 1984, 
înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles".

LONGWY, 5. Cea de a treia e- 
tapă a Turului Franței ’82 (Nancy 
— Longwy) a măsurat 131 km, 
ceea ce înseamnă, de fapt, o e- 
tapă... scurtă, Concurenții s-au 
„bătut" tacerctad ruperi rapide 
care să conducă, firește, la eva
dări decisive. Toate aceste încer
cări s-au dovedit însă infruc
tuoase. La mai puțin de 20 km 
de sosire, cicliștii aveau de urcat 
panta de la Thil. In acel moment, 
a izbutit să se desprindă belgia
nul Daniel Willems, căruia i,a 
„prins roata" elvețianul Serge 
Demierre. Se părea că acțiunea 
lor avea să fie decisivă, dar cei 
doi au fost ajunși și Intrecuțl 
de francezul Rene Bittinger. In 
cele din urmă, Insă, victoria ta 
etapă avea „ă-i revină tot lui 
Willems, francezul fiind înghițit 
de pluton.

Clasamentul etapei : 1. Daniel 
Willems 3.18:17 — cu bonificație 
3.17 :47 (medie orară 40,548 km),
2. Serge Demierre 3.18:17—3.17:57,
3. Sean Kelly (Irlanda) 3.18:22— 
3.18:12, 4. Johan van der Velde 
(Olanda), 5. Bernard ValJet 
(Franța) 6. Pierre Raymond Vlile- 
miane (Franța) șl incă 14 cicliști 
toți la 20 secunde de Kelly. Aus
tralianul Phil Anderson păstrează 
In continuare tricoul galben 
(15.19:26) urmat la 50 s de Hi
nault.
t Marți etapa a IV-a (Beauraing 
— Mouscron) măsoară 207 km.

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• După încheierea întrece

rilor de la Wimbledon, în cla
samentul „Grand prix" la fe
mei situația este următoarea :
1. Martina Navratilova 1 050 p,
2. Chris Evert-Lloyd 890 p, X
Andrea Jaeger 790 p. 4. Betti- 
na Bunge 560 p. 5. Hana Mand- 
likova 490 p, 6. Mima Jauso- 
vec 400 p, 7. Billie Jean King 
380 p, 8. Kathy Rinaldi 375 p, 
9. Zina Garrison 360 p, 10. Vir
ginia Ruzici 345 p etc. • Du
pă ce a pierdut finala de sim
plu, în fața Iui Jimmy Connors, 
după o luptă de 4 ore și 14 
minute, John McEnroe a luat 
parte la finala de dublu băr
bați, în cane a făcut pereche 
cu Peter Fleming (în 1981 ei 
au cîștlgat titlul !). Dar nici 
de această dată cu succes, căci 
australienii Peter McNamara 
Paul McNamee (cîștigători și 
în 1980) au învins cu 6—3, 
6—2. • In finală Ia dubiu
mixt, cuplul Curren, Ann Smith 
a dispus cu 2—6, 6—3, 7—5 de 
perechea John Lloyd, Wendy 
Turnbull

CAPI DE SERIE IN CUPELE
EUROPENE LA FOTBAL !

U.E.F.A. a publicat recent lista 
echipelor cap de serie In vederea 
tragerii la sorți, prevăzută pen
tru 14 iulie, la ZUrlch, a pri
mului tur el competițiilor euro
pene tatercluburi. Beneficiază de 
acest privilegiu formațiile care 
au disputat semifinalele unda 
dintre ode trei competiții ta ul
timele cinci ediții, adică : S.V. 
Hamburg, F.C. Liverpool, Aston 
vuia, Standard Llăge, Ț.S.K.A. 
Sofia, Juventus Torino, Ajax 
Amsterdam, Grasshoppers Zu
rich (pentru C.C.E.), Bayern 
MOnchen, Tottenham Hotspur, 
Austria VJena, Real Madrid, C.F. 
Barcelona, Internaziooale Mila
no, A.z. 67 Alkmaar, I.F.K. G6- 
teborg, Steaua Roșie Belgrad 
(pentru Cupa cupelor). F.C. Cari 
Zeiss Jena, F.C. KBln, F.C. Kai
serslautern, j* 
Ipswich Town, 
xelles, F.C. 
Sochaux, P.S.V. 
flca Lisabona, 
Dinamo Tbilisi, 
(pentru Cupa U.E.F.A.).

