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S-au încheiat Campionatele internaționale de pentatlon modern

ECHIPA ROMÂNIEI Șl DUMITRU SPIRLEA, PE LOCUL III
Ieri după-amiază, la capătul 

a cinci zile de întreceri dîrze 
«i deseori spectaculoase. cu 
multe schimbări de lideri, în 
momentul în care, pe traseul 
amenajat în pădurea Călugă. 
reni, ultimul concurent trecea 
Jinia de sosire se încheia cea 
de-a 26-a ediție a Campiona
telor internaționale de pentat
lon modern ale României, con
curs la care au fost prezenți 
sportivi din 7 țări ale Europei. 
Joi, în ultima zi a competi
ției. au fost programate două 
probe : dimineața, la Poligonul 
Tunari, tirul, iar după-amiază,

Răducanu, 
cu cite 196 
ținte, care 
adus 1 044 p 

gene-

Dumitru Spîr- 
lea a fost primul 
dintre sportivii ro- 
mini prezenfi In în
trecere. tn imagine, 
aspect din proba de 
cros.
Foto : Ion MIHAICA

La întreprinderea „Electronica"

ORA 11,30: „STIMATE TOVARĂȘE,
VĂ INVITĂM LA GIMNASTICĂ!“

z

Este de așteptat ca difuzoarele să nu tacă niciodată 
Ia această oră a gimnasticii Ia locul de muncă 

Cităm dintr-o recentă Deci
zie a conducerii întreprinderii 
bucureștene Electronica: „Pen
tru asigurarea unui regim ra
țional de muncă și refacere a 
organismului în vederea spo
ririi capacităților și energiilor, 
începînd cu data de 15 aprilie 
1982 se introduce gimnastica 
la locul de muncă în toate 
secțiile de producție și în ac
tivitatea de cercetare-proiec- 
tare...“. Și urmează amănun
tele de rigoare, responsabili
tățile stabilite șefilor de seefii, 
organelor cu atribuții în do
meniul sportului ji activități
lor cultural-educative. Cum s-a 
ajuBS la această măsură ? Ne 
răspunde președintele comite
tului sindicatului, Ion Moise, 
om legat cu tot sufletul, de 
mulți ani. de viața uzinei: 
„Specificul muncii noastre. în 
flux tehnologic pe benzi, o- 
bligă omul la o anumită pozi
ție a corpului timp destul de 
lung și la operații ce se repe
tă într-atît incit pentru men
ținerea capacității de muncă 
la nivel ridicat este necesar să 
se introducă pauze așa-zise 
tehnologice. Ne-am gindit ca 
aceste pauze să fie și ele efi
ciente. Iată că gimnastica se 
dovedește o formă ideală".

Adevărul acestor vorbe 
fost probat la Eletcronica 
un test făcut cu sprijinul 
I.E.F.S., conf. univ. Marin Bîr- 
jega și studenții săi. Ei au 
pregătit, mai intii, un lot de 
instructori de gimnastică pen
tru toate secfiile, format din 
tinere muncitoare iubitoare de 
sport sau care au practicat 
sportul. Și acțiunea a început.

a 
ie

Iată a- 
între.

vremii,

ta Călugărenl. crosul, 
mănunte de la aceste 
ceri.

Printr-un capriciu al 
ultimele două probe ale cam
pionatelor noastre s-au desfă
șurat sub semnul... ploii, care 
și-a pus amprenta pe evolu
ția sportivilor. De fapt, mai 
precis spus, pentatloniștii au 
tras cele 200 de cartușe pe o 
ploaie ce n-a încetat nici o 
clipă, care nu i-a împiedicat 
însă pe cei mai buni să-și va
lorifice calitățile. Astfel, prin
tre fruntași se numără și doi 

dintre sportivii 
noștri, Dragoș Pa
irul, component al 
echipei secunde, și 
Cezar 
ambii
P Pe 
le-au 
în bilanțul 
ral individual. Pă- 
trui, grație ulti
melor două serii a 
cite 50 p. s-a si
tuat pc locul III 
al clasamentului 
probei, în timp ce 
Răducanu s-a cla
sat al IV-lea, a- 
Vînd un „49‘ și 
„50“ în ultimele 
două serii. Dumi
tru Spirlea nu a 
fost ieri în cea 
mai bună formă

în pauze, muncitoarele au fost 
invitate să execute exerciții a- 
nume alese potrivit cu speci
ficul locului de muncă. „Desi
gur, la început nu toate fe
meile au reușit să țină ritmul 
— ne spune secretara asocia

Viorel ÎONCEANU

(Continuare In pag 2-3)

CE FACE CLUBUL RAPID BUCUREȘTI PENTRU A-ȘI INDEDI’NI. 
OBIECTIVELE ATLETICE DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL CEPIN ««'»-<

Sportprioritar

ființare. Acest eveniment 
fost prevestit șl marcat de

Secția de atletism a clubului 
Rapid București împlinește lu
na aceasta 50 de ani de la In-

a 
o 

serie de succese, datorate per
formerilor care au activat alei 
in decursul celor 5 decenii. 
Dar aniversarea de acum în
seamnă, pentru sportivii și an
trenorii de astăzi ai clubului 
nu numai Prilej de sărbătoare, 
ci, mai ales, prospectarea con
tinuă a posibilităților actuale 
pentru ca cei 50 de sportivi 
care îmbracă tricoul giuleștean 
să urce treptele înaltei per
formanțe. Un foarte bun cu
noscător al atletismului rapi- 
dist. Eugen Ignat, vicepreșe
dintele clubului, ne spunea : 

a sa, rezultatul de 193 p — 978 
p fiind evident sub potențialul 
său. De reținut că cîștigătorul, 
Sandor Thomaschoff, a obținut 
un rezultat remarcabil (198 — 
1088 p), urmat de Dimitri Gri
gor cu 197 — 1 066 p. Și, în 
fine, referitor la tir să mai re
ținem faptul că Ungaria și 
U.R.S.S., s-au situat la egali
tate pe echipe, ambele cu 
3 022 p, locurile în clasament 
stabilindu-se după ultima se
rie a fiecărui concurent din

Constantin MACOVEI

(Continuare In vag 2-3)

0 NOUA VICTORIE,

Rugbyștii noștri și-au înche
iat turneul de 6 jocuri între
prins în Zimbabwe — cel din
ții turneu al unei reprezenta
tive a sportului românesc în 
tinăra republică africană. în 
ultima partidă, tricolorii au în- 
tîlnit Selecționata de sud a a- 
cestei țări. După ce la pauză 
scorul a fost favorabil gazdelor, 
cu 9—3, echipa noastră a reve
nit puternic în repriza secundă, 
înscriind 24 de puncte fără a 
primi vreunul ! Așadar, rezul
tat final 27—9 pentru reprezen
tativa României. Aceasta a fost 
cea de a .cincea victorie în tur-

® Formația României pe locul secund® Astăzi 
cursa pe echipe contratimp la seniori

8

Cîmpulung, 
După-amiază 
prima cursă 
proba de 70

CÎMPULUNG MUSCEL, 
(prin telefon). Joi dimineață a 
avut loc deschiderea celei de a 
XV-a ediții a campionatului 
balcanic de ciclism. La festi
vitatea. organizată în centrul 
orașului, delegațiile cicliștilor 
seniori și juniori ale Bulgariei, 
Greciei- Iugoslaviei, Turciei și 
României au fost salutate de 
primarul orașului 
Gheorghe Oancea. 
s-a dat startul în 
a actualei ediții : 
km contratimp pe echipe ju
niori. Traseul a fost o buclă 
de 25 km, în urcuș ușor pe 
partea întîi și coborîire la în
toarcere. Cu o mică modificare 
în ultimul tur, bucla a fost 
acoperită de 3 ori de către 
formațiile participante. Ci
cliștii au concurat pe o vreme

„în primul rind, ne intere
sează prezentul și viitorul ; 
trecutul ne îndeamnă la o 
muncă susținută, pentru a ne 
păstra în elita atletismului ro
mânesc". Asemenea cuvinte ne 
îndreptățesc să nu ne propu
nem un bilanț omagial, ci o a- 
naliză a mecanismului care îi 
propulsează Pe atleții acestei 
unități printre fruntașii atle
tismului românesc.

