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ECHIPA VOINȚA TG. MUREȘ-
0 CAMPIOANĂ DE POPICE MERITUOASĂ

După o întrerupere de un 
an, titlul de campioană na
țională de popice a revenit, 
din nou, echipei Voința Tg. 
Mureș, una dintre cele mai. 
valoroase formații în acest 
popular sport, multiplă cam
pioană a țării și cîștigătoare 
a două ediții ale „Cupei cam-

Elisabeta Albert, „nr. 1“ in 
formația din Tg. Mureș

pionilor europeni" — in 1978 
și 1980. La turneul final al 
campionatului Diviziei „A", 
care a avut loc recent la Man
galia Nord, Voința Tg. Mu
reș a făcut un adevărat tur 
de forță, cîștigînd titlul da 
campioană națională în con
diții deosebit de dificile pen
tru mureșence. După prima

manșă a acestei întreceri de
cisive, Voința se afla pe lo
cul 8, din tot atltea echipe, 
fiind la 53 p diferență față 
de prima clasată. Voința O- 
radea, și la 43 p de secunda, 
Vajnța București, formații 
favorite în lupta pentru titlu, 
în manșa a doua, însă, fetele 
de la Voința Tg. Mureș au 
întrecut orice așteptări, reu
șind cel mai mare punctaj — 
2 446 p d I Adiționat cu 
tatul din prima manșă 
ele au totalizat 4 772 p 
avans față de Voința 
rești — locul secund în 
mentul general), cu 
cîștigat primul loc 
de campioane. Elevele antre- 
n oarei Margareta Szemănyi, 
maestră emerită a sportului, 
au meritat să intre în pose
sia titlului, deoarece in tot 

~ cursul campionatului, în cele
18 etape, au fost printre cele 
mai bune jucătoare, iar în 
„bătălia" finală s-au mobili- 

. zat și au reușit să refacă un 
handicap serios.

Principala performeră a e- 
chipei mureșene la acest tur
neu final a fost jucătoarea E- 
lisabeta Albert, care a reușit 
cel mai bun 
neului final, 
că Elisabeta 
pe postul nr.
și celorlalte jucătoare, care de 
data aceasta, cu mult schim
bate în bine fa„ță de prima

Tonra RABȘAN

rez ul- 
(2 326).

(21 p 
Bucu- 
clasa- 

care au 
și titlul

rezultat al tur- 
445 p d. Faptul 
Albert a jucat 
2 a dat., aripi
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IULIE, 0 LUNA BOGATA 
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

DE BASCHET
După un îndelungat sezon competițional 

activitatea baschetbalistică continuă printr-un 
întreceri internaționale, oficiale și amicale, 
care majoritatea au loc chiar luna aceasta, 
printre altele, se va disputa și tradiționalul 
feminin dotait cu „Cupa Mării Negre", 
însă, cu... începutul, adică cu turneele 
făsoară-de astăzi și pînă duminică.

Desigur, competiția cea mai 
importantă este cea a senioa
relor — „Cupa Comitetului o- 
limpic bulgar" — găzduită de 
localitatea IamboL Cela 
participante 
te fruntașe 
telor mondiale) au fost împăr
țite in trei serii : „A" : Ceho
slovacia, Cuba, Finlanda, 
U.R.S.S. : „B“ : Bulgaria II, 
Franța, S.U.A., Ungaria ; „C“ : 
Bulgaria, Canada, Polonia, 
România. în vederea acestui 
turneu, a făcut deplasarea 
o selecționată divizionară for
mată din : Ștefania Borș, Lu
cia Grecu, Mariana Bădinief. 
Ecaterîna Bradu-Stingă, Măn- 
dica Ciubăncan, Marcela Bo- 
dea, Csilla Hoszu, 
Hagiu, Rodica Pană, 
Stan, Gheorghița Bolovan; an
trenori: Nicolae Martin și Ga
briel Năstase.

Tot săptămîna aceasta, juni
oarele I participă — la Buda
pesta — la turneul dotat cu 
„Cupa capitalelor". Selecționa
ta noastră este alcătuită 
Annemarie Gera, Adina 
rea, Romela Crîstea, 
Marina, 
Elena Vasile, Costela __ , ,
Ileana Bodnar, Floriea Anghel 
și Ramona Stănuleț ; antre
nori: Gheorghe Roșu și Gheor. 
ghe Lăzărescu.

Tot la „Cupa capitalelor" și 
tot la Budapesta iau parte și 
cadeții (juniori II), in 
toarea componență : 
Constantin, Alexandru 
tescu, Gherasim Tzachis, Atti-

IamboL Cele 12 
(aproape toa- 

■ ale campiona-

Cornelia 
Camelia

din 
Ho- 

Melania 
Denișa Făgărășanu, 

Mușat,

urmă- 
Viorel 
Panai-

(Continuare In pag. 2-3)

intern, 
șir de 
dintre 

cînd, 
turneu 

Să începem, 
care se des-

Mariana Bădinlci (tn 
imagina, recupertnd 
o mtnge) reprezintă, 
tn aceste zile. Ro
mânia la prestigio
sul turneu de Ia 

IamboL

Foto: Ion MIHAlCA

Unul din momentele probei 
de ieri — scrima 
Foto : Dragoș NEAGU

Campionatele internaționale de pentatlon modern ale României

„MARATONUL SCRIMEI" A TRIAT VALORILE
• Echipa României, cu un finiș spectaculos, foarte aproape de lider
• La individual și pe echipe,

Deopotrivă de rezistență fi
zică și psihică, proba de scri
mă din cadrul concursurilor 
de pentatlon modern solicită 
la maximum capacitatea teh
nică și de mobilizare a tuturor 
concurenților. Ieri, parti ci - 
panții la „Intemationalele“ 
noastre au început întrecerea 
la ora 8,30. iar la ora 15 spor
tivii se mai aflau încă pe 
planșe. Deci, o dispută istovi
toare, cu multe răsturnări de 
situații, cu acumulări treptate 
de victorii și înfrîngeri, la ca
pătul căreia sportivii mai bine 
pregătiți au încercat satisfacția 
succesului. Ca și la călărie, 
probă cu care a debutat con

victorii ale sportivilor unguri
cursul de la București, repre
zentanții R. P. Ungare au do
vedit o pregătire mai bună si 
s-au aflat aproape în perma
nentă la conducerea probei. 
Cu două ture înainte de final 
se contura deja un succes al 
unui pentatlonist ungur — 
Keri sau Deri —, ceea cg s-a 
și întimplat în final, căci în 
disputele directe cu echipele 
Bulgariei si Poloniei liderul, 
Laszlo Keri. a acumulat noi 
victorii, asigurindu-si un meri
tat succes în probă. Aceeași 
performanță a rehlizat-o si e- 
chipa Ungariei, care își conso
lidează astfel primul loc al 
clasamentului.

O evoluție meritorie a avut 
ieri prima echipă a țării noas
tre care, după un început mal 
slab, a revenit spectaculos tn 
final. Dumitru Spirlea, Ștefan 
Cozma și Cezar Răducanu a- 
jungind pe locuri fruntașe ale 
clasamentului probei. Cu 
punctajul realizat ieri echipa 
noastră a trecut pe locul dot 
al clasamentului general.

Iată primii clasați în proba 
de scrimă : Laszlo Keri (Un
garia) 21 v — 1 000 p, Dumitru 
Spîrlea (România) și Dușan 
Polaoek (Cehoslovacia) 20 v 
— 963 p. Cu 19 v — 926 n au 
încheiat proba Ștefan Cozma 
și Cezar Răducanu (România),

Constantin MACOVH
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CÎTEVA NUME NOI
CAMPIONILOR LA

Ieri a fost destul de răcoare 
în timpul reuniunii de după- 
amiază, la bazinul „23 August11, 
dar cîteva curse interesante 
i-au mai încălzit pe cei ce ur
măresc întrecerile campionate
lor naționale de înot. Unii din
tre favoriții probelor au fost 
întrecuți de outsideri, fapt ca
re ne obligă să trecem cîteva

PE LISTA
ÎNOT

nume noi 
lor.

In finală 
nel Pănulcscu,

pe lista campioni-

de 200 m liber, Iri- 
j, favorita dina- 

moviștilor. a condus pe prima 
„sută", dar băimăreanca Teodo
ra Hauptricht, cu forțe mult 
mai proaspete, a ciștigat clar, 
pe ultima lungime (2:08,51). Și 
în ' proba similară a băieților 
am înregistrat un 
mai puțin scontat Costin Ne
grea pornea cu prima șansă, 
dar el a „căzut" inexplicabil 
după^a doua întoarcere, sosind 
abia pe locul IV (!). Noul cam
pion este dinamovistul Ladis- 
lau Szakadati, cronometrat în 
2:01,06. O plăcută surpriză — 
pe poziția a treia, băimăreanul 
Jilrgen Barth, care la 14 ani 
urcă pentru prima oară pe po
diumul de premiere la un cam
pionat al seniorilor ! L. Szaka
dati, in bună dispoziție, a de
venit campion și în proba de 
200 m mixt, la capătul unei 
frumoase dispute cu Cristian

învingător

Adrion VASILIU

(Continuare In pag 2-3)

Teodora Hauptricht la al doilea 
titlu de campioană 

Foto : N. DRAGOȘ

LOTUL SĂRITORILOR ROMÂNI
PENTRU BALCANIADA DE NATAȚIE

In vederea Balcaniadei de na- 
tatle care va avea loc săptămina 
viitoare (de jo! plnă duminică). 
In Capitală, a fost alcătuit urmă
torul lot de săritori : BĂIEȚI : 
Alexandru Batiu, Cornel Pop, 
Dan Oprean, - Nicolae Lepăduș, 
Cătălin șl Adrian Cherclu; FETE: 
Ruxandra Hoeiotă, Ileana Ptrjol,

Cristina Timar, Felicia Cirstea, 
Luiza Nicolaescu, Isabela Berea- 
ru ; antrenori : Dumitru Popoalo 
șl pantellmon Decuseară. La sfir- 
șitul săptăminil va avea loc, la 
ștrandul tineretului, un concurs, 
in urma căruia va fi definitivată 
echipa română (formată din cite 
doi concurent! de flecare probă».