Arsenal Londra, 
Anderlecht Bru- 
Valencla, F.C. 
Eindhoven, Ben- 
Banik Ostrava, 
Dinamo Moscova

PE PISTELE DE ATLETISM DIN EUROPA
• Oslo. Citeva rezultate no

tabile : 800 m — Steve Scott 
(S.U.A.) 1:45,05, John Walker 
(N. Zeelandă) 1:45,45 ; 800 m F 
— Mary Decker-Tabb (S.U.A.) 

F — Marlene1:58,43 ; 100 m 
Ottley 11,17.

această tocali- 
Franței a avut

• Arles. In 
tate din sudul 
loc „triunghiularul" dintre e- 
chipele Franței, Finlandei Și 
Ungariei. încheiat cu următoa
rele rezultate : bărbați : Fran
ța 108,5—101,5 cu Ungaria și 
110,5—105,5 cu Finlanda. Unga
ria 109,5—100,5 cu Finlanda ț 
femei : Franța 80—77 cu Un
garia și 90—71 cu Finlanda, 
Ungaria 88—67 cu Finlanda. în
tre rezultatele individuale : 110 
mg: Bryggaiie (Fin.) 13,57
(vînt 4-2 m/s). 200 m: Bane 
(Fr.) 20,79, 200 m F : Bacoul 
(Fr.) 23,24, prăjină: Bello-t (Fr.) 
5,55, Salbert (U) 6,50 m, 400

mg (f) : Revaux (Fr.) 56,48 — 
record național, suliță F : Ja- 
nak (U) 61,36 m, lungime i
Drevet (Fr.) 7,79 m, lungime 

Vanyek (U) 6,39 m.
Caorle. în apropiere de 

Veneția, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, Nenad 
Stekici (Iug.), cu o săritură 
de 8,11 m la lungime l-a în
vins pe americanul Myrricks 

8,07 m. Alte rezultate: prăjină — 
Earl Eell (S.U.A.) 5,40 m, Brad 
Pursley (S.U.A.) 5,40 m. 800
m F : Gabriela Dorio (It.)’ 
2:01,15, înălțime F : Silvia A- 
costa (Cuba) 1,93 m, Debbie 
Brill (Canada) 1,90 m. ciocan« 
Igor Nikulin (U.R.S.S.) 78,26
m, 3 000 m obst. : Richard Tu- 
wey (Kenya) 8:29,60.

F:

TURNEUL DE ȘAH
DIN POLONIA

TELEX □ TELEX » TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Echipa feminină a 

Universității Kentucky a Jnvtas 
R.F. Germania, la Sapporo, cu 
82—72. • Titlul de campioană a 
Bulgariei, In Întrecerea masculi
nă, a fost câștigat de echipa 
Levski-Spartak din Sofia. In 
meci decisiv Levski-Spartak 
(care a cucerit șl .Cupa Bulga
riei") a Întrecut T-S.K.A. Sofia 
cu 82—70 (35—36).

BOX • Puglllstul american 
Aaron Pryor și-a păstrat titlul 
de campion al lumii la categoria 
ușoară (versiunea WBA) tavta- 
gtadu-1 prin ko tehnic ta repri
za a 5-a pe șalangerul său japo
nezul Alkio Kameda. De notat 
că Pryor a fost trimis de 5 ori 
la podea, de două ori el "" " 
salvat de gong 1

FOTBAL • După desfășurarea 
a 10 etape în campionatul Suediei 
pe primul loc se află Oester cu 
12 p, urmată de F.C. Malmoe, 
I.F.K. Goteborg și NorrkSping 
toate cu cite 12 p.

LUPTE • In cadrul concursu
lui internațional de lupte li
bere desfășurat in orașul polo
nez Lodz, sportivul român An
drei lanko s-a clasat pe locul 
doi la categoria 4-100 kg.