Desigur, sportul modem, 
înalta performanță solicită de
opotrivă o bază materială co
respunzătoare și elemente ta
lentate, dotate, pentru fiecare 
disciplină. De asemenea, și nu 
în ultimul rind, și tehnicieni 
priccpuți, care să muncească 
cu rîvnă și pasiune pentru

La bazinul „23 August" din Capitală

FINALA PE ȚARA
A „CUPEI PIONIERUL**  LA ÎNOT

IsiP Im ® w te#
nw

w 1?

Foto : V. BAGEAC
Modernul bazin de înot descoperit de la „23 August*  cu

noaște in aceste zile animația evenimentelor deosebite: 
incepind de ieri se desfășoară aici marea competiție a ce
lor mai mici „delfini*  — finala pe tari a „Cupei Pio
nierul" la inot, organizată de C.N.O.P. In colaborare cu 
C.N.E.F.S. sub genericul „Dacladei*.  Concursul a reunit la 
start aproape o sută de copii din 18 județe și municipiul 
București — selecționați in etapele de masă, la care au 
participat mii și mii de pionieri — care se vor întrece pe 
patru categorii de vîrstă. tn program figurează probele : 
100 m liber, băieți și fete, și 100 m bras, băieți și fete, pre
cum și ștafeta de 4X100 m băieți și fete. Deși ieri timpul 
nu a fost însorit, după festivitatea de deschidere micii îno
tători au plonjat in apa cu reflexe de un albastru incln- 
tător cu un entuziasm demn de admirat.

IN ULTIMUL MECI Incepind tic astăzi

la baza hipică din Sibiu

â

I
S

neu, șirul ds succese — după 
înfringerea din jocul de debut 
— incluzînd două rezultate fa
vorabile în meciurile-test, 
naționala Zimbabwe,

CU

• O nouă reprezentantă a 
rugbyului irlandez — cîștigător 
al celei mai recente ediții a 
„Turneului celor cinci națiuni" 
— va evolua pe terenurile noas
tre. După ce ne-au vizitat echi
pele din Leinster și Ulster, a 
venit rîndul puternicei selec
ționate Munster, care va între
prinde un turneu în România 
între 10 și 20 septembrie.

instabilă, răcoroasă și cu vînt 
schimbător la început, caldă și 
calmă spre sfirșit, fiind per
manent încurajați de către cele 
cîteva mii de entuziaști spec- 

maitatori, înșiruiți pe cea 
mare parte a traseului..

învingătorii acestei întreceri 
aprig disputate, au fost tinerii 
rutieri iugoslavi. Ei își dato
rează succesul omogenității 
quartetului, ritmului uniform 
de alergare pe intnegul par
curs și echipamentului adaptat 
unei probe contra cronometru. 
Victoria „plavilor" este cu atît 
mai merituoasă cu cit ei au 
sosit la Cîmpulung cu mai pu
țin de 3 ore înainte de start, 
după o obositoare călătorie cu

Hristache NAUM
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dorite, 
vedere.

• 0 jumătate de veac de la înființarea secției ® van unwtu - 
performera numărul 1 ® ...dar ce facem cu atkții identați i. □.. i ? 

obținerea rezultatelor 
Din acest punct de
clubul Rapid dispune de con
dițiile necesare desfășurării u- 
nei bune activități. Stadionul 
din Giulești și sălile aferente 
oferă posibilitatea unei bune 
pregătiri pentru cei care se 
află la începutul activității sau 
în drum spre marea perfor
manță. Cei mai buni dispun de 
condițiile Oferite de arena „23 
August" sau Stadionul Repu
blicii, unde beneficiază de un 
cadru optim pentru realizarea 
obiectivelor importante propu
se. Să mai notăm, la acest ca
pitol, și faptul că la Rapid 
s-a realizat și o sală specială 
(cu contribuția deosebită a în
treprinderii „Danubiana"), uti-

I

s
I

CĂLĂREȚII ÎȘI
VOR DESEMNA
NOII CAMPIONI

După Lugoj și Rădăuți, 
s-au desfășurat primele 
etape ale campionatului 
bucan de călărie -
niorl (dresai sl obstacole) 

noștri Lu..

unde 
două 

repu- 
se- 

că- 
.. u 

intilnire, incepind de astăzi, Ia 
Sibiu pentru desemnarea noi
lor campioni naționali. Se vor 
afla în întreceri sportivi cu- 
noscuți — Dumitru Velea. A- 
lcxandru Bozan, Mircea Nea
ga, Oscar Recer Ion Popa A- 
iexandru Donescu șa — de la 
cluburile Steaua, Dinamo O- 
limpia București. C.S M Sibiu. 
C.S.M. Craiova CSM ‘ași, 
Timiș Izvin Petrolul Pioie 11, 
Dumbrava Neamț Ialomița Je- 
gălia, Centrul de călărie Lu
goj, A.S.A. Cluj-Napoca e.c.
Va fi, totodată un binevenit 
prilej de a se verifica poten
țialul călăreților noștri, 
tași 
balcanice, 
se ntembrie.

Timp de 10 zile s e. ..orii 
sibieni — buni cunoscători ai 
acestui sport — vor ouiea a- 
sista la orobe de obstaco e 
(cat. semiușoară, ușonrs se- 
mimijlocie. mijlocie ■-•mi- 
grea, grea, echipe) s dresaj 
(cat. ușoară „SL Gheoruhe". 
intermediar 2 inte'-"'"’? 
..Marele prem’U"'

„Cupa cailor 
programată t:m n 
(vineri, șimbătă 
va marca începutul 
lor, după care vor aven 
și primele starturi ale —' 
natului oronriu-z'o 

(UT 
înaintea Campiona elor 

programate i” 'ana

incepălori". 
de fe r'e 

și duminică)

OC

lizată la maximum de -_..e 
atleții giuleșteni. Pentru ore- 
gătirea săritorilor st?' '.e l or 
și maratoniștilor (iată de fapt 
profilul secției feroviare) mun
cesc cu abnegație oatru antre
nori : soții Georgcta și P’ihai 
Zaharia. Virginia Ioan (to ,-u 
normă întreagă) și Ghzcrghe 
Boghcanu (nlata cu ora' Prin
cipala caracteristică a m-’rr’i 
celor natru spe"’-':"'' es'e a- 
ccea de a pune per”'"“cnt 
A CC^NTUL I’-7 C ' ’ r~ ' 
el cărftnd să selecționeze și să 
îndrume tineri c-> ad"-ărat

Emanuel FANTANEĂNU 
Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)



Intre 13 și 18 iulie, la Leipzig DIVIZIA „A" DE BASCHET (m) GRUPA 7-12

VOR CONFIRMA OARE CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
ALE JUNIORILOR VALOAREA „SCHIMBULUI DE MlINE"?

După ce. în aprilie, iubitorii 
sportului luptelor au urmărit 
cu deosebit interes întrecerile 
marilor campioni si laureati 
(specialiștii prezenți la campio
natele continentale de la Varna 
gîndindu-se. desigur, la. „mon
dialele" din septembrie), iată 
că acum interesul tuturor celor 
care îndrăgesc această discipli- 

* nă Se îndreaptă spre apropiate
le campionate europene ale ju
niorilor. programate la Leipzig, 
între 13 și 18 iulie.

Ediția din acest an a ..euro
penelor" întrunește, după opi
nia noastră. toate cerințele 
pentru a se înscrie ca un „mo
ment decisiv" in creșterea va
lorică si spectaculară a acestui 
sport. O spunem pentru că în
trecerile celor mai talentat! ju- 
niori din Europa. tineri în 
vîrstă de pînă la 20 de ani. pot 
determina afirmări cu totul deo
sebite. care să modifice chiar 
unele ierarhii ale seniorilor (in
clusiv ale celor titularizați pen-

tru C.M.). Mai mult, specialiști 
din diferite țări așteaptă, ca să 
spunem așa. ..forte tinere", va
loroase. cu reale perspective de 
ascensiune rapidă în aria marii 
performante, care să întărească 
substanțial garniturile olimpice 
pentru Los Angeles.