CE FACE JUDEȚUL CONSTANȚA PENTRU VALORIFICAREA 
POTENȚIALULUI ATLETIC AL TINERETULUI DIN ZONĂ ?
Trei dobrogeni in lotul pentru campionatele europene ® Promisiuni

dar și antrenori comozi, profesori fără dragoste pentru
Există un ’test infailibil pen

tru a cerceta starea atletis
mului In vreun loc oarecare: 
vizitați stadionul local la o 
oră luată la întimplare și dacă 
pe piste sau la sectoarele de 
sărituri sau aruncări veți găsi 
măcar un singur atlet exer
sînd, atunci există semnul 
încurajator că acolo atletismul 
nu a fost uitat.

Este exact ceea ce am fă
cut, cu o curiozitate profesio
nală firească. într-o diminea
ță foarte însorită, la Constan-

vizitînd stadionul „1 Mai", 
acea oră, oricărui privi- 
marea arenă i s-ar fi pu- 
părea pustie, dacă : 1)

ța. 
Ia 
tor 
tut .
n-ar fi aflat că de cîteva mi

găsit, și așa, 
cu antrenorul 
sirguință pașii 
tre garduri, deci un element 
tehnic important.

pentru J. O
atletism

o tînără atletă 
său exersînd cu 
de alergare din-

îngrijirea

■Sportprioritar
nute plecase de aici autobuzul 
cu atleții constănțeni spre Ga
lați, la faza de zonă a con
cursului republican al junio
rilor III; și 2) dacă n-ar fi

La drept vorbind, pista celui 
mai mare stadion constănțean 
nu era prea bine întreținută 
(atenție, administrația bazei, 
care se pare că a angajat un

om exclusiv pentru _ . . 
pistelor și sectoarelor de să
rituri și aruncări !). Dar, ori
cum. se văd urmele unei ac
tivități atletice, ceea ce oferă 
o mostră încurajatoare.

întrebarea esențială este, la 
ora ATLETISMULUI PRIORI
TAR : ce face județul Con
stanța pentru valorificarea po
tențialului atletic al tineretului

Victor B'ANCIULESCU

(Continuare in pag 2-3)



ÎNTRECERI finale
„Cupa F2fâeteaîa“ la gimsiastieu ,,Rad

INCADRUL„DACIADEi // TREI MEDALII DE AUR PENTRU SPORTIVII ROMANI | de

Sub însemnul marii competiții sportive naționale „Daciada" 
s-au desfășurat, la sfirșitul săptăminii trecute, numeroase între
ceri de masă, prin care mii de oameni ai muncii și-au petrecut 
in mod util și plăcut timpul liber. Intre aceste manifestări au 
figurat și competiții finale despre care relatăm in rindurile ur
mătoare.

„MAREA NEAGRĂ" CIȘTIGA „DINAMOVIADA1 
LA OINĂ

Timp de trei zile, pe stadio
nul din Tecuci, zece echipe de 
oină s-au întrecut în cadrul 
etapei finale a tradiționalei 
competiții de masă „Dinamo- 
viada". Finalele au fost ur
mărite zilnic de cîteva sute de 
spectatori care au asistat la 
Jocuri dinamice, interesante și
— după cum ne 
Inimosul activist 
nostru
— de 
rioară 
rioare.
campioană s-a dat între echi
pele „Marea Neagră" și „Tu
nari", pentru desemnarea ciș-

i mărturisea 
al sportului

C. Oprițcscu 
evident supe- 
edițiile ante-

național.
o calitate 
celor din 
Lupta pentru titlul de

tigătoarei fiind nevoie de un 
dublu meci de baraj intre a- 
ceste formații. „Marea Nea
gră", care în meciul direct din 
turneu obținuse victoria cu 
19—8, dar fusese învinsă de o 
altă participantă (Șiret), a cîș- 
tigat primul joc de baraj cu 
7—3, iar în al doilea a obți
nut scor egal (3— 9). Și astfel 
s-a clasat pe primul loc, ur
mată de rivala sa din baraj, 
„Tunari", de „Băneasa II". 
„Șiret", „Someș", „Olt", „Co- 
troceni", „Carpați", „Roșu" și 
„Timiș". Invingătoarea s-a do
vedit, totuși, superioară 
versarelor sale la „bătaie".

Tinerii noștri gimnaști s-au 
întors cu o frumoasă „recoltă" 
de medalii de la competiția 
dotată cu Cupa Prietenia, des
fășurată recent la Ulan Bator. 
Astfel, LEVENTE MOLNAR a 
cucerit două medalii de aur 
ta întrecerea pe aparate — la 
cal și la inele, iar MIRELA 
BARBĂLATĂ a urcat, de ase
menea, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului — la să
rituri. Bilanțul în 
individuală a fost 
de medaliile de argint cîști- 

la 
de

Petre Pătăluță

ad-

TRACTORUL BRAȘOV ȘI-A ADJUDECAT 
„CUPA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI" LA HANDBAL

La Brașov a avut loc finala 
anei interesante competiții de 
handbal masculin dotată cu 
.CUPA CONSTRUCTORILOR 
DE MAȘINI". Au luat par
te 13 echipe din județe și mu
nicipiul București, 
fel fazele anterioare. 
»~au disputat pe 
Tractorul, intr-o ambianță săr
bătorească, la. terenul cu tri
bune existent adăugindu-se cu 
■cest prilej, un altul, 
minat.

Publicul spectator a 
la partide frumoase, 
brațe, cele mai multe 
formații dovedind o bună pre
gătire și multă ambiție in joc. 
Cea mai bună dintre toate s-a 
dovedit echipa Tractorul, care

calificate 
Jocurile 

stadionul

bitu-

asistat 
echili- 
dintre

a reprezentat județul Brașov, 
singura neînvinsă pe parcursul 
finalelor. Brașovenii au 
pe rînd. pc Tehnomctal 
șoara (27—19). Electra 
reștl (27—23), Metalul 
viște (28—23), pentru ca 
finală să întreacă echipa „Olt- 
cit“ Craiova cu 33—26. Locul 
al treilea a fost ocupat de 
dependența Sibiu.

Numeroase premii 
Uniunea sindicatelor 
mură 
celor 
diurn.

învins, 
Timi- 
Bucu- 
Tîrgo- 

în

In-

oferite 
pe 
eforturile 
pe po-

au răsplătit 
care au urcat 
(Carol GRUIA-coresp.).

de
ra-

competiția 
completat

gate de Mircla Barbălată 
sol, precum și de acelea 
bronz ale Cristineî Zelenca 
(bîrnă), ale lui Levente Mol-

nar (bară) și
(paralele).

O comportare remarcabilă a 
avut și echipa noastră femi
nină, clasată pe locul secund, 
după formația Uniunii Sovieti
ce, care a prezentat două 
participante la recentele cam
pionate europene pentru ju
niori, din Turcia. Medalia de 
argint în întrecerea pe echipe 
a fost obținută de Maria Ma
tei, Cristina Zelenca, Simona 
Păucă, Violeta Burtescu, An
gela Sandu, Mirela Barbălată, 
Mircla Iordoc (antrenori Eliza 
Stoica și Florea Ștefănescu). 
In concursul masculin, selec
ționata țării noastre s-a si-

tuat pe locul 4, în componența: 
Petre Pătăluță, Marius Gher- I 
man, Marian Teodorescu, Ma- | 
rius C’adar, Marius Toba. Le
vente Molnar. Nicolae Beje- 
naru (antrenori Constantin 
Petrescu și Francisc Hoff
mann).

I
I

UN SEMINAR AL ANTRENORILOR DE HOCHEI, ORGANIZAT DE FEDERAȚIA
INTERNAȚIONALĂ LA MIERCUREA CIUC

CAMPIONATUL
DE POPICE

(Urmare din pag. 1)

manșă, au „mers" excelent, 
obțtaînd rezultate în jur de 
400 p d și formind cea mai 
omogenă echipă a acestei 
manșe. Autoarele acestui fru
mos succes au fost jucătoa
rele Elisabeta Bonta, Elisabe- 
ta Albert. Ildiko Szasz, Maria 
Todea, Maria Dudaș, Ana Sza
bo și rezervele Violeta Molnar 
Si Silvia Puni.

In turul și în returul cam
pionatului, Voința Tg. Mureș 
a fost cea mai bună echipă, 
ea conducînd timp de 14 etape 
„ostilitățile" în seria Nord. 
Din cele 18 jocuri a pierdut 
doar patru, în deplasare, la 
Voința Timișoara, Electromu- 
reș Tg. Mureș, Voința Oradea 
■I U. T. Arad. Cea mai bună 
Jucătoare de-a lungul cam
pionatului a fost Elisabeta Al
bert — a jucat toate cele 18 
partide, realizing o medie ri
dicată. de 403,4 p (interesant 
de remarcat că ea a avut o 
medie mai bună în jocurile din 
deplasare — 404,6 — ceea ce 
denotă că este o jucătoare 
bine pregătită din punct de 
vedere tehnic și moral), A- 
proape la fel de bine s-au 
comportat și Ildiko 
Marla Todea, ambele 
tete remarcabile atît 
Mie pe arene itrăine 
casă, fiind marcate 
de peste 400 p.

Voința Tg. Mureș 
chipă valoroasă, cu
anul acesta n-a dat nici o ju
cătoare reprezentativei națio
nale care a evoluat la C-M. 
din Cehoslavacia. Surprinzător, 
Voința a pus în umbră for
mații cu jucătoare în lot, ceea 
oe trebuie să dea de gîndit 
chiar și selecționerilor... Echi
pa din Tg. Mureș — oraș în 
care au poposit anul acesta 
două titluri naționale (la băr
bați a cîștigat Electromureș 
Tg. Mureș) — a dat dovadă de 
o putere de luptă excepționa
lă. Merită să amintim șl a- 
portul, important, al conduce
rii 
care 
me 
care
tizată cu patru piste.