MOTO © Marele premiu al Bel
giei. la _ 
cîștlgat 
ricanul

care a realizat pe 139,520 km o 
medie orară de 157,964 km. In 
clasamentul general al campio
natului mondial pe primele locuri 
se află : 1. Uncinl (Italia) 73 p, 
2. Roberts (S.U.A.) 68 p, 3. She
ene (Anglia) 58 p, 4. Spencer 
37 p. Cursa de la clasa 250 cmc 
a revenit vest-germanului Anton 
Mang (Kawasaki) cu o medie 
orară de 149,912 km realizată pe 
cei 111,610 km ai cursei.

VARȘOVIA, 5 (Agerprcs), — 
Înaintea ultimei runde In turneul 
international feminin de șah de 
la Plotrikow Trlbunalski (Polo
nia) conduce Elzbleta Sognowska 
(Polonia) cu 8.5 p, urmată de 
Rita Kasz (Ungaria) — 8 p, Elî- 
sabeta Polihroniade (România) și 
Anett Wagner (R.D. Germană) — 
7,5 p, Grazyna Szmadnska (Po; 
Ionia) șl Rohini Hadilkar (India) 
— 7 p.

în runda a 12-a, Elisabeta Poll- 
hronlade a remizat cu Zlatanova 
(Bulgaria).

fiind

Francorchamps, a tost 
la clasa 500 cmc de ame- 
Fred Spencer (Honda)
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AGENDA SAPTAmINII
ATLETISM; concurs internațional, la 
ATLETISM: concurs internațional, la 
FOTBAL: semifinalele campionatului 
Barcelona și Sevilla
ATLETISM: Jocurile „Paavo Nurmi", _____
FOTBAL: Începe congresul F.I.F.A., la Madrid 
SĂRITURI: concurs internațional, la Bolzano (I- 
talia)
FOTBAL: finala pentru locurile 3—4 la campiona
tul mondial, la Alicante 
FOTBAL: finala pentru 
natul mondial, la Madrid 
AUTOMOBILISM: Cursă 
pentru C.M., la Pergusa, ... ____
MOTO: curse contînd,pentru C.E. și C.M. viteză, 
respectiv, motocros, în Anglia, Donington Park șl 
peen ham Park.

Stockholm 
Oslo 
mondial, la

la Turku

locurile 1—2 la campio-
intemațlonală, contînd 
In Italia



EUEOPA REDIVIVUS!
După 16 ani, semifinalele campionatului mondial și le dispută 

echipe de pe bătrinul continent I
» Brazilia Italia 2-3 (1-2)

SAMBA N-A ÎNVINS... CANȚONETA!

Șl ACUM, JOI, SEMIFINALELE I
Joi va avea loc penultimul act al Mundialului spaniol, 

semifinalele, după următorul program :

Barcelona (stadionul Nou Camp)

ora 18,15 POLONIA — ITALIA

Sevilla (stadionul Sanchez Pizjuan)

ora 22,00 R.F.GERMANIA — FRANȚA

S-AU ÎNCHEIAT sferturile de finala
Atmosferă de mare săr

bătoare sportivă pe stadionul 
„Sarria" din Barcelona. Cu 
mult înainte ca arbitrul israe- 
lian Abraham Klein să fi che
mat la întrecere pe cei 22 de 
jucători ăi echipelor Braziliei 
și Italiei, în derbiul grupei 
„C“ a sferturilor ’ de finală, în 
tribunele încinse de soars și 
de patima fotbalului galeriile 
celor două formații s-au între
cut pe... .răgușite I Apoi. la 
Intrarea pe teren a jucătorilor, 
„tifosi" italieni din tribune au 
aprins focuri de 
mosfera era de 
can în erupție.

S-au aliniat, la 
salute publicul, 
formații: BRAZILIA __
Perez — Leandro, Oscar, Lui- 
zinho, Junior — Cerezo, Socra
tes, Zieo, Falcao — Serginho, 
Eder ; ITALIA: Zoff — Gen
tile, Collovati, Scirea, Cabrinl, 
— Tardelli, Antognoni, Oriali — 
Conti, Rossi, Graziani.