Ne-am bucura, desigur, ca 
întrecerile de Ia Leipzig să a- 
ducă răspunsuri foarte bune, 
cit mai edificatoare, si federa
ției noastre de specialitate, co
lectivelor de antrenori, tuturor 
celor care activează cu price
pere și pasiune pentru ca lup
tele greco-romane să-și conso
lideze pozițiile de vîrf cucerite 
de-a lungul anilor, iar cele „li
bere" să reintre în elita mon
dială. Pînă atunci, așteptăm a- 
propiatele starturi de la LEIP
ZIG cu speranța că tinerii noș
tri sportivi vor avea o com
portare meritorie si că vor 
reuși să se impună printre pro
tagoniștii diferitelor categorii 
de greutate. Antrenorii Eugen

Hupcă (greco-romane), Ion 
Crisnic si Petre Coman, („libe
re") pregătesc cele două loturi 
din care fac parte o serie de 
luptători de valoare, cu rezul
tate excelente în activitatea 
competițională internă si •— in 
unele cazuri — internațională. 
Este vorba, printre alții, de 
Mihai Cișmaș (52 kg). Constan
tin Uță (62 kg). Sorin Herțea 
(82 kg). Ion Grigoraș (100 kg) 
la lupte greco-romane, Nicu 
Ilincu (48 kg). Bela Uvegeși 
(52 kg), Laszlo Gergely (68 kg), 
Claudiu Tămăduianu (74 kg) —

SIBIU, 8 (prin telefon). In cea 
de a doua zi a ultimului turneu 
de baschet, din cadrul campiona
tului masculin (grupa 7—12) am 
urmărit meciuri destul de atrac
tive, în care s-a înregistrat și o 
surpriză, în care ultima clasată, 
Carpați București a dispus de 
Dinamo Oradea cu 73—66 (36—39). 
FARUL CONSTANTA — „U“
CLUJ NAPOCA 86—67 (11—28).
Partidă la discreția baschetbaliș-

til-or de pe litoral, care au con
trolat jocul din primul pînă în 
ultimul minut. Au marcat : 
Băiceanu 32, Radu 20, Mănăilă 12, 
Pașca 10, Spînu 8, Martinescu 2 
și Moldovan 2 pentru Farul, res
pectiv Herbert 21, Nicoară 20, 
Barna 10, Aldca 8. Matlie 4, 
Crăciun 2 și Rotaru 2.

C.S.U. SIBIU — URBIS BUCU
REȘTI 69—71 (35—3G).

Hie IONESCU, coresp.

t
I
I
I

VA AVEA DIN NOU IAȘUL
VOLEI MASCULIN?

Divizion

PERIO
SUB S

BALCANIADA
(Urmare din pag 1)

autocarul. Locul 2 a revenit 
selecționatei României. Meda
liile de argint au fost cuceri
te, în ciuda faptului că junio
rii noștri au pierdut aproape 
un minut la plecare, deoarece 
lui Ion Alexandru i-a sărit — 
din neglijență, desigur — lan
țul, iar cu 11 km înainte de 
sosire, Kleinpeter a ieșit afară 
din traseu la un viraj și a a- 
bandonat, lăsînd echipa în 3 
oameni. Performanța poate fi 
socotită, deci, mulțumitoare. 
Al treilea loc pe podium a 
revenit reprezentativei Bulga
riei. In prima parte a cursei 
ea s-a aflat la concurență cu 
Iugoslavia pentru primul loc, 
apoi — la jumătatea întrecerii, 
după ce a pierdut un om — 
s-a stabilit pe locul 2. Inexpli
cabil însă, antrenorul bulgar a 
crezut că întrecerea s-a în
cheiat cu 8 km înainte de fi
niș. cînd formația sa avea un 
avans de 1:10 față de echipa 
noastră și și-a oprit rutierii. 
Pînă la reluarea cursei, aler
gătorii săi au pierdut cîteva 
minute, retrogradind finalmen
te pe locul 3. Grecia — cu o 
selecționată promițătoare — și 
Turcia — cu alergători sîrguin- 
cioși — au încheiat clasamen
tul primei probe a balcaniadei.

REZULTATE TEHNICE : 1.
Iugoslavia (S. Popez, M. Rnjako- 
vici, R. Fedelik, R. Pintariei) a 
parcurs 70 km în lh 35:52, me

DE CICLISM
die orară 43,358 km, campioană 
balcanică, 2. România (Gti. Fi
lip, I. Alexandru, I. Schneider, 
Gh. Kleinpeter) 1 h 39:49, 3. Bul
garia (S. Hristov, D. Denev, D. 
Salparov, E. Kolev) 1 h 41:54. 4. 
Grecia 1 h 42:02, 5. Turcia 1 h 42:12.

întrecerile celei de a XV-a e- 
dlții a campionatului balcanic de 
ciclism continuă vineri cu proba 
de 100 km contratimp pe echipe 
pentru seniori, al cărei start se 
va da la ora 18,30. Tot vineri, 
delegații federațiilor de ciclism 
din Balcani se vor reuni la ho
telul „Muscelul" pentru a parti
cipa la conferința balcanică.

la libere
Cu toate că valoarea viitori

lor adversari este. în general, 
mai puțin cunoscută, este de 
așteptat ca „marile școli" (la 
ambele stiluri) din Uniunea 
Sovietică, Bulgaria. Ungaria. 
România. Polonia etc. să fie 
reprezentate și la acest eșalon 
de sportivi cu justificate pre
tenții la locuri fruntașe, la ti
tluri si medalii. După cum nu 
sînt excluse nici surprizele...

„Europenele" de la Leipzig 
programează între 13 și 15 iu
lie întrecerile de greco-romane 
și între 16 și 18 iulie pe 
cele de „libere", sportivii ur- 
mînd — spre deosebire de com
petițiile seniorilor — să ia 
startul. în cele două reuniuni 
inaugurale la toate categoriile 
de greutate.

Așadar, prilej de frumoasă și 
prestigioasă afirmare a junio
rilor noștri. Dorim cu totii ca 
prin rezultatele lor ei să con
firme opiniile specialiștilor, care 
văd în citiva dintre acești ju
niori pe viitorii titulari ai lo
tului reprezentativ de seniori !

Dan GÂRLEȘTEANU

Cu ani în urmă. lașul avea 
pe prima scenă voleibalistică a 
țării și o echipă masculină de 
volei care continua o veche 
tradiție. La un moment dat, 
echipa a căzut pe scena secun
dă și. treptat, tradiția s-a o- 
filit. Astăzi, lașul nu mai are 
echipă masculină nici în „B“. 
Centrul universitar din „dul
cele tîrg" este, astfel. poate 
singurul din tară fără volei de 
performantă. Am avut cîndva 
în oraș echîpe puternice — ne 
spune vicepreședintele clubu
lui Politehnica. Constantin 
Herman —, jucători ca D. Balaș, 
Gr. Popovicî, N. Roibescu, ș.a., 
finind sus. ani în șir, steagul 
voleiului ieșan • De ce a scă
zut activitatea acestei discipli
ne? 0 Din două motive: pen
tru că n-au mai venit din ur
mă alți sportivi din afară și 
pentru că nu s-a mai ocupat 
nimeni de instruirea copiilor 
pe plan local... Dnpă dispari
ția C.S.M., în 1969. s-a format 
alt nucleu. Ia Politehnică, in 
urma strădaniilor unui specia
list în volei venit la catedra 
de educație fizică Alex. Me- 
rariu, care a pus bazele echi
pei siuden(ești. După vreo 5

ani de „B“ a avut chiar șanse 
de a ajunge in prima divizie. 
Dar pentru că atît clubul cit 
și C.J.E.F.S. nu s-au îngrijit 
de baza de masă, echipa a 
început să bată in retragere. 
Studenții plecau, alții valoroși 
nu mai veneau si in Po
litehnica a retrogradat. Echipa 
a fost cedată unei întreprin
deri. apoi reluată. Dar în 1978 
a retrogradat și s-a autodesfi- 
intat. 9 Mi ss pare un para
dox, pentru că pasiune pentru 
volei există din belșug în Iași. 
A dovedit-o și o dovedește con
stant echipa feminină. Cre
deți că mai poate să reapară o 
echipă masculină de performan
ță la Iași ? 0 Desigur, unde 
sint sludenti, voleiul este ca 
la el acasă. Sau poate fi. Dar 
nu neapărat în centrul univer
sitar poate apare ei si pe lin
gă diverse întreprinderi. Două 
condiții mi se par. insă, deci
sive: creșterea elementelor ti
nere în cadrul secțiilor locale 
de juniori, in nrimul rînd la 
clubul școlar „Unirea", precum 
Si o atenție sporită acordată 
de factorii de decizie acestei 
probleme aevm în suferință.