Szasx și 
cu rezul
ta 
cit

eu

jocu- 
și a- 
medii

o e-este 
toate că

clubului sportiv Voința, 
a creat posibilități opti- 
pregătirii echipei, intre 
o arenă modernă automa-

La 11 iulie va începe, la 
Miercurea Cluc, un foarte util 
schimb de experiența, vlzînd ri-

PENTATLON MODERN
(Urmare din pag 1)

Sandor Thomaschoff și Arpad 
Deri (Ungaria), Iuri Samsonov 
(U.R.S.S.) și Zbigniew Koscia- 
Lak (Polonia). Pe echipe : Un
garia 2 852 p. România 
U.R.S.S. 2 556 p. După 
probe : Ungaria 6152 p. Româ
nia 5 783 p, U.R.S.S. 5 712 p, 
respectiv Keri 2100. Polacek 
2 033 p, Den, Thomaschoff și 
Brizgalov — 2 026 p.

Azi, de la ora 16, la bazinul 
de la „23 August" — proba de 
înot.

CONCURSUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR

Sîmbătă și duminică, In mal 
multe orașe din țară, s-a desfă
șurat etapa a 4-a a concursului 
republican de atlestlm pe echipe 
pentru juniorii de categoria a 
n-a.

BUCUREȘTI. Clasament pe e- 
chipe: C.S.Ș. 4 263 p, C.S.Ș. 7 Di
namo 182 p, C.S.Ș. 3 Steaua 142 
p, C.S.Ș. 190 130 p, C.S.Ș. 8 96 p, 
C.S.Ș. 4 II 78 p, C.S.Ș. Triumf 
73 p, C.S.Ș. Liceul 2 44 p, Viito
rul 33 ---------  " ----
22 p.
FETE: 
(C.S.Ș.
Jianu __  ,. __  ___ .
Jianu 59,2; 800 m: Iuliana Ivașcu 
(Metalul) 2:14,7; 3 km marș: A- 
nlșoara Buruiană (C.S.Ș. 7 Dina
mo) 17:31,0; lungime: Corina 
Constantinescu (C.S.Ș. 4) 5,76 m; 
Înălțime: Elena Constantin (C.S.Ș. 
4) 1,68 m; BĂIEȚI: 400 m: Liviu 
Constantinescu (C.S.Ș. 4) 50,4;
800 m: Gheorghe Soare (C.S.Ș. 3 
Steaua) 1:56,2; 110 mg: Lauren- 
țiu Vlad (C.S.Ș. 4) 15,4; 300 mg: 
Peter Ticu (C.S.Ș. 4) 41,2; Înălți
me: Gabriel lord ache (C.S.Ș. 3 
Steaua) 2,06 m, Mihai Bradacs 
(C.S.Ș. 4) 1,93 m; lungime: Cris
tian Băncllă (C.S.Ș. 3 Steaua) 
6.65 m; prăjină: Constantin Ivan 
(C.S.Ș. 4) 4,00 m; greutate: Aurel 
Retadl (C.S.Ș. 8) 12,40 m; suliță: 
Nicolae Mogoș (C.S.Ș. 190) 51,46 
m.

GALAȚI. Clasament pe echipe: 
Constanța 233 p, Brăila 219 p, 
Vrancea 200 p, Galați 178,5 p, Ba
tiu 170,5 p, Tulcea 61 p. cele 
mal bune rezultate: FETE: 100 m: 
Mena Stoenescu (Galați) 12,8; 
1500 m: Nela Vlad (Vrancea) 
4:48,2, 300 mg: Liliana Gemene 
(Galați) 47,9, 4X100 m: Constanța 
52,4; 1 km marș: Monica Emache 
(Brăila) 16:28,5; Înălțime: Anca 
Condriuc (Brăila) 1,60 m; lungi
me: Daniela Hovăcescu (Brăila) 
5,41 m; BĂIEȚI: 100 m: Cătălin 
Ganera (Constanța) 10,9, 200 m: 
Ganera 23,2; 800 m: Costel Purice 
(Brăila) 1:58,9; 1500 m: Ion Slabu 
(Constanța) 4:12,4; 1500 m obsta
cole: Purice 4:21,8, 8 000 m: ion 
lordache (Buzău) 9:M,4; 4X100 m:

p, Metalul 32 p, Progresul 
Cele mal bune rezultate:
160 m: Georgeta Dima 
4) 12,7, 200 m: Camelia
(C.S.Ș. 190) 26,3; 400 m:

2 815, 
două

PE ECHIPE
II LA ATLETISM

44,4; 4X400 m: Brăila 
mg: Liviu Irimia (Ga- 

_ _______ înălțime: Janin Cor- 
neanu (Brăila) 1,84 m; lungime : 
C. Constantinescu (Brăila) 6,64 m; 
greutate: Jean Vasu (Tulcea) 12,81 
m; disc: Vasile Ciulei (Tulcea) 
43,46 m.

SUCEAVA. Clasament pe echi
pe: Suceava 316 p, Bacău 291 p, 
Neamț 243 p, Iași 137 p, Botoșani 
67 p, Vaslui 66 p. Cele mai bune 
rezultate: FETE: 100 m: Dorina 
Rotar (Suceava) 12,7, 200 m : o- 
limpia Presteniuc (Suceava) 26,9; 
400 m: Presteniuc 59,7; 800 m : 
Maria Caba (Suceava) 2:16,3; 300 
mg: Genoveva Tcaciuc (Suceava) 
47,4; 3 km marș: Violeta Bonea 
(Vaslui) 17:19,5; 4X400 m: Neamț 
4:13,7; lungime: Valerica Tulbure 
(Bacău) 5,63 m; înălțime: Teo
dora Paloșanu (Bacău) 1,68 m; 
greutate: Liliana Budeanu (Su
ceava) 12,64 mj suliță: Milica
Gavriliuc (Suceava) 40,48 m; BĂ
IEȚI: 300 mg: Dan Menghea 
(Iași) 40,8; 1 500 m obstacole:
loan Bucevschî (Suceava) 4:29,5; 
10 km marș: Marius Mihăilescu 
(Suceava) 51:28,0: triplusalt: Cris
tian Diaconu (Bacău) 13,77 m; 
greutate: Dumitru Frijan (Sucea
va) 13,77 m; suliță: Frijan 57,78 
m; ciocan: Gheorghe Clobanu 
(Neamț) 52,20 m.

TÎRGOVIȘTE. Clasament pe e- 
chipe: Dîmbovița 345 p, Ialomița 
229 p, Prahova 177 p, Teleorman 
141 p, Călărași 90 p, Giurgiu 45 p. 
Cele mai bune rezultate: FETE: 
100 m: Viorica Manolache (Dîm
bovița) 12,3; 400 m: Florica Dia- 
conescu (Dîmbovița) 56,9, Ștefania 
Oproiu (Dîmbovița) 57,6; 300 mg: 
Diaconescu 46,9; înălțime: Irina 
Din oi (Prahova) 1,62 m; suliță: 
Elena Surdu (Teleorman) 40,78 m; 
BĂIEȚI: 100 m: Marin Grigore 
(Prahova) 11,1; 200 m: Grigore 
23,4; 1 500 m: Aurel Temelie (Pra
hova) 4:14,5; 10 km marș: loan 
Sutu (Călărași) 50:18,0; lungime : 
Aurel Nicolae (Prahovă) 6,82 m; 
greutate: Dorel Nicolae (Prahova) 
12,48 m; suliță: Dan Sotrocan 
(Giurgiu) 51,52 m.

Constanța 
S:36,0; 110 
lăți) 15,6;

ADMINISTRAȚIA de STAT LOTO PRONOSPORT INEORMEAlA
CA PE ROATE...

Pentru a ilustra frecvența ma
rilor succese la LOZ IN PLIC, 
am publicat de curind numerele 
unor recenți câștigători de auto
turisme. Iată astăzi, în continua
re, numerele altor proaspeți po
sesori de autoturisme obținute la 
acest sistem de joc deosebit de 
simplu și avantajos : Pădureț So
rin (Piatra Neamț), Ungureanu 
Victor (Topoloveni) ; Conăcel 
Nicolae (corn. Berea, jud. Bu
zău), Spirea Gheorghe (Tîrgo- 
viște), Mihalcea Maria (Beiuș), 
Varhegyi Moise (Baraolt), Ilca 
Victor (Turda) și Iordache Ani- 
șoara (corn. Călugăreni, 
Prahova) — „Dacia 1300“; 
Mihai (Arad), Harmoș 
(Dej), Șeitan Constantin 
Sînmihaiul Român, jud. Timiș) — 
„Trabant 601“. Jucînd Ia seriile 
de Loz în plic aflate în vînzare, 
Intre care si Lozul vacanței, pu-

tețl obține șl dv. astfel de suc
cese inclusiv eiștiguri In bani de 
50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000
lei etc.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 7 iulie 1982, se televi
zează în direct incepînd de la 
ora 16,50.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 IULIE 

1932

5
Categoria 
variante

1 (13
25% a

rezultate) :
7.968 lei ;

SC

jud. 
Turcuș 
liberi u 

(corn.

2 (12
100% a

Categoria
3 variante
151 variante 25% a

rezultate) :
1.173 lei și 
293 lei ;

rezultate) :Categoria 3 (11 ,
83 variante 100% a 197 lei și 
1.126 variante 25% a 49 lei.

MOTOCICLIȘTII BRĂILENI 
iNViNGÂTORI ÎN ETAPA A IV-A

LA DIRT-TRACK
Pe pista de zgură a stadionu

lui Voința din Sibiu s-a disputat 
etapa a lV-a, penultima, a cam
pionatului republican de perechi 
la dirt-track. La start s-au ali
niat 7 cupluri de motocicliști din 
București, Brăila și Sibiu, După 

manșe 
cuplul 
- Ste-

După 
tape i 
— în 
rii rec 
dări ir 
Club 1 
ediție 
jumăta

dicarea nivelului cunoștințelor 
antrenorilor de hochpi din țara 
noastră. In cadrul unei mai largi 
preocupări a forului internațio
nal, de specialitate, care anual 
organizează în diferite țări ale 
lumii seminaril pentru antrenori, 
avînd ca lectori pe cei mal buni 
tehnicieni din lume, pentru a- 
ceastă vară specaliștll români 
din hochei vor fi beneficiarii a- 
cestui spxijin deosebit.