Meciul începe într-un ritm 
alert, cu atacuri rapide de la 
o poartă-la cealaltă. Și n-au 
avut încă timp să se dezmeti
cească bine spectatorii, și iată 
că, pe stingă, Cabrini sprintea- 
ză lung și din viteză centrea
ză, în careu, la Paolo Rossi, 
care, cu o lovitură precisă, cu 
capul, trimite mingea sub ba
ra porții lui Waldir Perez : 
1—0, Este minutul 5 și pentru 
a treia oară în acest 
nat brazilienii încep 
prin a fi conduși! Dar 
5 minute și Serginho, 
cu portarul Zoff, ratează o o-

artificii. At- 
veritabil vul-
centru. ca să 
următoarele 

Waldir

campio- 
meciul 

nu trec 
singur

cazle uriașă. După alte 
minute Zico îl deschide 
feet in cruciș, pe dreapta, pe 
Socrates, care trage puternic 
și mai ales precis, fără nici o 
speranță pentru Dino Zoff. 
Deci : 1—1. Brazilienii se men
țin mal mult în atac, dar de
fensiva „azzurrilor" rezistă cu 
brio, însă și cu prețul unui
cartonaș galben pentru Gen
tile (al doilea pentru el în a- 
cest campionat). Italienii con
traatacă și în min. 24, în urma 
unei 
lian, 
mîna 
tează . ___

Brazilienii revin in ofensivă, 
forțează egalarea (Collovati se 
accidentează în min. 33 și este 
înlocuit de Bergoni), dar sco
rul rămîne nemodificat, deși 
ocazii au existat.

La reluare este tot mai e- 
videntă dorința sud-america- 
nilor de a forța măcar ega
larea. care le-ar fi fost su
ficientă pentru calificare, dar 
fotbalul italian și-a făcut de 
mult un bun renume prin a 
ști, înainte de toate, să apere 
un rezultat. Ceea ce a făcut 
și luni, la Barcelona. Cerezo 
șl Serghino în min. 53, apoi 
din nou Cerezo în min. 55 și 
imediat Falcao 11 obligă pe 
Zoff la intervenții de ultimă 
instanță. Tribunele exultă! 
Atmosfera este teribilă...

în fața presiunii braziliene, 
italienii se folosesc cu dibă
cie de arma atît de periculoa
să a contraatacului și nu le 
lipsește decît foarte puțin pen-

două 
per-

gafe a portarului brazi- 
care a trimis mingea cu 
spre Cerezo, intercep- 
Rossi și... 2—1I

tru a concretiza (Conți min.51 
și Rossi min. 59). în min. 67, 
Falcao (jucător la A.S. Roma) 
pornește o acțiune pe cont 
propriu și, de la marginea ca
reului de .,16", trage decisiv. 
Este iarăși egalitate : 2—2!

Din acest moment, rolurile 
se inversează, italienii II joa
că pe cel de plnă acum al 
brazilienilor, iar brazilienii ee 
apără in manieră italiană. Sco
rul egal convine sud-america- 
nilor, care au învins Argen
tina cu 3—1, în timp ce Ita
lia a obținut victoria doar cu 
2—1 ! „Azzurri" se aruncă cu 
toate forțele în atac : victorie 
sau nimici Șl lată că, in min. 
75, se acordă un corner la 
poarta lui Waldir Perez : exe
cută Tardelli în mijlocul ca
reului supraaglomerat de ju
cătorii în galben, dar mingea 
ajunge, totuși, la un „albas
tru", la același Paolo Rossl, 
care înscrie : 3—2 I Acesta a- 
vea să fie golul victoriei, de
oarece furia în joc a brazilie
nilor, care a urmat, a lăsat 
neschimbată tabela electronică 
de scor.

Italia obține astfel o victo
rie prestigioasă. In care 
puțini credeau înainte de 
eliminînd marea favorită 
cestul turneu final.