Dumitru MORARU-SL1VNA

161 INVITĂM LA GIMNASTICĂ

o internaționalele^ de pentatlon modern (Urmare dtn pag l)

(Urmare din pag 1)

cele două echipe, pentatloniștii 
unguri detașîndu-se cu două 
puncte ! Interesantă ni se 
pare, de asemenea, schimbarea 
liderului, în fruntea clasamen
tului trecînd Iuri Samsonov cu 
4 172 p, față de 4 138 p ale lui 
Thomaschoff. Pe locul III pro
movase Dumitru Spîrlea, cu 
4129 p. Deci, crosul urma să 
decidă ierarhia finală.

înaintea startului, aproape 
toate pronosticurile îl indicau 
pe Sandor Thomaschoff ca în
vingător sigur al crosului. Și 
pentatlonistul ungur a cîștigat 
chiar mai sigur decît se pre
supunea. obținînd un succes 
net, cu, care el și-a asigurat o 
victorie pe deplin meritată în

concursul de la București. Da
că sportivii din prima echipă 
a țării noastre aiu avut o evo
luție mai modestă, Dragoș Pă- 
trni din formația secundă, în 
schimb, după rezultatul bun de 
la tir, iată că s-a evidențiat și 
la cros, situindu-se pe locul al 
treilea în probă, după Thomas
choff (13:36,2—1 117 p) și Piotr 
Maciaszczyk (13:53,0—1 051 p),
cu 14:03,8—1 036 p. Terenul 
greu a pus, desigur, multe pro
bleme tuturor concurenților.

Clasamentele finale : individual 
— Sandor Thomaschoff (Ungaria) 
5 255 p, Iuri Samsonov (U.R.S.S.) 
5166 p. Dumitru Spîrlea (Româ
nia) 5 036 p, Arpad Deri (Unga
ria) 5031 p, Zbigniew Koscielak 
(Polonia) 5 018 p, Iuri Brizgalov 
(U.R.S.S.) 4.987 p ; echipe — Un
garia 15 256 p, U.R.S.S. 15 093 p, 
România I 14 664 p, Polonia 14 341, 
Cehoslovacia 14 081 p.

fiel sportive. Aneta Bunghez 
—. dar imediat s-a observat 
instalarea unei bune dispoziții 
generale și munca a început 
în acest tonus ridicat, care s.a 
reflectat în cantitatea și mai 
ales calitatea pieselor execu
tate".

Am vizitat citeva secții în 
timp ce harnicele muncitoare 
minuiau aparate de lipit ori 
pensete și mașini speciale pen
tru micile piese pe care le in- 
tilnim cu sutele, poate cu 
miile in televizoare și alte in
stalații electronice. E o muncă 
ce trezește vizitatorului a<l- 
mirație și respect. Și cînd a- 
cele ceasului au arătat 11,30 
din difuzoare s-a făcut auzită 
o voce plăcută, prietenească : 
„Stimate tovarășe, vă invităm 
la gimnastică !“. Au urmat ci
teva acorduri muzicale, timp 
în care instructoarele și-au

luat locul in fața șirurilor de 
femei in halate albe : „Și- 
brațele cu palmele la ceafă, 
coatele îndepărtate...". Zecile 
de tinere — și femei mai pu
țin tinere — executau ca niș
te școlărițe vesele și silitoare. 
4—5 minute a durat acest fru
mos spectacol sportiv, după 
care în hală domnea, așa cum 
spunea secretara asociației, o 
bună dispoziție generală.

La citeva luni de la introdu
cerea gimnasticii in pauzele 
tehnologice femeile de la E- 
lectronica execută aceste miș
cări ritmice, după „glasul" di- 
fuzoarelor, cu plăcere Și gra
ție, ca pe o joacă reconfor
tantă și dătătoare de sănătate. 
Numai să continue această 
practică a gimnasticii în pro
ducție, in folosul tuturor. In
terlocutorii noștri ne-au pro
mis că întotdeauna la ora 11.30 
gimnastica va înviora toate a- 
telierele.
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ADMIMSTRAțlA DE SUI LOTO PRONOSPORT INFORME/llA
MARI SUCCESE PERMANENTE 

LA LOZ ÎN PLIC

Cu două zile în urmă, în a- 
;-ceastă rubrică au fost prezen
tați cîțiva dintre cei mai recenți 
posesori de autoturisme obținute 
la Loz în plic. Iată, astăzi, nu
mele cîtorva la fel de recenți 
câștigători de importante sume de 
bani: Hopa Ileana (satuj Copă- 
ceni, jud. Cluj), Boboaxă Con
stantin (corn. Oteșani, jud. Vîl- 
cea), Voicu loan (Lugoj), Florea 
Florina (Constanța), Tivdă Clara 
(Brașov) — ClTE 50.000 LEI; Ma
rin Lucia (corn. Hulubești, jud. 
Dîmbovița), Sătar Ion (Bocșa), 
Maur Ștefan (corn. Săcălășeni, 
jud. Maramureș, Ioan C. FIo- 
riean (Călărași) Stîncă Nicolae 
(corn. Gugești. jud. Vrancea), O- 
nici loan (Galați), Marcu Cornel 
Ștefan (Deva) — ClTE 20.000 LEI. 
Jucînd cu regularitate Ia LOZ

ÎN PLIC, puteți avea și dv. suc
cese asemănătoare î

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 9 iulie 1982, se televizează 
în direct încopînd de la ora 
17,40.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 IULIE 1982

Cat. 1: 1 variantă 100% — auto
turism ,,Dacia 1300“ și 6 variante 
25% a 17.500 lei; cat. 2: 1 varian
tă 100% a 25.331 lei și 10 varian
te 25% a 6.333 lei; cat. 3: 6 va
riante 100% a 6.011 lei și 35 va
riante 25% a 1.503 lei; cat. 4: 21.25 
a 2.259 lei; cat. 5: 77,25 variante 
a 619 lei; cat. 6: 169,75 variante 
a 310 lei; cat. X: 977,50 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
472.766 lei. Autoturismul ,,Dacia 
1300“ de la categoria 1, obținut 
pe un bilet jucat 100%, a revenit 
participantului Gheorghe D. Ol- 
teanu din Lunca Corbului, jud. 
Argeș.

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT Șl VlNZĂTORII VOLANȚI
din- Întreaga tară vă stau zilnic la dispoziție

MARI $ANSE DE CÎȘTIC !

LOZUL VACANTEI
I emisiune specială limitată I

ORICINE JOA- 
CA POATE OB
ȚINE :

0 autoturisme 
'„Dacia 1300“ și 
,.Trabant 601“ 0
eîștiguri în bani de 
50.000, 10.000, 5.0QO, 
1.000 lei etc.

LA MUNTE SAU 
LA MARE, . încer
cați să vă numă
rați și dv. printre 
marii beneficiari ai 
sezonului la Loz 

in plic 1

ATLETISMUL - SPORT PRIORITAR
(Urmare din pag. 1)

capabili să treacă ștachetele 
marilor rezultate.

Antrenoarea Georgeta Zaha- 
ria afirma, referindu-se la 
munca depusă de colectivul de 
tehnicieni : „Singura bază pe 
care putem avansa este MUN
CA, o muncă fără cronometru- 
brățară, deoarece atletismul — 
și cred că și alte sporturi — 
nu are nevoie de cei care 
lucrează numai cu ochii la 
ceas..."

in consecință, performerii 
Giuleștiului se afirmă prin 
rezultate de valoare. Dar, îna
inte de a vorbi despre „vîr- 
furi", să mai amintim munca 
perseverentă de selecție (aici 
celor patru antrenori li Se a- 
lătură instructorii Alexandri
na Casian și Nicolae Nicolac) 
care se desfășoară cu precă
dere în școlile rețelei de căi 
ferate (liceele nr. 11 și nr. 12 
oferă cele mai bune exemple), 
în felul acesta s-a creat o fi
lieră care permite permanenta 
reîmprospătare a lotului, care 
duce spre descoperirea șl creș
terea în propria pepinieră a 
unor autentice talente.