Intre 11 șl 18 iulie, la Miercu
rea Ciuc, vor fi prezențl — ală
turi de toți antrenorii și instruc
torii de hochei din țara noastră 
— două mari personalități de 
peste hotare : prof. dr. Vladi
mir Kostka, președintele federa
ție! de specialitate din Cehoslo
vacia. președintele Colegiului in
ternațional al antrenorilor, și 
Oile Ost, antrenorul uneia din 
cele mai bune echipe de hochei 
din Suedia, H.C. Fărjestad. Cu a- 
cest prilej vor avea loc seminarii 
teoretice si o serie de lecții prac
tice.

consumarea celor 21 de 
a cîștigat, surprinzător, 
brăilean Eugen Botczatu 
lian Postolache, care a depășit 
în manșele directe perechile fa
vorite bucureștene și sibiene. 
Clasamentul etapei : 1. E. Bote- 
zatu — S. Postolache (C.S. Brăi
la) 25 p, 2. M. Dobre — M. Gheor
ghe (Metalul Buc.) 25 p, 3. D. 
Stoica —• S. Halagian (Steaua) 23 
p, 4. I. Pavel — Al. Pis (Voința 
Sibiu) 20 p, 5. T. S,cariat (Stea
ua) — Gh. Sofran (C.S. . Brăila) 
11 p. In clasament generai, înain
tea ultimei etape situația se pre
zintă astfel : 1. M. Dobre — M. 
Gheorghe 104 p, 2. D. Stoica —

Halagian 88 p, 3. E. Botezatu 
Postolache 83 p.

„Cupa speranțelor“, compe- 
rezervată juniorilor, pe lo- 
s-a clasat Dan Gașpar (Me- 
București) 6 p, urinat de A.

(Metalul București) și D.

s.
— s.

ta 
title 
cui I 
talul
Albu , ...
Reinhardt (Voința Sibiu) cu cite 
5 p.

Organizarea etapei — asigurată 
de A.S Voința Sibiu — a fost. 
In general, bună, dar au lipsit 
arbitrii localnici >

Iiie lONESCU-coresp.

C2

CAMPIONATELE DE ÎNOT
(Urmare din pag 1)

Ponta, care s-a mulțumit <ioar 
cu un nou record de juniori 
(2:15,97).

Succese scontate au înregis
trat reșițeanca Adina Schuster 
(2:22.76) și dinamovistui Flavius 
Vișan (2:08,18) la 200 m flu
ture. „Scria dinamoviștilor" a 
fost completată de a doua vic
torie a lui Carmen Bunacib, 
care a acoperit distanța de 200 
m spate în 2:15,37, un rezultat 
de bună valoare. Și Ia această 
probă vom sublinia progresul 
continuu al foarte tinerei (12 
ani) Iulia Matecscu, din Plo
iești, cronomeflrată cu 2:24,29, 
nou reedrd al fetelor de 12 și 
13 ani.

In cele mai rapide probe (50 
m liber) au învins clujanca 
Octana Mladin (28,38) și repre
zentantul Liceului nr. 2 din 
București, Ionuț Mușat, cu 24,44 
— nou record național. în rest, 
nimic deosebit de semnalat, 
poate doar recordul ștafetei 
crauliștilor dinamoviști, care 
l-au avut în primul schimb pe 
Flavius' Vișan (53,74).

Astăzi, de la ora 10 și 18,30 
sint programate ultimele între
ceri ale actualei ediții.

Rezultatele tehnice. 200 m liber 
(f) : 1. TEODORA HAUPTRIC1IT 
(CSȘM B. Mare) 2:98,51 ; 2. Iri- 
nel Pănulescu (Dinamo) 2:09,57 ;

B.
1.

3. Enikd Palencsar (CSȘM 
Mare) 2:12,60 ; 200 m liber (b) 
L, SZAKADATI (Din.) 2:01,06 ; 
2. H. Neagrău (Steaua) 2:03,81; 3. 
J. Barth (CSȘM B. Mare) 2:06,63; 
200 m fluture (f) : 1. ADINA 
SCHUSTER (CSȘ Reșița) 2:22,76 ;
2. Gabriela Baka (CSȘ Reș.) 
2:24.94 ; 3. Mariana Mandache 
(Din.) 2:26.03 ; 200 m fluture (b): 
1. FL. VIȘAN (Din.) 2:08,18 ; 2. 
Cr. Ponta (CSȘ Ploiești) 2:11,18;
3. Cr. Drăgan (Din.) 2:12,54; 200 
m spate (f) : 1. CARMEN BUNA- 
CIU (Din.) 2:15,37: 2. Iulia Ma- 
tcescu (CSȘ PI.) 2:24.49 — rec. 
fete 12 si 13 ani ; 3. NoemiLung 
(CSȘ B. Mare) 2:24.76 ; 200 m 
spate (b) : 1. M. MANDACHE 
(Din.) 2:09,85 ; 2. L. Tache (CSȘ 
Brăila) 2:15.60 : 3. Andrei Lintea- 
nu (St.) 2:21.05 ; 50 m liber (f) :
1. OCTANA MLADIN (CSM _Cluj- 
Napoca) 28,38 ;
(Crișul) 28.87 ; 
tache (CSS PI.) 
12 ani ; 50 m 
MUȘAT (Lie. 2 
cord ; 2. C. Negrea (Lie. 2 Buc.) 
25,36 : 3. AI. Friedman (CSȘ Tim.) 
25.47 ; 200 m mixt (f) : 1. IRI- 
NEL PĂNULESCU (Din.) 2:24,57;
2. Luciela Mihăilescu 
2:27,51 ; 3. Mariana 
(Din.) 2:28,09 ; 200 m
1. L. Szakadati (Din.) 2:14,63 ; 2. 
Cr. Ponta (CSȘ PI.) 2:15,97 —rec 
juniori ; 3. A. Linteanu (Steaua) 
2:18,9 ; 4X100 m liber (f) : 1.
DINAMO 4:07,47 ; 2. C.S.Ș. Plo
iești 4:18,73 — rec. juniori ; 3. 
CSȘM B. Mare 4:19,24 ; 4X100 m 
liber (b) : 1. DINAMO 3:40,92 —
record ; 2. Liceul nr. 2 Buc. 
3:47,65; 3. C.S.Ș. Ploiești 3:55,22.

ATLETISMUL
(Uimare din pag O

din zonă ? Răspunsul, de astă 
dată, nu mai poate ti găsit 
la întimplare, pe un stadion. 
El trebuie căutat în opiniile 
factorilor de 
ales în fapte

Deci, ce se 
dețul dintre 
acolo de unde au pornit spre 
tabelele de recorduri atleți de 
faimă ca Ilie Flonoiu sau Flo
rența Crăciunescu, ce se face 
pentru impulsionarea activității 
atletice, pentru îndeplinirea o- 
biectivelor de performanță, la 
nivelul cerințelor 1 Datele de 
referință sint ÎNCURAJATOA
RE. DAR NU MAI MULT ! 
In lotul național pentru cam
pionatele europene de atletism 
din toamnă figurează și trei 
constănțeni : Maria Samungi 
(pentru ștafeta de 4X400 m), 
Gheorghe Cojocaru (săritura în 
lungime) și Ion Oltean (110 
mg), aceștia doi din urmă sur
prinzătoare și plăcute apariții 
de ultimă oră. care vădesc țin 
anumit potențial latent ce încă 
așteaptă să fie mai bine ex
ploatat.

răspundere ț 
întreprinde 
Dunăre și

și mai

in ju-
Mare,

3.

2. Monica Groza
3. Tamara Cos- 
28,90 — rec. fete 
liber (b) : 1. I.
Buc.) 24,44 — re-

(Din.) 
Mandache 
mixt (b) :
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SPORT PRIOR
Motiv de satisfacție poate fi 

existența unei active Comi
sii județene de altetism (pre
ședinte, prof. Nicolae Rotaru), 
care urmărește ; intensificarea 
acțiunilor de selecție, în ve
derea depistării elementelor 
valoroase ; perfecționarea pro
cesului 
ales în 
niorii ; 
muncii 
sorilor 
tivind în atletism, prin instau
rarea unui climat de ordine 
și disciplină, care să dea te
mei competenței profesionale. 
Asemenea lăudabile intenții se 
așteaptă a fi aplicate în rindu- 
rile celor 17 antrenori care ac
tivează la o secție de nivel o- 
limpic (Farul), una de nivel 
international (Știința) și la cele 

'2 
Și 

dc 
de

instructiv-educativ, mai 
lucrul cu copiii și ju- 
și ridicarea calității 

antrenorilor și profe- 
de educație fizică ac-

3 de nivel național (C.S.Ș. 
Constanța, C.S.Ș. Medgidia 
Mangalia), fără 
cele 36 secții 
nivel local.

Apreciabilă
prin filtrul primelor trieri a 
5 000 de elevi din județ, din
tre care pesle 200 au și fosi

a mai vorbi 
de atletism

este trecerea

reținuți ir 
de pregă 
este măsi 
obliga tivit, 
mului naț 
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a căror ir 
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NOUL VAL DE DEBUTANȚI

UTEA ASPIRA, TOTUȘI, LA MAI MULT
i e- 
îțise 
fio- 
gra- 
port 
lima 
•ima 
Pri

și uneori chiar pe durata a- 
celeiași partide. Tot așa se 
motivează — credem — și con
statarea că S. C. Bacău a e- 
voluat mai bine in meciurile 
din deplasare decit în cele 
disputate acasă !? Situația din 
„clasamentul adevărului” este

e, Cărpuci, intr-o acțiune de atac din 
impionatului, la București, cu Dinamo.

Foto : Dragoș NEAGU 

în acest sens edificatoare : 8 
puncte ciștigatc în afara Ba
căului și 9 pierdute pe teren 
propriu (!), deci un pasiv de 
un punct. Mobilizîndu-se mai 
intens, manifestînd mai multă 
combativitate pe stadioanele 
din alte orașe (așa cum s-a 
întîmplat și în penultima e- 
tapă, la Cluj Napoca, unde a 
jucat, cum se spune, „cu cu
țitul la os"), băcăuanii s-au 
prezentat uneori prea relaxați, 
iar alteori prea complexați la 
partidele de acasă, unde — 
este adevărat — nici publicul 
(mai bine zis o parte a lui) 
nu i-a ajutat suficient. Ba. ca 
să fim drepți, nu de puține

pe- 
ră în 
egal 
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locul
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potrivită decît să le strige în 
cor jucătorilor : „B“-ul, ,,B“-u) 
(ce-or fi zis aceiași „suporteri" 
după victoria de la Cluj-Na- 
poca ?).