P.S., Să mai notăm 
două schimbări în formații : 
Paulo Isidoro, în min. 68, în 
locul lui Serginho și Marini, 
min. 76, în locul lui Tardelli.

doar 
med, 
a a-

Încă

DECLARAȚII DUPĂ MECI

A luat sfîrșit, iată, și cel de al doilea tur al 
final al celei de a Xll-a Cupe Mondiale, turul 
de finală. După cele 12 partide, desfășurate in cadrul 
4 grupe, au mal rămas în întrecere doar 4 echipe, semi- 
finalistele, care-și vor disputa acum titlul de campioană a 
lumii și celelalte locuri pe podiumul de onoare a Mundia
lului ’82.

Potrivit sistemului de desfășurare a competiției, stabilit 
anteriori» in semifinalele care vor avea loo joi se vor ln- 
tîlni cîștigătoarele grupelor „A" șl 
clasate în grupele „B șl „D“.

turneului 
sferturilor 

a

„C**, respectiv primele

DOCUMENTAR: PARTIDELE DIN
AL TURNEULUI

TURUL Al DOILEA
FINAL

Polonia 
Belgia 
U.R.S.S.

GRUPA „A"
— Belgia
- U.R.S.S.
— Polonia

1. POLONIA
2. U.R.S.S.
3. Belgia

3-0 (2-0) 
0-1 (0-0) 
0-0

CLASAMENTUL
2 1.18
2 110
2 8 0 2

GRUPA „B“
— Anglia
— Spania
— Anglia

1
1
0

ENZO BEARZOT : „Uîlkncle 
doud meciuri victorioase, contra 
Argentinei și Braziliei, constituie 
o urmare logici a... primelor trei 
partide egale, in măsura in care 
ne-am regăsit omogenitatea și 
ne-am ameliorat jocul. Am cîști
gat pe merit. La 2—2, brazilienii 
s-au descoperit in apărare șl a- 
cea sta le-a fost fatal. Succesul 
nostru este rezultatul unei pregă
tiri minuțioase. In ceea ce pri
vește semifinala de joi, stnt con
vins ci Polonia, chiar fără Bo- 
niek, va ti redutabilă".

TELE SANTANA : „Eu U7n spus 
fntodeauna cd putem fi învinși; 
rezultatul de astăzi este o do
vadă. Și, totuși, am jucat mai 
bine de cit in meciul cu Argen
tina ! După părerea mea am fi 
meritat să cîștigăm acest campio
nat mondial. Ne pregătim din 
1980. Echipa era in formă, nime
ni nu lipsea din formație. PaolD 
Rossi este insă un mare jucător, 
abil și inteligent. Am comis eroa
rea să nu aplicăm asupra lui 
un marcaj individual. A folosit 
spațiile libere și a marcat trei 
goluri".

Anglia 0-0
...S-A CALIFICAT A TREIA (R.F.G.)

Spania

tn grupa „B“, aseară, la 
Madrid, pe stadionul Santiago 
Barnabeu, a avut loc singurul 
joc al acestei ultime etape din 
turul al doilea al C.M., în care 
nu se disputa direct califica
rea, căci Spania, pierzînd 
partida cu R. F. Germania 
îl—2), nu mai avea nici un fel 
de șansă la semifinale. Și to
tuși, de acest meci a depins 
totul în această grupă, căci An
glia. adversara de ieri a echi
pei iberice, dorea evident vic
toria și încă la o diferență de 
cel puțin două goluri, pentru 
a ajunge în semifinală, joi, la 
Sevic-Ia. Dar chiar dacă gaz
dele emau, cum aim arătat, fără 
șanse, dorința lor de a face 
un meci bun, de a-i îmbuna 
pe suporterii decepționați, a 
fost precumpănitoare. *

La fluierul belgianului Alexis 
Ponnet au evoluat următoarele 
echipe : SPANIA : Arconada — 
Urquiaga, Tendillo (min. 68 
Maceda), Alessanco, Gordillo
— Camacho, Alonso, Zamora
— Santillana, Satrustegui, Sau
na (min. 65 Uralde) ; ANGLIA: 
Shilton — Mills, Butcher. 
Thompson, Sansom — Francis, 
Robson, Wilkins — Rix (min. 
64 Brooking). Mariner, Wood
cock (min. 64 Keegan).