Firește, obiectivele secției de 
atletism a clubului Rapid sint 
mari. Dar pe deplin realizabi
le ! Afirmăm acest lucru ți- 
nînd seama nu numai de tra
diție, cit mai ales de cei care 
activează în prezent aici. In 
prim-plan se află, indubitabil, 
Vali Ionescu, • săritoarea cu 
cea mai bună performanță 
mondială a anului (7,05 m) ia 
lungime, în al cărei talent și, 
mai ales, în a cărei muncă 
neobosită se pun mari spe

ranțe. într-adevăr, calitățile, ta
lentul, voința, pasiunea, bine 
coordonate de antrenorul Mi
hai Zaharia, îndreptățesc pe 
toți iubitorii atletismului să 
creadă în succesele viitoare 
ale atletei Vali Ionescu. Un 
prim și important test îl vor 
constitui campionatele europe
ne din Grecia, dar gîndurile se 
îndreaptă și spre Jocurile O- 
limpice din 1984. Se pune, fi
rește, întrebarea dacă speran
țele vor fi împlinite. Este greu 
să anticipezi, dar totu] indică 
acum că sportiva giuleșteană 
dispune de posibilitățile ne
cesare unor rezultate de mare 
valoare.

Alături de ea se mai află 
alergătoarea de 400 m Stela 
Manca (inclusă în lotul pentru 
C.E.), sprinterul Johann 
Schromm, săritorii în lungime 
Dan Simion și Ion Bulac, cre
ditați de pe acum cu rezulta
te notabile, ceea ce i-a impus 
în ochii specialiștilor, lor a- 
dăugîndu-li-se și alergătoarele 
peste garduri Mihaela Stoica 
și Ilona Dumitrașcu (hePtat- 
lon). Iată deci argumentele pe 
care se bazează clubul Rapid 
atunci cînd consideră că „poa
te scoate rezultate", după ex
presia vicepreședintelui Eugen 
Ignat, care nu uită să adauge : 
„cu condiția să te afli pe sta
dion de dimineața pînă seara 
și să dai dovadă de o pasiu
ne neostoită".

Ar fi greșit să se creadă 
că cei implicați în activitatea 
atletică giuleșteană sînt pe de
plin mulțumiți. Se organizează 
concursuri de selecție, se 
muncește mult Ia antrenamen
te, se colaborează foarte bine 
cu C.S.Ș. nr. 4 și nr. 8, se pri

mește un sprijin eficient din 
partea ministerului de resort 
și a Regionalei de căi ferate, 
într-un cuvînt se obțin rezul
tate bune, dar tehnicienii au 
încă motive de nemulțumire. 
Și aceasta izvorăște din do
rința lor de a face totul cit 
mai bine. Ei și-ar dori „dacă 
se poate, încă două Vali Io
nescu". Pentru aceasta, însă, 
se cere o participare mai ac
tivă, mai deplin conștientă la 
Procesul de instruire, la antre
namente din. partea tuturor, 
pentru că, iată, mai sînt spor
tivi giuleșteni care se mulțu
mesc cu puțin, care se com
plac în mediocritate, deși ar 
putea da mult mai mult. Două 
exemple negative le constituie 
Johann Schromm și Ilona Du
mitrașcu, atleți înzestrați care 
nu-și dublează încă talentul 
cu o muncă pe măsura Resur
selor... Iată direcția în care 
trebuie să acționeze cu mai 
multă hotărîre conducerea clu
bului, de vreme ce recunoaște 
că fără hărnicie nu se pot va
lorifica nici bunele intenții, 
nici harurile personale.

Secția de atletism Rapid are 
o lungă și bogată tradiție. Ia
tă de ce. și în continuare, i se 
cere să activeze în așa fel in
cit să ofere atletismului româ
nesc performeri capabili să ob
țină rezultate de înaltă va
loare, care să demonstreze ca
pacitatea reală a mișcării 
noastre atletice. Marile com
petiții care se apropie trebuie 
să însemne puncte de interes 
major pe agenda de lucru a 
tehnicienilor și sportivilor giu
leșteni. iar rezultatele obținu
te să confirme că aici există 
o veritabilă pepinieră de atleți,,
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și-au reluat antrenamentele
|||

EGĂTIRILOR DE VARĂ, 
NOR EXIGENȚE SPORITE
ămîni crearea condițiilor necesare u-

mo- nei exprimări superioare pe
oastră planul tehnicii și al tacticii.
3 Ia Pentru că nu trebuie uitat că de

care agoniseala de energie din aces-
■ecerii te zile de iulie depind în mare
jșalon măsură comportarea și rezul-

pre- țațele din sezonul competițio-
de a nai de toamnă. Și ne gîndim,
ui na- în primul rind. la marile obli-
3coni- gații care revin fotbalului nos-

de tru, la nivel reprezentativ
Mai (meciurile cu Suedia, la 8 sep-

i, de- tembrie, și cu Italia, la 4 de-
de cembrie). dar și la confruntă-

?onți- rile din cadrul cupelor euro-
•uirea pene de club la care, anul
Iești- acesta, participă Dinamo, Uni-

bu- versitatea Craiova, Corvinul și
tițio- F. C. Baia Mare.
le o- o primă sâptămînă din cele 
pro- cinci ale pregătirii de vară

valul aproape că s-a și încheiat.
1 au- După încă o săptămînă în care 
nou- echipele divizionare „A" vor
direa continua antrenamentele în a-
regă- fara localităților de reședință,
i a urmează etapa precompetițio-
ilului nală. Experiența anilor Prece-
gra- denți ne-a arătat că partidele

în de verificare din această etapă
entru nu sint folosite pentru învă-
e pe farea cit mai bine a jocului,
nului pentru însușirea unei idei de

joc corespunzătoare posibilită- 
3it-o, ților jucătorilor și a trăsă-
din- turilor caracteristice fotbalului

de modern. Așa se face că în
cele campionat și mal cu seamă în

celu- competițiile internațoinale, a-
par- colo unde se pune problema
imos competitivității, jocul practicat
>r o- de echipele noastre fruntașe
:ose rămîne tributar în ceea ce pri-
an- vește conținutul și eficiența,

cum, Plecînd de la o astfel de ob-
:om- servație — care, la drept vor-
tană bind, nu este cîtuși de puțin
i, și nouă — antrenorilor le revine
:cînd obligația modelării antrena-
sus. mentelor în funcție de cerin-

lolo- țele jocului și realizării aces-
torie tuia în raport de nevoile su-
>rme perioare ale Performanței, ale
■ntul fotbalului modem.
mele Numai în acest fel obiecti-
ena- vele actualei perioade pregăti-
tre- toare de vară vor putea fi îm-
izice plinite, iar toamna plină" de
asi- obligații care ne așteaptă

saci- ne-ar putea aduce rodul stră-
oare duințelor noastre, pe care îl
>ers- dorim cu toții cit mai bogat,
ților
ales, Mihai IONESCU

„Radiografia" echipelor de Divizia „A"

ATACUL, PROBLEMA NUMĂRUL I
Dintre cele trei echipe care, 

în vara trecută, promovau (de 
fapt, toate reveneau...) în pri
ma divizie. C.S. Tîrgoviște a 
avut cea mai bună comportare, 
terminînd în prima jumătate 
a clasamentului (F.C. Constan
ța a ocupat locul 13, iar U.T.A. 
a retrogradat din nou).