Sigur însă că aceste nedo
rite manifestări puteau fi evi
tate dacă Ia partidele disputate 
in fața propriului public jucă
torii băcăuani s-ax fi concen
trat mai mult, ar fi greșii 
mai puțin în apărare și — 
îndeosebi — n-ar fi ratat atît 
de des și de copilăresc, u- 
neori de-a dreptul exasperant, 
in fazele de finalizare. Căci a- 
devărul acesta este : atacul s-a 
dovedit destul de ineficace, 
ceea ce a și dus la pierderea 
unor puncte prețioase și la în
registrarea unui golaveraj ne
gativ (40—47), cam neplăcut 
pentru o echipă din zona de 
mijloc a clasamentului.

Realizările sub posibilități 
ale echipei băcăuane, situația 
periculoasă la care ajunsese ea 
la un moment dat au consti
tuit și. consecința directă a 
randamentului mai slab dat în 
unele meciuri sau pe perioade 
mai lungi chiar de către ju
cătorii de bază — C. Solomon, 
Vamanu, Șoiman, Cărpuci, Șo- 
șu, Antohî (acesta din urmă 
cu un plus totuși față de cei
lalți, mai ales în retur, pentru 
eficiența sa, unele din goluri
le marcate de el fiind deci
sive în stabilirea rezultatelor). 
Cum unii dintre ei au trecut 
și prin loturile reprezentative, 
dar au dispărut cam repede 
din ele. subiectul ar putea 
constitui, de asemenea, un se
rios moțiv de reflecție și de 
reconsiderare a necesității de 
a depune eforturi mai mari 
in pregătire și in jocuri.

Muncind acum, după înche
ierea vacanței, mai intens pen
tru înlăturarea deficiențelor 
semnalate In campionatul tre-

34 ll 11 12 40 47 33
pierdut cite un punct cu Steaua, 
Constanța, Progresul-Vulcan, Cor- 

Tirgovlște.
t aepiasuru, „ — „„„ * cu F.C. Constanța, Pro- 
Cluj-Napoca, cite 1 cu F.C.M, Brașov și PoM-

etapa a 2-a; cel mal dab loc:
I — etapa c 32-c.• Golgeterii echipei: Vamanu 7 goluri, Șoiman și Andrieș — cite 

' " " * as.:*—... s r Solomon. Botez sl

• Puncte realizate acasă: 25 — o
F.C. Araeș, Sportul studențesc. F.C. 
vinul, Universitatea Craiova, Dinamo
• Puncte realizate in deplasare: 8

gresul-Vukran >1 „U‘ C “ 7 ‘
tehnica Timișoara.
• Cel mai bun loc ocupat: 3 —

14 _ - “ -
O Uolgeteru ecnrper: vamanu > Y.......... ----------,

6, Șoșu, Antohi și Penoff — cite 5, Chitara 3, C. Solomon, Botez șl 
Verigeanu — cite 1.• Jucători folosiți — 21: Antohi și Penoff — cite 33 de meciuri, 
Șoșu 32, Cărpuci și C. Solomon — cite 31, Vamanu 30, Mangeae, 
Andrieș, Șoiman și I. Solomon — cite 29, Elisei 25, Lunca 24, Botez 
23, Verigeanu 17, Chitara 16, Movilă 6, Ursache 5, Viscreanu 3, 
Mareș 2, Fișic și Popa — cite 1.• Cartonașe galbene: 32 — 16 jucători; cele mai multei Șoșu șl 
Elisei — cite 5.• Cartonașe roșii: Antohi (etapa a 16-a), Andrieș (etapa a 22-a).
• A beneficiat de 6 lovituri de Io 11 m, toate fiind transformate 

de Andrieș; a fost sancționată cu 5 penalty-uri: 3 transformate, 2 
ratate.• A expediat 450 de șuturi (302 ocacă - 148 în deplasare), dintre 
care 206 pe spațiul porții (136 acasă — 68 in deplasare).

țl C.S.
- cite 2

NU TREBUIE SA TREACA 
PRECUM... VALUL!

în fiecare vară se numără... debutanți!. Este și acesta unul 
dintre rosturile competiției nr. 1, Divizia „A”, de a lansa pe

• ••
dintre
marea
ție, 76 ue ucuuvauyi im --- f ------ ----------- ,
Numai că interesează mai puțin cantitatea, ci, mai ales, CALI
TATEA. Cîți dintre cei 76 reprezintă talente autentice, cîți vor 
deveni titulari de nădejde în echipele respective ? Ar fi una 

»------ «--• -* alcătuim
cronicaru-

scenă tinerele talente, schimbul de mnne. în ultima edi- 
de debutanți în primul eșalon, cifră notabila, firește.

UCVC1U uviuan ut, ..._ __r__
dintre întrebări, la care vom răspunde încercînd să 
„echipa debutanților”. Aceasta ar fi, după opțiunea 
lui, următoarea :

GAMAN
(U.T.A.)

STOICA II 
(fost Io Steaua) 

LĂCĂTUȘ 
(F.C.M. Brașov)

GIRJOABA 
(Progresul-Vulcan) 

CIRCIUMARU CARAMALAU
(Poli. Timișoara) (F.C. Constanța)

ROTARU
(F.e. Olt)
PENOFF

(S.C. Bacău)

cu cei mai 
__________ este 

discutabilă, ca orice formație. 
Să reținem că pentru postul 
de atacant central a trebuit să 
apelăm la o improvizație, 
Penoff nefiind specializat pe 
acest post. în lipsă de „titu
lari”, am acoperit „ll“-le de- 
butanților cu un jucător care, 
deși nu a evoluat în centrul 
liniei de atac, s-a dovedit 
foarte inspirat în fazele ofen
sive. Sigur, și la alte posturi 
am stat mult în fața listei 
pentru a alege un titular, 
semn că ultima promoție de 
debutanți nu este prea valo
roasă... O notă demnă de sub
liniat o reprezintă rezervele 
„ll“-lui amintit. Dintre ele se 
detașează mai ales atacanții 
(Tîmoveanu, Irhraan, V. Radu, 
Ene), fapt îmbucurător.

Promovările din ultima edi
ție pot fi privite și dintr-un 
alt unghi de vedere. Cel al 
necesității lor. al unei pers
pective. Pentru că, orice s-ar 
«pune, Mechenici, care a ju
cat un minut la Corvinul, 
Nica, intrat pentru trei minute 
în formația Chimiei Rm. Vîl- 
cea, Iliescu, pentru patru mi
nute la Sportul studențesc, 
Plăvițiu pentru cinci minute, 
la „Poli” Timișoara, Covaci, 
care a evoluat șase minute la 
A.S.A. Tg. Mureș sau Mando- 
ea — opt minute în **“ ’* 
brașovean, asemenea

Această formație, 
reprezentativi debutanți,,

„ll“-le 
promo-

GIURGIU 
(Jiul) 

O. POPESCU
(C.S. Tîrgoviște)

BARBU
(Steaua)

eternă” a campionatului și 
U.T.A. (9 jucători), echipă care 
a retrogradat. La polul opus, 
nu întîmplător, Dinamo, noua 
campioană, formație care nu 
a promovat nici un jucător- 
debutant. Aceste contraste vin 
și spun că stabilitatea forma
ției este legată de valoarea 
jucătorilor, a lotului respectiv, 
într-un „11“ valoros nu vor 
putea intra, din rindul debu
tanților, decit valorile auten
tice. Tot așa cum intr-o echi
pă plină de mediocrități, a- 
pariția debutanților ca ciuper
cile după ploaie nu va putea 
rezolva problema de fond, cea 
a CALITĂȚII (cazurile Pro
gresului-Vulcan și U.T.A.-ei).

Ultima recoltă a debutanți- 
k>r invită pe cei in drept, an
trenori și conducători dă club, 
la o mai atentă evaluare 
momentului și a 
promovării, tocmai 
nu Înregistra false 
sau „retururi” în această 
recție. Rămine de văzut 
dintre cei 76 de debutanți 
evolua in continuare pe 
ma scenă. Bică, Lucian,

ori — tocmai in momentele 
grele — i-a și inhibat sau i-a 
timorat. Ne amintim, de pil
dă, de finalul partidei cu Cor- 
vinul, cînd, la scorul de 1—3, 
copios fluierați de tribune, bă
căuanii au găsit, totuși, pu
terea de a lupta pentru ega- 
lare. Ca să nu mal spunem 
cît de penibilă a putut de
veni atmosfera spre sfîrșitul 
meciului cu C. S. Tîrgoviște, 
cînd acei așa-ziși suporteri 
n-au găsit „încurajare” mai

cut, beneficiind ți de plusul 
de experiență cîștigat atît de 
către jucători, cît și de an
trenori (Nicolae Vătafu aflîn- 
du-se după primul an ca an
trenor principal), echipa bă
căuană va putea, credem, rea
liza în noul sezon saltul aș
teptat de la promisiune (cum 
a fost creditată în ultimii ani) 
Ia certitudine, aspirind ți lup- 
tînd pentru un loc de frunte 
al clasamentului.

Constantin FIRANESCU

vări, spuneam, nu se pot numi 
de fapt., promovări. Înțelegem 
că și lansările se fac in func
ție de nevoile de moment ale 
unei formații, însă ele trebuie 
să vizeze în, primul rînd, 
perspectiva trainică. Altfel, cu 
un număr mare de debutanți 
de cîteva minute nu rezolvăm 
problema. Nici pentru echipa 
respectivă, nici pentru debu
tantul care are și ei psiholo
gia lut Am mai șpus-o și cu 
alte ocazii. Nu pretindem de- 
butanți titularizați de la bun 
început (deși valoarea adevă
rată nu așteaptă numărul ani
lor), știm că există o adevă
rată artă a lansării unor ti
neri, că integrarea lor printre 
cel mari cere timp și tact, ți 
mulți antrenori ții cont de 
toate aceste legi neăcrise, însă 
nu putem fi de acord cu pseu- 
do-promovările de un minut, 
trei, șase, zece, care nn pot 
spune absolut nimic.