Meci foarte avîntart, cu a- 
tacuri care au alternat de la 
o poartă la alta. Evident, en
glezii au forțat mai mult, și-au 
apropriat superioritatea terito
rială, dar dominarea lor nu a 
avut și consistența scontată. La 
rîndul lor, spaniolii s-au apă
rat bine, au închis oportun cu
loarele de pătrundere ale ad
versarilor și s-au lansat. în

cîteva rînduri, periculos pe 
contraatac, dar Alonso, Za
mora. Satrustegui și Santilana 
au irosit ocaziile create. De 
partea cealaltă, Robson, Mari
ner și Keegan s-au aflat și el 
la un pas de deschiderea sco
rului, care însă după 90 de 
minute a rămas același ca în 
debutul partidei.

în urma acestui 0—0 s-a ca
lificat pentru semifinale a 
treia echipă din grupă. R. F. 
Germania, care, joi, va întîlnî 
Franța.

• Pentru că a primiți 
al doilea cartonaș gal
ben, polonezul Bomek, 
omul nr. 1 al ofensivei 
echipei sale, nu va juca 
in semifinală I
• „Disputa galeriilor" 

a trecut de la confrunta
rea verbală la cea ...con
tondentă, motiv pentru 
care la meciul Anglia — 
R.F. Germania au avut 
loc Incidente soldate eu 
expulzarea din Spania a 
16 suporteri britanici si 
10 vest-germanl I
• Partida dintre Bra 

zllla și Argentina a fost 
urmărită de 41 200 spec
tatori plătitori, dar si 
de 839 de reprezentanți 
at presei scrise șl al 
radioului; de 311 comen
tatori de televiziune șl 
de 349 reporteri foto șl 
operatori de film, 
ceasta Înseamnă că 
Barcelona, pe stadionul 
Sarria, a fost înregistrat 
un autentic record : la 
100 de spectatori au re
venit 3,61 ziariști I
• Mari atlșe-reclamă 

înfătișîndu-1 pe Luis

A- 
la

GRUPA „C“
— Argentina 2-1

1-3
- Italia 2-3

CLASAMENTUL
2 2 0 0 
2 10 1 
2 0 0 2 

GRUPA „D-

Italia
Argentina — Brazilia 
Brazilia

1. ITALIA
2. Brazilia
3. Argentina

(0-0) 
(o-D 
(1-5)

5—3
5—4
2-5

4
1
0

0-0
2-1 (0-0) 
0-0

CLASAMENTUL
1. B.F.G.
2. Anglia
3. Spania

R.F.G.
R.F.G. 
Spania

lilt
2 0 10
2 0 11

2-1
0-0
1-1

3
2
1

Franța — Auttria 1--0
Austria — Irlanda N. 2-2
Irlanda N — Franța 1-4

CLASAMENTUL
6
1
1

d-O)
(o-D
(£-19

1.
2.
X

FRANȚA 1 1
Austria 2 0
Irlanda de N. 2 0

o 
i 
i

5-1
2- 3
3- 4

4
1
i

cititorilor sistemul de promovareReamintim 
desfășurării meciurilor semifinals :
• Dacă după 90 de minute scorul va fi egal,

în urma

______ ___r___ _________  _____ _ _ ___  meciul va 
fl prelungit cu 30 de minute (2 reprize a cite 15 minute),
• Dacă egalitatea va persista și după cele 120 de minute 

de joc, departajarea echipelor se va face în urma execu
tării seriilor de lovituri de la 11 metri.

DISCUTÎND LA RECE.
Merele fotbalist al anilor 

trecuți, brazilianul PELE a de
clarat presei: „Franța este sin
gura echipă europeănă care 
joacă un fotbal... sud-american! 
Este o adevărată plăcere si 
vezi evoluînd o astfel de echi
pă. care practică un joc ofen
siv, intr-o continuă mișcare, cu 
schimbări de ritm și de direc
ție, cu o permanentă amenin
țare a porții. Dacă ar depinde 
de mine, finala ar trebui să 
se joace intre Brazilia și Fran
ța. Ar fi un mare ciștig pen
tru fotbal!".