Rezultat onorabil pentru o e- 
chipă fără „nume mari", dar 
remarcabilă prin tenacitatea ei, 
prin disciplina de joc, prin dă
ruirea dovedită de jucători atît 
în partidele de acasă cit și în 
Unele întilniri (devenite, prin 
conjunctură, decisive) în de
plasare. Recunoscută ca o for
mație puternică pe teren pro
priu (unde a învins pe Univer
sitatea Craiova, Steaua și F.C. 
Olt, a făcut meci nul cu Di
namo și Corvinul, pierzînd un 
singur meci, cu... U.T.A.). C.S.

puncte 
(5), 
(cu 

Hu- 
cla- 
me-

cipal Emeric Jenei, conducerea 
tehnică fiind asigurată doar de 
secundul Ene II, C.S. Tîrgoviște 
a acumulat în retur 11 puncte, 
față de 16 în toamnă ! Puterea 
de luptă a acestei echipe în re
tur, marea sa ambiție de a se 
menține în primul eșalon valo
ric al fotbalului românesc sint 
ilustrate și de faptul că, în 
jocurile susținute in tot acest 
sezon la Tîrgoviște, echipa n-a 
primit nici un gol pînă la ulti
mul meci, cel cu Sportul stu
dențesc ! Este un element care 
dovedește că punctul forte al 
echipei I-a constituit apărarea, 
compartiment care s-a făcut 
remarcat și în unele meciuri pe

9. C. S. TÎKGOVIȘTE

'1
'I

î

. f

In general, pe parcursul campionatului, apărarea și portarul 
Voinea au constituit punctul forte al formației tlrgoviștene. De 
data aceasta, insă, golul n-a mai putut fi evitat. Fază din 
meciul susținut la București, cu Steaua, in care oaspeții 
realizat, totuși, un prețios 1—1.
a relevat o serie de jucători ca 
Ene (singurul cu 34 de jocuri 
la activ), Pitaru, Dumitrescu, 
Niculescu, după cum trebuie 
subliniat și rolul important pe

31 12 9 B 3043 33
Tîrgoviște a acumulat 
prețioase și in deplasare 
la Rm. Vîlcea, București 
Steaua), Pitești, Bacău și 
nedoara, care i-au adus o 
sare finală mai bună decit 
dia locurilor ocupate în etapele 
returului. în mod deosebit au 
contat în clasarea bună a lui 
C.S. Tîrgoviște punctele cuce
rite în spre final la Pitești 
(1—1) și Bacău (0—0), cu atît 
mai prețioase cu cît ele 
„scoase" de 
ele în zona 
samentului.

Se cuvine 
mobilizarea echipei în 
atît de fierbinte al acestui re
cent încheiat campionat, cînd 
— Se știe — erau prinse, la un 
moment dat. în „hora retrogra
dării" 10—12 echipe ! Dealtfel, 
în această primăvară, deși n-a 
mai beneficiat de aportul lui 
Dobrin și a avut numai 8 jocuri 
acasă, deși în ultimele 7 etape 
a rămas fără antrenorul prin-

erau 
la echipe aflate și 
periculoasă a cla-
relevată mai ales 

returul

a pierdut 2 puncte cu U.T.A., 
Sportul studențesc.

cîte9 Puncte realizate acasă: 23;
1 cu Dinamo, Corvinul, Chimia și __ _ _ ,
• Puncte realizate in deplasare: 5 — cite 1 cu Chimia, Steaua, 

Argeș, S.C. Bacău și Corvinul.
• Cel mai bun loc ocupat: 3 — prima etapa; cel mai slab 

16 — etapa a 3-a.
• Go Ig eter ii echipei: Greaca, Dobrin și I. Marin — cîte 5 goluri, 

Gheorghe, Ene, Economu, Aelenei și Sava — cite 2, Alexandru, Mar- 
gelatu, Eftimie, Agiu și Constantin — cîte 1.
• Jucători folosiți — 24: Ene 34 de meciuri, Voinea și Dumitrescu 

— cîte 33, Greaca 30, Pitaru 29, Gheorghe 28, Constantin 27, Nicu
lescu 26. Margelatu 24, Economu 23, Sava 20, Aelenei 19, Popescu 
18, I. Marin 14, Eftimie, Alexandru și Dobrin — cîte 13, Agiu 11, V. 
Radu 10, Filipescu și Ciceu — cîte 7, Enache și Mia — cîte 2, Tur
bata 1.
• Cartonașe galbene: 30—15 jucători; cele mai multe: Pitaru 4.
• Cartonașe roșii: Gheorghe (etapele a 14-a și a 16-a), Niculescu 

(etapa a 33-a).
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m: 5 transformate (Dobrin 

3, I. Marin, Greaca), una ratată (Voinea); a fost sancționată cu 3 
penalty-uri: 2 transformate, 1 ratat.
• A expediat 343 de șuturi (238 acasă 

care 150 pe spațiul porții (104 acasă —

F.C.

loc:

— 105 in deplasare), dintre 
46 în deplasare).

teren străin (Pitești, Bacău, 
Hunedoara. Scornicești, Cluj- 
Napoca), dar care a avut și 
„sincope" ca cele de la Craiova 
și Arad. După părerea cronica
rilor noștri, acest compartiment

l-a jucat în unele partide

au
Foto : V. BAGEAC

este divizionara „A" cu cel mai 
mic număr de goluri marcate 
în acest campionat. Privind ca
seta tehnică alăturată se poa
te constata că foarte multe go
luri s-au înscris „din linia a 
doua" sau chiar de către fun
dași, în timp ce principalii rea
lizatori (teoretic) ai echipei. 
Greaca și Sava, figurează cu 
cifre minime (primul, 5 — ca 
și Dobrin, care a jucat doar 13 
meciuri — cel de-al doilea cu 
numai 2 goluri). In tot cam
pionatul, C.S.-ul a avut mereu 
o problemă cu „vîrful central", 
Sava — urmărit neîntrerupt de 
accidentări și devenit fragil — 
stînd mult pe tușă sau jucînd 
doar scurte perioade din meci, 
în ori ce caz, conducerea teh
nică a echipei trebuie să se 
preocupe serios în viitorul a- 
propiat de rezolvarea proble
mei eficacității pentru că me
dia de 0,88 goluri pe meci este 
cu totul nesatisfăcătoare 
dacă, în acest an, ea a 
echipa la liman. Se pare 
că 
ma 
că, 
ră.

chiar 
scos 
însă 
sea-

DINAMOVIADA DE JUNIORI, IA BUCUREȘTI
între 20 și 26 iulie, 

reștiul va găzdui cea 
XII-a ediție a Dinamoviadei 
internaționale la fotbal pentru 
juniori. Vor participa selecțio
natele cluburilor Dinamo din 
8 țări : Bulgaria, Cehoslovacia,

Bucu- 
de a

Polonia, R. D. Germană, R.P.D. 
Coreeană, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România.

La această tradițională com
petiție a fptbalului juvenil din 
țările socialiste, Dinamo Bucu
rești va fi reprezentată de o 
selecționată a centrului de co
pii și juniori al clubului din 
Șoseaua Ștefan cel Mare.

care 
portarul Voinea.

Linia de mijlocași', în alcă
tuiri foarte diferite, a contat 
mult pe dăruirea lui Ghcorghe, 
pe contribuția unui jucător 
venit la Tîrgoviște în primăva
ră (Ion Marin), pe experiența 
lui Economu, pe rolul construc
tiv al lui Aelenei.

Atacul propriu-zis a constituit 
punctul 
chiar și în 
acasă (doar 
meciuri), ca 
de jocurile 
s-au marcat doar 6 
Pentru randamentul slab 
în ofensivă 
faptul că (exceptînd pe Progre
sul — Vulcan) C.S. Tîrgoviște

mai slab al echipei, 
meciurile susținute 
24 de goluri în 17 
să nu mai vorbim 
în deplasare unde 

goluri ! 
dat 

este semnificativ

tîrgoviștenii și-au dat 
de această carență, pentru 
încă din această primăva- 
au trecut cu curaj la pro

movarea a două tinere elemen
te locale, Octavian Popescu și 
Viorel Radu, ambii atacanți, cu 
reale calități, Cu șanse de a 
deveni titulari.

Insistînd în direcția îmbună
tățirii randamentului ofensiv, a 
întineririi lotului, C. S. Tîrgo
viște poate avea în ediția vi
itoare a campionatului compor
tări superioare, pe măsura spri-’ 
jinului larg de care echipa-fa- 
nion a județului Dîmbovița sa 
bucură atît din partea organe
lor locale cit și a publicului, ci
fra de 15 000 de spectatori fiind 
frecventă în tribunele stadio
nului Municipal

Radu URZICEANU

Retrospectiva edifici 1981 — '82 a primei divizii

(TEA ATLETICĂ
învingătoare la Milano 
ord pe 5 000 m!
suc- Steve Scott cu 3:47,69 s-a apro-
sara plat la 36 de sutimi de secun-
nte, dă de recordul lumii, al lui Seb.
)0 m Coe — 1931. Un alt rezultat
irs : deosebit este și cel al american-
3 m, cei Mary Decker-Tabb 8:29,71
39 : pe 3 000 m ! Alte rezultate :
■A.) bărbați : 2 000 m — Ovett
),50, (Ang.) 4:57,71, prăjină —
4>m, Kuuisto (Fin.) 5,55 m, Volz
nă : (S.U.A.) 5,50 m, 800 m — Cook
sar- (Ang.) 1:44,71, Robinson (S.U.A.)
dil- 1:44,72, Mack (S.U.A.) 1:45,55,
m : femei: 100 m —Ashford (S.U.A.)