Recordmanele promovărilor 
au fost Progresul-Vulcan (cu 
10 jucători), adică „lanternă

a 
necesității 
pentru a 

debuturi 
di- 
cîți 
vor 
pri- 

— _____ ____ . Că-
mui, Niță, Mateuț, Dumitrea- 
sa, Văcariu, Mareș, Ciofîcă, 
Enache, Udrea, Vizitiu, Frăți- 
lă, Muia, Butoi, V. Popa, Mu
ta, Loga, Voltz, Costin, Groza, 
Kallo, Manilla, Ciobanu, Las
ou, Bătrincanu și alții urmea
ză să dea în viitorul apropiat 
măsura realismului cu care au 
fost făcute lansările de noi 
jucători în ultima ediție de 
campionat.

Din experiența ultimului 
campionat se poate învăța, și 
la acest capitol, evitîndu-se 
formalismul și superficialita
tea in delicata acțiune de de
pistare și promovare a ele
mentelor care pot contribui Ia 
ridicarea valorii jocurilor din 
campionat, al fondului de ju
cători din care să cîștige, cu 
adevărat, fotbalul.

Mircea M. IONESCU

DE IA CLUDUL DINAMO

.ematic 
Bună 

mpleta 
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remuri 
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e- 
se

7), Jenlca Mitrofan (Șc. gen. 
30), Dan Ciocan (Șd. gen. 14), 
precum îngrijorătoare este co
moditatea unor specialiști ca 
Valerin Teașcă, Roscfina Do- 
chia sau Ion Lazăr, profesori 
la un club sportiv constănțean 
cu veleități. Mai plăcut este 
să auzi că un C.S.Ș. modest, 
din Medgidia (director Teodor 
Crăciun), împinge acțiunile de 
testare pînă în satele înveci
nate. la Sa tu Nou. Castel u, 
Valea Dacilor.

Cu mai multă străduință 
pentru înmulțirea concursurilor 
locale, foarte stimulatoare, cu 
îmbunătățirea bazei materiale 
(prin încheierea lucrărilor la 
sala acoperită din zona Badea 
Cîrțan), CONSTAȚENII AR 
PUTEA CONTRIBUI MAI 
SUBSTANTIAL LA ROTUNJI
REA LOTURILOR NAȚIONA
LE. Să dăm doar două exem
ple de foarte tineri atleți lo
cali care — în opinia dobro
genilor — pot ajunge la J.O. 
de la Los Angeles : Aurica 
Zăvelcă (n. 1967) care aleargă 
400 m în 59,5 sau Lăcrămioara 
Corcheș (n. 1968) care sare de 
pe acum 5,45 m în lungime. 
Asemenea promisiuni ar tre
bui să ee împlinească !

ULTIMUL ACT Șl PENTRU GRUPA 7-12 
DE BASCHET (m)A DIVIZIEI

întrecerile ediției a

„A“
întrecerile ediției a 33-a a 

campionatului național de bas
chet masculin iau sfîrșit prin 
turneul grupei valorice 7—12, 
care se desfășoară, de astăzi 
pînă duminică, la Sibiu. în ziua 
inaugurală au loc meciurile: 
de Ia ora 16: Universitatea 
Cluj-Napoca — Carpați Bucu
rești, Dinamo Oradea — Urbis

București și C.S.U. Sibiu — 
Farul Constanța.

Clasamentul înaintea acestor 
jocuri: 7. Farul 73 p, 8. Dina
mo 70 p, 9. C.S.U. 70 p, 10. 
„U“ 70 p, 11. Urbis 67 p. 12. 
Carpați 51 n.

• F.R. Baschet a stabilit ca 
perioadă unică de transferări: 
25 august — 10 septembrie 1982.

în legătură cu apropiata 
pensionare, la împlinirea li
mitei de vîrstă, a antreno
rului emerit Valentin Stă
nescu, conducerea tehnică 
a echipei de fotbal Dinamo 
va fi încredințată altui an
trenor. Cu acest prilej, sec
ția de fotbal a clubului Di
namo aduce și pe această 
cale mulțumiri antrenorului 
Valentin Stănescu pentru 
activitatea desfășurată și 
contribuția adusă la obți
nerea performanțelor in 
campionatul național, edi
țiile 1980—1981 și 1981—1982, 
ți la cîștigarea „Cupei 
României”.

luilf, 0 I® BOGATĂ ÎN ÎNTOECERI
(Urmare din pag l) " '

la Szabo, Valentin Stănescu. 
Marius Dolhan, Călin Șarlă, 
Nelu Lefter, Marios Mitei și 
Romulus Mărgărit L antrenori : 
Ion Valerian și Horațiu Giur
giu.

Dintre celelalte competiții 
ale lunii iulie, iese în evi
dență „Cupa Mării Negre” 
(14—18, in Sala sporturlor din 
Constanța), la care se contează 
pe o participare de mare pres-

tigiu : reprezentativele S.U.A. 
(actuala campioană mondială), 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei și Româ
niei. în sfîrșit, să amintim că 
în luna lui Cuptor vor avea 
loc două campionate balcani
ce : al junioarelor I (29—31 
iulie, la Kazanlîk, In Bulga
ria) și al juniorilor II (27—31 
iulie, la Valjevo, în Iugosla
via), precum și tradiționalul 
turneu internațional de se
niori dotat cu „Marele pre
miu al -orașului Sofia” (17—21).

pe locul 2

TELEX

s.

3.
4.

km, contracronometru 
chipe).

TURNEUL DE SAU 
DIN POLONIA

Elisabeta Polihro niade

VARȘOVIA, 6 (Agcrpres). — 
Turneul internațional feminin 
de țah de la Piotrkow Tribu- 
naliski a fost cîștigat de Elz- 
bieta Sosnowska (Polonia) cu 
9 puncte din 13 posibile, urma
tă de Elisabeta Poiihroniade 
(România) ți Rita Kasz (Un
garia) — cu cite 8,5 puncte, 
Eva Nagrodszka (Polonia). Ro- 
hini Hadilkar (India) Agniesz
ka Brusztman (Polonia). Anett 
Wagner (~, ~ 
Grazyna Szmacinska 
— cu cite 7,5 puncte. 
Zlatanova (Bulgaria) 
puncte etc.

în ultima rundă 
Poiihroniade a învins-o De ju- 
cătoarea indiană Djaisri Hadil
kar, Nagrodszka a cîștigat la 
.Wagner, iar partidele Bruszt
man — Sosnowska. Radzikow- 
ska — Zlatanova si Kasz — 
Szmacinska s-au încheiat re
miză.

(R. D. Germană) și
(Polonia) 

Emilia
— 6,5

Elisabeta

„TURUL FRANȚEI" 
DUPĂ 4 ETAPE

PARIS, 6. — Etapa „belgia
nă” a Turului Franței, care a 
dus caravana cicliștilor de la 
Beauraing la Mouscron pe dis
tanta de 219 km. a fost mai 
mult o cursă de urmărire a... 
bonificațiilor, de care au pro
fitat în special irlandezul Sean 
Kelly și actualul lider, austra
lianul Phil Anderson. Ei au 
luat secunde prețioase lui 
Bernard Hinault, marele favo
rit. care coboară de ne locul 
doi. pe al treilea în 
tul general, in urma 
Această a 4-a etapă, 
animată spre finalul 
da unui vînt nefavorabil, 
încheiat cu un sprint dezlăn
țuit al plutonului, cîștigat 
linia de sosire de 
Gerrie Knelcmann, în 
(medie orară 37.948 
urma lui s-au clasat, 
ne (același timp) : 
Kelly (Irlanda). 
Braun (R.F.G.). 
Vandenbroucke 
Eddie Pianckaert 
Silvestro Milani 
Ștefan Mutter 
Etienne de Wilde 
Yvon Bertin 
Klaus-Peter 
etc. Viitoarea__ ___ „ .
Orchies-Fontaine au Pire

pe

clasamen- 
celor doi. 
destul de 

ei. în ciu- 
s-a

pe 
olandezul 

5h46:16 
km). în 
în ordi- 

2. Sean 
Gregor 

Jean-Lue 
(Belgia).

(Belgia). 
(Italia). 

(Elveția). 
(Belgia).

(Franța).
Thaler (R.F.G.) 
etapă, a 5-a :

5.
6.
7.
8.
9.

10.

(73
e-

Con

ȘTIRI
• INAUGURAREA NOULUI 

COMPLEX SPORTIV DIN PETRO
ȘANI. Jiul Petroșani și-a început 
pregătirile pentru noul sezon. în 
perioada 13—25 Iulie vor avea 
loc cîteva meciuri de verificare 
în compania echipelor Politehni
ca Timișoara, U.T. Arad și, pro
babil, F. C. Bihor. Inaugurarea 
noului complex sportiv Jiul 
(20 000 de locuri, dintre care 
10 000 acoperite) va avea loc la L 
august, cînd echipa locală va 
primi replica unei formații străi
ne. i

O PE AGENDA COLEGIULUI 
CENTRAL AL ARBITRILOR fi
gurează pentru această lună 
două acțiuni importante. în zi
lele de 24 și 25 iulie se va des
fășura, la București, concursul 
pentru promovarea în loturile 
divizionare ,,A* șl „B“.

Intre 29 iulie și 1 august, tot 
la București, va avea loc consfă
tuirea arbitrilor din lotul divizio
nar „A“.