In legătură cu partida din 
„sferturi" antrenorul nord-ir- 
landez BILLY BINGHAM spu
nea: „Cred că pentru o țară ca 
a noastră, cu un milion și ju
mătate de locuitori, este for
midabil că am ajuns doar la 
un singur meci de... semifinale. 
Duminică la pauză, cînd eram 
conduși doar cu 1—0, mai spe
ram încă intr-o răsturnare a 
situației, dar golul primit chiar 
la începutul reprizei secunde 
ne-a anulat orice șansă. Echi
pa franceză este foarte bună. 
Și, ca Brazilia, ea dispune de 
clteva individualități de mare 
valoare. Cind ai asemenea ju
cători poți adopta indiferent 
ce sistem tactic dorești".

Abia izbutind să-și mascheze

emoția, după atita bucurie________ ____ a 
calificării în semifinale, antre
norul francez MICHEL HI
DALGO se confensa: „Am 
avut acum de' partea noastră 
șansa, care ne-a lipsit la „mon
dialul" trecut, in Argentina, 
dar și dorința de a reuși intr-o 
mare competiție ca aceasta, la 
care s-a adăugat, cred, și ma
niera de a aborda fiecare par
tidă. Acum, ce-a fost, a foști 
Importantă, la această oră, este 
semifinala de joi, de la Sevilla. 
Sper s-o abordăm cu succes"!

ANTONI PIECHNICZEK, an
trenorul reprezentativei Polo
niei: „Așa cum am anticipat, 
finala grupei „A" a prilejuit 
un joc foarte dificil pentru 
ambele echipe. A trebuit de 
aceea ca, înainte de orice, să 
fim foarte, foarte prudenți, tn 
primul rind noi, deoarece, cum 
s-a și văzut, un scor de egali
tate ne favoriza, asigurindu-ne 
calificarea. Apărarea noastră a 
funcționat foarte bine, extrem 
de precis și astfel n-am primit 
nici un gol. In ceea ce privește 
atacul, deși n-a mai funcționat 
ca in meciul cu Belgia, acțiu
nile ofensive nu ne-au lipsit și 
nici ocaziile de gol. Dar e 
foarte bine și așa!"

Antrenorul sovietic KON
STANTIN BEȘKOV recunoaște

cu sportivitate: „Am jucat așa 
cum am putut, dar trebuie 
spus că am jucat mai slab de- 
cit mă așteptam. Linia noastră 
de mijloc, ca și atacanții, n-au 
evoluat la valoarea cunoscută 
și n-au dat randamentul obiș
nuit. Este explicația lipsei 
noastre de eficacitate in aceas
tă partidă".

Comentind partida U.R.S.S. 
— Polonia, unul dintre trimișii 
agenției France Presse trans
mitea din Barcelona: „Polone
zii n-au mai reeditat festivalul 
contraatacului din meciul c» 
Belgia, dar și-au atins obiecti
vul, un rezultat egal care le-a 
adus calificarea in semifinale".

fywopt de ttl

• • •.FORMA SPORTIVA

Miguel Arconada, intr-un 
plonjon spectaculos, au 
inundat panourile publi
citare din Madrid șl din 
alte orașe iberice. Am 
uitat să prezentăm însă 
că Arconada purta un 
superb costum de stra
dă, produs al fabricii de 
confecții... Nemulțumiți 
de comportarea lui Ar
conada in meciurile de

de la Dinamo Kiev, să 
evolueze sub culorile lor.