11,06, 400 m — pussmann
re- (R.F.G.) 51,04, Smith (Ang.)
trat 51,26 : 800 m — Januchta (Pol.)
nul 2:00,04. suliță — Lillak (Fin.)
vid 66,06 m.
953,
urs O IN CADRUL campionate- 
îiul lor R.D. Germane la probe 
nul combinate, la Erfurt, Torsten 
în Voss, cu 8 387 p, a realizat cea 

A.) mai bună performanță mondia- 
,29, lă Ia decatlon juniori. Vechea 
ig.) performanță era 8124 p Daley 
iul Thompson 1977.

il Franței:
ÎȘTIGAI [TAPA A Vl-a
ta- pedale șl... a cîștigat ! Ce slm- 
un piu !...
•na Jan Raas a parcurs cei 233 km 

o ai etapei în 5.55:42 (medie orară
:u- 33,303 km), fiind urmat de cei 5
ăst foști companioni, la o distanță de
— 10 secunde: Le Bigault (Franța),

iu- Martens (Belgia), van Houwelin-
lu- gen (Olanda), Andersen (Dane-
ire marca) și Am aud (Franța). A
in- urmat un pluton de 13 alergători
jat după alte 4 secunde.
de In clasamentul general, pe pri- 
lai mele locuri, ordinea este aee-
se eași: 1. Anderson (Australia)
yc, 27.01,16, 2. Kelly (Irlanda) la 28 5, 
>rH 3. Hinault (Franța) la 62 s etc. 
pe Astăzi este zi de pauză.

TELEX
BOX • Campionul mondial la 

semi-muscă (WBA), japonezul 
Katsuo Tokashiki, și-a apărat cu 
succes titlul, învingîndu-1 prin 
k.o. în repriza a 8-a pe compa
triotul său Masahcru Inami, în 
gala de la Tokio.

POLO • La Budapesta are loc 
tradiționala competiție dotată cu 
„Cupa Tungsram". Iată rezultate
le: U.R.S.S. —• Italia 9—8, S.U.A.
— Iugoslavia 10—4, Olanda — Un
garia 7—6, Spania — R.F.G. 5—4, 
U.R.S.S. — Olanda 6—6, Spania — 
Iugoslavia 8—7, Italia — R.F.G. 
8—7, Ungaria — S.U.A. 6-4.

SĂRITURI • A 18-a ediție a 
concursului internațional de la 
Bolzano a fost cîiștigată de Massi
mo Castellini (Italia) cu 601,20 p 
la trambulina de la 3 m și Wendy 
Wyland (S.U.A.) 406,11 p la plat
formă. S-au clasat pe locuri frun
tașe: Ron Merriott (S.U.A.) 591,15 
p, și Dan Watson (S.U.A.) 576,93 
p la trambulină, respectiv Tatia
na Agliabieva (U.R.S.S.) 365,46 p 
și Pia Greiner (R.D.G.) 345,27 p 
la platformă.

TENIS O Turneul de la Gstaad: 
Pecci — Lopez-Maeso 5—7, 7—6, 
7—5, Scanlon — Gia mm al va 7—5, 
7—6, Elter — Hie Năstase 6—2, 
4—6, 6—4, Clerc — Casai 6—1, 6—3. 
La dublu: Hocevar, Soares — Fi- 
bak, Teacher 7—6, 6—4, Tiriae, 
Vilas — Moore, Sison 6—2, 6—4 • 
Newport (Rhode Island): nige
rianul Nduka Odizor l-a eliminat 
pe sud-africanul Johnan Kriek fa
voritul nr. 1) cu 7—6, 3—6, 7—6 • 
Cupa Galea (juniori): Salonic:
Mexic — Grecia 4—1, Mexic — 
U.R.S.S. 5—0, Grecia — U.R.S.S.
4— 1, calificată pentru finală echi
pa Mexicului; Lisabona: Anglia
— Portugalia 4—1, Austria — Ma
roc 4—1, calificată Anglia; Mari- 
bor: Iugoslavia — Norvegia 5—0, 
Luxemburg — Cipru 4—1 calificată 
Iugoslavia; Budapesta: Olanda — 
Ungaria 5—0, Finlanda — Polonia
5— 0, calificată Olanda • Cupa 
Annie Soisbault (jucătoare sub 20 
ani): Karlovy Vary: Cehoslovacia
— R.F.G. 3—0, Australia — Polo
nia 3—0; Veneția: Italia — Franța 
3—0, Iugoslavia — Olanda 2—1, 
Argentina — Ungaria 3—0.

VOLEI • La Jaszbereny (Un
garia) turneu de junioare: Unga
ria — R.F.G. 3—0, Franța — Ro
mânia 3—1, Polonia — Olanda 
3—0, U.R.S.S. — România 3—0.

PROGRESUL PROMIS Șl AȘTEPTAT N-A
© Valoarea competiției continuă să rămînă mediocră.

Prea puține formații fruntațe valoroase © Prea 
multe echipe periclitate de retrogradare

FOST REALIZAT (I)

Cel de-al 64-lea campionat 
al tării s-a încheiat de aproape 
o lună. Dinamo București este 
câștigătoarea campionatului, 
„U“ Cluj-Napoca, U.T.A. și 
Progresul Vulcan au retrogra
dat. Acesta ar fi bilanțul sta
tistic. Dar ce a lăsat în urmă 
ediția 1981/1982 a Diviziei „A" ?, 
Care i-a fost valoarea și înco
tro se îndreaptă campionatul 
nostru, fotbalul practicat ?

Unele divizionare ..A" au ți
nut ședințele de analiză mai 
înainte ca jucătorii lor să plece 
în vacantă si au tras, probabil, 
concluziile în ceea ce le priveș
te. Altele fac acest lucru acum, 
la reluarea pregătirilor. în an
samblu, însă. între două ediții 
de campionat se cer a fi spuse 
unele lucruri, mai cu seamă 
cînd se pregătește startul ur
mătorului sezon.

Anul trecut. în august, dilpă 
obișnuita perioadă de pregă
tiri. jucătorii, antrenorii, condu
cătorii de cluburi și asociații și 
sutele de mii de iubitori ai fot
balului au așteptat startul cu 
nerăbdare. S-au făcut decla
rații. s-au luat și unele măsuri 
organizatorice de către fede
rație (dar nu suficiente) și s-a 
așteptat să avem un campionat 
bun. care să însemne (pentru 
a cita oară 7) revirimentul fot
balului nostru, o calitate supe
rioară, care să se transfere și 
Ia nivelul echipei reprezentati
ve, aflată în finalul prelimi
nariilor C.M. (unde succesul 
i-a suris. la un moment dat). 
Dar după 2—3 etape mai agita
te. in care echipele oaspete au 
învins sau au obținut egaluri, 
încetul cu încetul, lucrurile au 
intrat ne făgașul normal. (în 
tot campionatul oaspeții au ciș-

tigat doar 21 de meciuri ! ?), 
„sita" a început să cearnă va
lorile și, astfel, după prima ju
mătate de campionat tot. Uni
versitatea Craiova și Dinamo 
s-au instalat în frunte, impu- 
nîndu-se ca cele mai bune e- 
chipe ale noastre, la care s-au 
alăturat Corvinul Hunedoara și 
F.C. Olt, numite mai târziu re
velațiile ediției ..64". Acest ca
reu (dar nu de ași) a dominat 
întrecerea. S-a pierdut califi
carea pentru C.M.. s-au obți
nut. la început, citeva rezultate 
notabile în Cupele europene 
după care totul în primul eșa
lon al fotbalului nostru, avea 
să se rezume la lupta celor pa
tru echipe pentru cîștigarea ti
tlului și la zbuciumul a nu mai 
puțin de 11 formații pentru e- 
vitarea retrogradării.