ATLETISM • Sebastian ___
este accidentat de cîtăva vreme 
ia piciorul drept ți, deși starea 
sănătății sale s-a ameliorat, el nu 
va putea participa, in următoa
rele zile, la antrenamente. De 
aceea apropiatul său duel, pe 
3000 m, cu Steve Ovett, de la 
Crystal Palace nu va mal avea 
loc • Recordmanul mondial la 
triplusalt, brazilianul Joao Car
los de Oliveira, accidentat grav. 
In decembrie. In urma ciocnirii 
a două mașini, a suportat cu bi
ne o nouă Intervenție chirurgi
cală care Înlătură pericolul unei 
amputări a piciorului drept ! • 
La Rieti in Italia, concurs 
triunghiular feminin de alergare 
pe stradă (21 km) : 1. Rita Mar- 
chlslo (It.) L15:00, 2. Annie Le- 
breton (Fr.) 1.15:24, 3. Heidl Hut- 
terer (R.F.G.) 1.15:30 etc. Cla
samentul pe echipe : 1. Italia 16 
p, 2. Franța 26 p, 3. R.F. Germa
nia 42 p.

FOTBAL • în cadrul „Cupei 
de vară”, formația bulgară Cer- 
nomereț din Burgas a pierdut pe 
teren propriu meciul susținut cu 
echipa suedeză IFK Glitcborg : 
2—4 (1—3).

TENIS • A Început turneul 
de la Gstaad, In Elveția, cu o 
mare surpriză : polonezul Woj- 
tek Flbak, clștigătorul de anul 
trecut, a fost eliminat in primul 
tur de brazilianul Marcos Ho- 
cevar 6—4, 2—6. 6—3. Alte rezul
tate: Potler (Fr.) — Lutz (S.U.A.) 
6—1, 6—1, Glammalva (S.U.A.) — 
Farcla (Sp.) 
(S.U.A.) — 
6-2, Eltcr I 
(Arg.) 6—0, 
Ungaria, a avut loc o zonă 
„Cupei Galea", . 
tru juniori : Ungaria 
5—0, Olanda

I B—2, 6—3, Scanlon
Ostoja (lug.) 6—3, 

(R.F.G.) — Ganzabal
6—1 C La Gyilr, în 

a 
competiție pen- 

Poloniâ 
Finlanda 3—2.



LACRIMILE LUI ZICO

SĂPTĂMINA DE FOC A ULTIMELOB MECIURI
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0 CAPODOPEIIA StMNAIA ROSSI Șl ZOff
I După o bătălie de 90 
de minute între doi ti
tani ai fotbalului, 
Brazilia, care ne îneîn- 
tase 10 zile, și Italia, a 
cărei ambiție ne uimi
se în partida cu Ar
gentina. stadionul Sarria 
din Barcelona era ju
mătate amutit. jumă
tate în delir, după a- 
partenenta suporterilor. 
Valurile de spectatori 
la ieșire m-au împins 
în mijlocul brazilieni
lor. Tamburele Si trom
petele atît de gălăgioa
se erau acum mute, 
vestitele ..șaranga"
(orchestre de supor
teri) tăceau, noaptea 
de luni spre marți dej 
venea cea mai neagră 
noapte braziliană. Și 
totuși, multi din acești 
suporteri sudamericani, 
grav răniți in orgoliul 
lor. căutau autobuzul 
echipei Braziliei... S-au 
strîns cîteva sute... Pri
veau triști, fără să 
scoată un cuvînt. fără 
să poată crede că Zico 
sau Socrates n-au mai 
fost capabili să înscrie.

A fost, intr-adevăr, 
o partidă memorabilă. 
In care Brazilia a țe
sut același joc de pase, 
uneori parcă dansînd, 
alteori sprintînd, u- 
neori gătind, ca la pri
mirea celui de al doi
lea gol. de multe ori 
lăsindu-1 nemarcat pe 
acest Rossi care ne a- 
minteste de Dumitriu II 
al nostru. Italienii i-au 
surprins pe brazilieni, 
care au știut oină în 
cele din urmă să și 
piardă, terminind me
ciul cu demnitate, fără 
nici un gest nesportiv.

Golul lui Rossi din 
min. 5 a dat semnalul 
marii bătălii la care 
s-a angajat Italia. Din

această „squadra azzu- 
rra“ care a realizat cel 
mai mare succes ita
lian de după cel de al 
doilea război mondial, 
„Pablito". cum e pore
cla lui Rossi, și „II 
Vecchio" (bătrînuDZ a 
lui Zoff. au fost maeș
trii acestui fantastic 
succes, cum se ex
primau colegii italieni. 
Rossi a fost chemat de 
curajosul Bearzot în 
luna mai a.c., după ce 
Pablito fusese pînă a- 
tunci suspendat doi ani 
din campionat. Debu
tul acestuia în Spania 
n-a fost prea promiță
tor. dar marea lui sete 
de gol i-a revenit la 
momentul oportun. Alt 
favorit al lui Bearzot, 
pe care multi antre
nori nu l-ar fi intro
dus în echipă, ca și pe 
Rossi, a fost Zoff. in 
vîrstă de 40 de ani. 
Zoff, spre deosebire de 
Peres din poarta bra
ziliană. a apărat extra
ordinar ! El a fost, ca 
niciodată, sobru și 
eficace. In ultimele 
minute de joc. el a 
salvat două goluri ca 
si făcute de către So
crates si Eder. Ziare
le sosite aici au titluri 
de senzație, ca „Trage
die la Rio, nebunie la 
Roma", „Joc nebun, 
goluri nebune", ...Zeii 
brazilieni s-au prăbu
șit", „Cupa mondială 
revine în Europa". In
tr-adevăr. din cele 12 
ediții ale Campionatu
lui mondial de fotbal, 
inclusiv acesta, meciul 
Europa — America de 
Sud. pînă acum în a- 
vantajul sud-american, 
6—5, va deveni egal, 
6—6.

Ion OCHSENFELD
Barcelona, 6 iulie

Comisia de arbitraj F.I.F.A. a desemnat 
marți seara, arbitrii care vor conduce 
jocurile semifinale de mîine :

Juan Cardellino (Uruguay) : POLONIA - ITALIA 
Charles Corver (Olanda) : FRANȚA - R.F.G.

LA SEVILLA VA El UN MECI MARE!
Iată-ne și la sfîrși- 

tul turului al doilea, 
cel al sferturilor de 
finală și foarte aproa
pe de ultimul act al 
acestei a XII-a Cupe 
Mondiale. Au părăsit, 
rînd pe rînd, Între
cerea echipe cu renu
me, unele cu justifi
cate pretenții la un 
loc fruntaș în ierarhia 
competiției : Argentina, 
U.R.S.S., Brazilia, for
mație pe care cei mai 
mulți o vedeau reiinno- 
dînd șirul victoriilor su
preme. Au spus „Good 
bye" de luni seara și 
fotbaliștii din repre
zentativa Angliei, e- 
chipă care n-a știut 
ce este aceea înfrin- 
gerea în cele 5 parti
de desfășurate la Bil
bao și la Madrid. Dar, 
trebuie să recunoaș
tem, echipa lui Green
wood n-a avut strălu
cirea de pe vremea 
cînd conta pe servi
ciile lui Bobby Charl
ton, jucătorul dispecer 
șl am de gol in egală 
măsură, capabil — spun 
confrații englezi — să 
realizeze singur cit 
Brooking și Keegan,
luați împreună, în a- 
cest moment. Dealt
fel. antrenorul Green
wood i-a și introdus
pe amîndoi In forma
ție, în ultimele 25 de 
minute ale jocului,
pentru a încerca, in 
ceasul al 12-lea, nu 
numai să pună nițică 
ordine într-un meca 
nlsm iritat de pro- 
pria-i neputință și de 
exageratul abuz al pa
selor lungi. înalte, vi- 
zind de regulă o inter
venție cu capul a lui 
Woodcock, Francis și 
Mariner, ci și. cu buna 
intenție, a finalizării. 
Prezența ltd Keegan 
și Brooking n-a pus 
totuși ordine in jocul 
formației de peste 
„Canal", dar cei doi 
au avut, in schimb, 
posibilitatea să fi în
scris un gol, două...

Astfel stînd lucruri
le, Anglia și-a văzut 
barat drumul spre 
semifinală. Echipa Spa
niei evoluînd, in sfîr- 
șit, la nivelul pe care 
și-l doreau milioanele 
ei de suporteri, i-a o 
ferit o replică puter
nică, și cum scorul 
a rămas 0—0. avionul 
spre Sevilla, gazda u- 
neda dintre semifinale, 
l-au luat fQțbaliștil 
vest-germani. Dealt
fel, la această ediție, 
cele două semifinale 
reunesc numai forma
ții europene, ceea ce 
constituie desigur o 
mare surpriză.

La Sevilla vor evo
lua cele două echipe 
care _au ciștigat gru
pele din sferturile de 
finală desfășurate aid, 
la Madrid, adică R.F. 
Germania și Franța. 
Ce se poate spune, la 
această oră, de intîl- 
nirea de pe stadionul 
Pizjuan ? „După ce a 
trecut de taurul spa
niol, mașina lui Jupp 
Derwall. probabil fără 
Rummcnigge, acciden
tat, va mătura din 
cale și cocoșul galic" 
apreciază. la modul 
metaforic, ziarul „¥a“. 
Sigur că puternica e- 
chipă vest-germană, 
care după „sincopa" 
din meciul de debut 
cu Algeria, a evoluat 
crescendo, este favori
tă, Ea joacă cu rigu
rozitate șt precizie in 
apărare, iar reintrodu
cerea lui Littbarski in 
atac a avut darul să 
imprime ofensivei un 
plus de culoare. Nu 
trebuie însă minima
lizată deloc șansa 
francezilor, tot mai 
buni de la un joc la 
altul, mai inspirați in 
acțiunile lor și cu o 
bună forță ofensivă. 
Va fi, indiscutabil, la 
Sevilla, un meci mare!

Gheorghe NICOLAESCU 
Madrid, 6 iulie

Ultima surpriză, probabil 
cea mai mare este elimina
rea din competiție a Brazi
liei. Vedeți, am subliniat 
eliminarea Braziliei și nu 
victoria Italiei, căci așa 
cum evoluaseră lucrurile in 
ultimul an și mai cu seamă 
in cele 23 de zile de la în
ceperea acestui turneu final 
reprezentativa sud-america- 
nă părea cea mai 
autorizată candi- ,1
dată (aproape fără 
rivală!) la cuce- -*’-.**’ »****— 
rirea titlului mon
dial, in timp ce Italia, 
spre exemplu, a avut o ca
lificare aproape penibilă 
din serie șl aceasta grație 
unui unic gol înscris in cele 
3 partide preliminare, la 
Vigo.