Geoff 
al e- 
mon- 
flnala 
a în- 
decla- 
Cupă

• Englezul 
Hurst, component 
chlpel campioane 
diale tn 1966 (in 
cu R.F. Germania 
scris 3 goluri!), a 
raț : „La actuala 
Mondiali nivelul jocuri
lor este excelent. In 
comparație cu cel • al

'ârajyito

la C.M., suporterii echi
pei spaniole au rupt a- 
eeste afișe sau 
mîzgălit cu tuș I Asta ca 
s^-șl mal Înece si «1 
oful 1...
• Patru dintre cele 

mai cunoscute cluburi 
europene (Real Madrid, 
St. Etienne, Rapid Vie- 
na șl F. C. Liverpool) 
șl-au manifestat dorința 
ca In viitor Internaționa
lul sovietic Oleg Blohin,

le-au
altor turnee finale. Au 
fost doar puține meciuri' 
tntr-adevăr slabe. Tere
nurile sînt in perfectă 
stare, ambianța este fan
tastică, timpul splen
did!"...
• Brazilianul Socrates 

Brasileiro Oliveira, sau, 
pe scurt, Socrates, jucă
tor la Corinthians, este 
de profesie «medic pe
diatru. Tot medic, dar 
ortoped, este și arbitrul

iugoslav Damir Matovi- 
n o viei.
• In timpul unuia din

tre jocurile de la Bilbao 
din cadrul seriei a IV-a. 
fotbalistul englez Paul 
Mariner, de la Ipswich 
Town, din cauza căldurii 
excesive a slăbit aproa
pe 4 kilograme !
• Din 1938 șl plnă ieri 

după-amiază echipele 
Italiei șl Braziliei s-au 
întilnit de 8 ori, rezul
tatul acestor partide in- 
dicînd o egalitate per
fectă : cite 4 victorii 
fiecare șl același golave
raj, 13—13. Italia a în
vins în 1938 cu 2—1, în 
1936 cu 3—0, în 1963 cu
3— 0 șl în 1973 cu 2—0, 
iar Brazilia a cîștigat în 
1956 cu 2—0, în 1970 cu
4— 1, în 1976 cu 4—1 și 
în 1978 cu 2-4.
• în cadrul unei ce

remonii, la Tegucigalpa, 
jucătorilor echipei de 
fotbal a Hondurasului 
le-a fost decernat ordi
nul „Jose Cecilio del 
Valle", creat „pentru cei 
care onorează patria"!

Dintre tutela ori poate chiar mi
ile de mari competiții sportive da 
anvergură care au fost organizate Ia 
ultimele decenii, nici una n-a ridi
cat a ti tea probleme metodice și cu 
atita acuitate ca acest al Xll-lea 
turneu fina4 al Cupal Mondiale la 
fotbal I Mal mult deck aricind altâ- 
datâ, antrenori, medici șl ceilalți 
specialiști, cu fel de fel de atribuții 
în atît de complexul proces de in
struire a unei echipe, s-au gâslt ia 
fața unei situații noi. In afarâ de 
faptul câ prin procesul de pregă
tire se urmârea aducerea Întregului 
lot de jucători la forma sportivă 
maximă in perioada de desfășurare 
a Mundialului *82 (aceasta dupâ ce. 
în majoritatea țârilor, întrecerile 
pentru desemnarea echipei campioane 
naționale fi cîștigâtoarea cupei se 
încheiaserâ cu puțin înaintea plecă
rii spre Spania) trebuia sâ se aibă 
neapărat in vedere câ aceastâ formă 
sportivâ de virf urma a fi menținutâ 
timp de o lunâ sau chiar mai bine 
de o lunâ I

Și iatâ, acum, cînd n-a mai râmas 
nici o sâptâmînâ de întrecere, se 
poate totuși concluziona câ problema 
aceasta, atît de spinoasa, a formei 
sportive a fost integral rezolvata de 
marea majoritate a echipelor pre
zente 9a C.M. Vigoarea extraordina
ră cu care s-a jucat fiecare m^cl, 
tempoul foarte ridicat al partidelor, 
ritmul alert — fi constant - al tre
cerii din apârare în atac șl invers, 
în funcție de fazâ, angajamentul fi
zic total — sînt cîteva dintre aspec
tele pregnante ale acestei reușite e* 
vidente a Mondialului ’82. Expe
riența celor mai buni se cere a M 
studlatâ cu grijă. Inclusiv alternanța 
dintre efortul susținut din timpul me
ciurilor șl recuperarea fizicâ, nervoa
să și chiar medicala din zilele dintre 
partide I
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