Brazilienii s-au arătat a 
fi acum o autentică mașină 
de fotbal, o mașină exce
lent „programată- (a se 
citi: pregătită!), care știe să 
joace un fotbal artistic, de 
mare rafinament tehnic, 
care incintă tribunele și le 
fac să exulte, dar și un fot
bal incisiv, viguros, bărbă
tesc. Cu aceste 
„mașina de fotbal-samba" 
s-a impus in fiecare dintre 
partidele turneului final din 
Spania. Reglajul ei era 
foarte bun și faptul că din 
angrenajul acestor „rotițe* 
(mari vedete) au rezultat 15 
goluri (cele mai multe în
scrise dintre toate cele 24 
de echipe) și doar 6 goluri 
primite, spune desigur ce
va...

Si totuși, iată că această

calități.

mașină perfecționată de ju
cat fotbal a pierdut in con
fruntarea cu mai realista 
echipă „azzurră", cea cu 
puține șanse, chiar cu foar
te puține, înaintea jocului.

Succesul echipei Italiei 
marchează insă un alt as
pect — poate cel mai fru
mos! — al întrecerii sporti
ve, acela al luptei perma
nente împotriva unor ierar

hii dinainte- stabi- 
lite prin aprecie
rile — omenești — 

_____ ale 
cieni 

suporteri și 
rea — rece

tehni- 
simpli 
rlgoa- 

cine 
Noroc 
(chiar

unor 
sau 

prin 
— a 

știe cărui computer,
cu aceste surprize 
daci ne plac sau nu!), căci, 
altfel, s-ar putea trimite — 
dinainte — medaliile sau 
cupele unei echipe sau al
teia, unui sportiv anume! 
Și mai este ceva, la fel de 
important: cit o fi echipa 
Braziliei o 
bal-, 
joacă

■ meni, 
ciuni, 
zuri, 
șese sd facă, pe teren, tot
deauna ceea ce vor (chiar 
dacă au exersat de mii și 
mii de ori), pentru ci in 
confruntarea sportivă, dură, 
fără menajamente, dar 
dreaptă și cinstită, li se 
opun alți oameni— De ace
ea, am și înțeles foarte bi
ne lacrimile lui Zico și ale 
altor fotbaliști brazilieni, 
căci ele erau tot ale unor 
oameni!...

„mașină de fot- 
totuși fotbalul 
roboți, ci 
cu puteri 
cu bucurii 

oameni care

nu-l 
niște oa- 
K »ldbi- 
și neca- 
nu reu-

Paolo Rossi este fericit : a deschis scorul în meciul decisiv cu 
Brazilia

® Președintele Franței, 
Francois Mitterrand, i--a 
felicitat telefonic pe fotba
liștii francezi pentru cali
ficarea în semifinalele 
campionatului mondial.

© Dintre cele 24 de e- 
chipe participante la tur
neul final al acestui El 
Mundial, doar Noua Zee- 
landă n-a primit vreun 
cartonaș — fie el galben 
sau roșu — pentru jucă
torii săi. 4 echipe au avut 
jucători eliminați: Argen

tina (Gallego și Marado
na), Cehoslovacia (Vizek), 
Honduras (Yerwood) și Ir
landa de Nord (Donaghy), 
iar 23 de formații au pri
mit cartonașe galbene: 8 
Italia (Gentile — 2), 7 Ar
gentina, cite 6 Austria și 
Spania, cîte 5 Polonia (Bo
ii iek 2) și El Salvador, 
cîte 4 R.F. Germania. 
U.R.S-S.. Irlanda de Nord. 
Chile și Camerun, cîte 3 
Franța (Amoros 2), Belgia, 
Anglia, Iugoslavia și Ku

DISCUTÎND
Fotbaliștii vest-germani au 

așteptat cu foarte multă emo
ție desfășurarea ultimei par
tide de luni seară, din grupa 
,.B“. cea dintre Spania si An
glia care precum se știe, era 
hotărâtoare pentru desemnarea 
unei semifinalisite. Intre R. F. 
Germania și Anglia. Meciul 
terminîndu-se la egalitate 
(0—0). fotbaliștii vest-germani 
s-au calificat in turul următor.

La încheierea partidei, fun
dașul central Uli Stielikc (care 
este legitimat la... Real Ma
drid) s-a dus la jucătorii re
prezentativei spaniole: „în nu
mele tuturor colegilor mei, vă 
mulțumim pentru cum ati ju
cat în această seară!**. Antre
norul Jupp Derwall a decla
rat: /„Am tremurat de emoție 
pînă în ultima secundă a jo
cului. dar spaniolii, spre cin
stea lor. n-au făcut nici un 
cadou englezilor!**

Antrenorul ..insularilor**. Ron 
Greenwood, a spus după meci: 
„Sînt foarte mîndru de echipa 
mea, ca si cum ar fi cîștigat 
astă-seară. Am avut destule 
posibilități de a înscrie. dar

Satrustegui încearcă o „foarfecă44, dar englezul Thompson i-a 
dejucat intenția.

Telefoto : A.P.-AGERPRES
wait, cite 2 Brazilia, Alge
ria, Cehoslovacia, Peru și 
Ungaria, cîte 1 Scoția și 
Honduras.
• Rezultate din sfertu

rile de finală ale „El Mun- 
dialet* (competiția echipe
lor cu jucători pînă la 12 
ani): Tahuichi (Bolivia) — 
Real Madrid 4—-1, Olimpia 
Asuncion — C.F. Barce
lona 4—2 (după 11 m), Un
garia — Intern azionale Mi
lano 1—0, F.C. Sevilla — 
Betis Sevilla 1—0.
• Cesar Luis Menotti se 

află acum la stllpul infa
miei ! Pentru insuccesul e- 
chipei argentiniene, el su
portă vehementele critici 
ale presei. între altele, ia

tă și un cap de acuzare 
mai puțin obișnuit: coti
dianul „Cronica* din Bue
nos Aires îl învinuiește pe 
Menotti de a fi transmis, 
în exclusivitate, informații 
referitoare la El Mundial 
ziarului ,,Clarin“, adică 
chiar... principalului con
curent. Mai perspicace, re
dacția ziarului „CIarin* l-a 
angajat, din timp, pe Me
notti. prin contract, să-i 
furnizeze aceste informații. 
Dar să vedem ce se va în- 
tîmpla în continuare...
• Marele ziar „Journal 

Do Brasil“ a invitat dumi
nică, la o agapă, pe toți 
ziariștii acreditați la cen
trul de presă din Barce

lona. Reuniunea — o săr
bătoare în stil brazilian — 
a avut loc pe bordul va
porului „Federico C“. Pînă 
aici totul a fost minunat, 
inclusiv samba; în rest. 
Insă, trebuie arătat că la 
bord botul a fost... italian: 
armatorul, căpitanul vasu
lui, echipajul și chiar 
menu-ul, din care n-au lip
sit celebrele spagheti
• Asociația industrială 

italiană a încălțămintei a 
decis în unanimitate ea 
Paolo Rossi să primească 
gratuit, toată viața, încăl
țăminte de La această a- 
soclație, iar consiliul ora
șului Pescara i-a făcut ca
dou o mie de litri de vin!

LA RECE
n-am reușit să concretizăm 
nici una din ele. Dacă am fl 
izbutit să fi marcat măcar un. 
«ol. poate că echipa spaniolă 
l-ar fl resimțit și atunci s-ar 
fi schimbat situația. S-a intim- 
plat acum cu echipa Angliei 
ca și cu cea a Uniunii Sovie
tice. Amindouă au fost elimi
nate fără să fi pierdut vreua 
meci. Am jucat bine la Bilbao, 
in primul meci, cind am înving 
Franța cu 3—1. După aceea, 
insă, francezii au evoluat tot 
mai bine și. acum, iată-i in 
semifinale. Noi n-am reușit să 
înscriem nici un rol în cele 
două partide, cu R.F. Germa
nia si Spania, din sferturile de 
finală..."

„Pepe" Santamaria, antreno
rul reprezentativei Iberice : 
„Jucătorii spanioli s-au aflai 
într-o tensiune deosebită, de la 
începutul competiției, fapt re
simțit la fiecare partidă si care 
a influențat randamentul for
mației noastre. Asta este, une
ori, soarta gazdelor"...

Paolo Rossi

CONFIRMAREA 
AȘTEPTĂRILOR !

Acest Enxo Bearzot, ontr» 
norul reprezentativei Italiei, 
trebuie să fie, într-adevăr, un 
om foarte îndrăzneț dacă, îm
potriva „curentului", a avut 
cura iul să-4 selecționeze pe 
înaintașul central Paolo Rossi 
în „squadra" pentru Cupa 
Mondială I Rossi (născut la 
23 septembrie 1<956) este, 
realmente, un mare jucător fl 
a dovedit-o din plin la tre
cuta ediție a Mundialului, le 
Argentina. Dar de atunci au 
trecut patru ani, iar jumăta
te din aceștia Rossi a stat 
pe tușe.

Implicit într-un scandal de 
proporții. In peninsulă. In le
gătură cu măsluirea unor re
zultate ta concursul de pro
nosticuri „TOTO-calcio", Paolo 
Rosei a revenit pe teren 
abia In luna mai, lulnd par
te la ultimele partide din co
drul campionatului italian, le 
echipa torineză Juventus. Și, 
deși n-a strălucit (era și fi
resc), Bearzot a insistat, to
tuși. să-l selecționeze In lotul 
pentru Spania.

La jocurile din serie. Rossi, 
de asemenea, n-a fost în lar
gul Iul, ca altădată, dar 
Bearzot a continuat, cu încă- 
pățînare, să-l folosească. Șl 
iată că, luni, in cel mai im
portant meci al Italiei la ac
tualul C.M., în partida cu 
Brazilia, marea favorită a 
competiției, Paolo Rossi a Ju
cat excelent (se spune că ta 
cel mai înalt nivel în cariera 
sa I). El a înscris toate cele 
3 goluri ale echipei italiene 
și a mai ratat încă altele, 
contribuind decisiv la califi
carea „squadrei azzurra" în 
semifinalele campionatului I
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