I-am rugat pe cîțiva colegi 
cronicari de fotbal si pe unii 
tehnicieni să ne spună, așa, 
fără o prealabilă pregătire, care 
au fost cele mai bune meciuri 
ale campionatului ? Răspunsu
rile au venit greu, după multe 
ezitări. Nu din cauză că ar fi 
fost prea multe meciuri bune 
Si. deci, dificil de ales. Motivul 
era altul : au fost prea puține 
partide de calitate (Univ. Cra
iova — Dinamo. Steaua — F.C. 
Olt. Corvinul — Dinamo. Univ. 
Craiova — Steaua. S.C. Bacău 
— Corvinul) și ele s-au pier
dut în noianul jocurilor slabe, 
în care a primat doar lupta 
surdă pentru puncte, „victoria 
cu orice preț" pentru salvare, 
în detrimentul realizărilor teh- 
hico-tactice. al eficientei si 
spectaculozității jocului. O 
comportare constant bună (aici 
poate a fost cheia succesului 
final) a avut-o Dinamo. Uni

versitatea Craiova a început 
bine dar a terminat mai slab, 
îndeosebi în primăvară, Corvi
nul și F.C. Olt au terminat si 
ele epuizate un campionat pe 
care mai mult de două treimi 
îl abordaseră la un nivel bun. 
Si așa. ștacheta unei competiții 
care se dorea bună a început să 
coboare la cotele altora din 
anii preccdenți, Ia fel de nesa- 
tisfăcătoarc, dacă vorbim de 
valoarea de ansamblu.

Si cînd se aștepta ca efortul 
în redresarea fotbalului, în ri
dicarea valorii campionatului 
să vină din partea mai multor 
formații, iată F.C. Argeș a 
coborît vertiginos pe planul ca
lității. fiind înghițită de pluto
nul amenințatelor cu retrogra
darea, Sportul studențesc juca 
doar cînd situația sa devenea 
critică, iar Steaua (o altă for
mație fruntașă) s-a găsit în 
lunga perioadă de schimbare, 
metamorfoză care i-a scăzut 
potentele si i-a diminuat con
tribuția la revitalizarea între
cerii. Și. deci, cum se întîmplă 
mai mereu în campionatul nos
tru. cînd două echipe urcă 
(Corvinul. F.C. Olt), altele dis
par din prim-planul valoric și 
nota campionatului rămîne să 
o dea. în cele din urmă, majo
ritatea celorlalte formații, care 
n-au de rezolvat decit o „mare 
problemă", cum să scape de re
trogradare si nu cum să joace 
sau CUM JOACĂ, și aici pu
tem numi U.T.A.. A.S.A.,
F.C.M. BRAȘOV. JIUL. „POLI" 
TIMIȘOARA. C.S. TÎRGOVIȘ
TE. ,U“ CLUJ-NAPOCA. CHI
MIA RM. VILCEA. ca să nu 
mai vorbim de PROGRESUL 
VULCAN, carp, în disperare 
de cauză, a adus în primul e- 
șalon unii jucători care nici la 
Divizia „B“ rtu erau și nu pot 
fi... vîrfuri. Deci, o infuzie de 
mediocritate.

Constantin ALEXE



ITALIA - PRIMA CALIFICATĂ ÎN FINALĂ
- - - - -  PROGRAMUL FINALELOR - - - - -

Pentru locurile 3-4
POLONIA - învinsa din meciul R-F.G. — FRANȚA

(Alicante, stadionul Jose Rico Perez, sîmbătă ora 21)

Pentru locurile 1-2
ITALIA — învingătoarea din meciul R.F.G. — FRANȚA 
(Madrid, stadionul Santiago Bernabeu, duminică ora 21)

Ca într-o cursă ciclistă de eliminare pe velodrom, competitorii 
au intrat pe ultima linie dreaptă și se avintă, cu toată energia 
(cită le-a mai rămas, după ce au risipit-o în atîtea zile de între
cere !) spre linia de sosire—

Joi, în cadrul semifinalelor turneului final al acestei a Xll-a Cupe 
Mondiale la fotbal, în mijlocul unui interes uriaș, la Barcelona și 
Sevilla, au fost stabilite cele două echipe care-și vor disputa 
duminică, la Madrid, finala acestei, cu adevărat, epopeice 
dispute. Italia și învingătoarea R.F.G. — Franța (nedecis pînă la 
Jnchiderea ediției).

Polonia — Italia 0-2 (0-1)
AZZURRIH PENTRU A 4-a OARĂ ÎN FINALĂ !»>

> Un val de căldură a toropit, 
de miercuri, întreaga Spanie. 
Niciodată în acest secol n-au 
fost înregistrate temperaturi a- 
tît de ridicate, de-a dreptul 
uriașe, ca acum. Miercuri, cte 
pildă, la Granollers, la 28 de 
kilometri nord de Barcelona, 
mercurul termometrelor Indica 
—• la umbră — 48,8 grade I ! 
‘Joi, fierbințeala aerului s-a mai 
domolit ceva, dar pe Nou Camp 
„temperatura tribunelor" a a- 
tins cele... 100 de grade ale 
punctului de fierbere. Fără în
doială, tribunele marelui sta
dion fierb, fierb de-a binelea 
și aceasta nu doar datorită soa
relui care arde pe cerul Cata- 
loniei. ci și galeriei „squadrei 
azzurra", celor citeva mii de 
înfocați tifossi care au colorat 
Nou Camp-ul (cu tricouri, stea
guri și alte materiale specifice 
recuzitei sportive). în culorile 
roșu-alb-verde ale Italiei.

Pînă înaintea acestei întilniri 
Polonia — Italia, din semifina
lele Mundialului ’82, au circulat 
fel de fel de zvonuri privind 
starea de sănătate a unora din
tre jucători. In afară de faptul, 
sigur, că pe teren n-aveau cum 
să-și facă apariția, fiind sus
pendați. Boniek și Gentile, din 
cercurile celor două formații se 
anunțase că, de pildă. Collovati 
se resimțea după lovitura pri
mită în meciul de luni, cu Bra
zilia. că Tardelli are o entorsă, 
că Enzo Beazort are serioase 
dificultăți ca să închege un 
„11“ realmente competitiv. Dar, 
de cealaltă parte, Piechniczck 

PENTRU C.M. ’86 
AU RĂMAS TOT 24 DE ECHIPE!

Va fi Columbia gazda competiției ? Hotărirea 
va fi luată la 16 decembrie

Congresul F.I.F.A. care a început ieri la Madrid 
a fost precedat de o reuniune a Comitetului executiv 
al forului fotbalistic internațional care, între altele, 
a stabilit următoarele:

© Turneul final al celei de a XIII a ediții a Cupei 
Mondiale din 1986 se va desfășura tot după formula 
cu 24 de echipe participante 1

O Ținînd seama de dificultățile reale, pe plan or
ganizatoric, pe care le determină această formulă și 
existînd anumite îndoieli că Columbia le-ar putea 
face fața, în cele mai bune condițiuni, o comisie 
specială se va deplasa în această țară pentru a 
studia, la fața locului, situația de moment și, în 
perspectivă, să facă propuneri. In baza acestor pro
puneri urmează ca la 16 decembrie anul acesta, la 
Zurich, Comitetul Executiv al F.I.F.A. să ia hotărirea 
definitivă asupra țării care va fi gaxda C.M. de 
peste 4 ani.

tea, iată că Rossi are o bună 
ocazie de a înscrie, după care 
Kupcewicz, încearcă atenția iul 
Zoff. Latp și Smolarek sînt ur
mați pas cu pas de Cabrini și 
Collovati, iar cînd italienii au 
mingea, nouă polonezi sînt in 
apărare I Și minutele trec fără 
a se remarca altceva decît ten
tative de atac, mai mult prin 
acțiuni individuale. In min 22 
este sancționată o neregularita- 
te a Iui Majewski asupra lui 
Conti, undeva pe la vreo 20 
de metri de poarta lui Mly
narczyk, lateral în dreapta. E- 
xecută Antoguoni, o lovitură, 
aparent de rutină ! O lovitură 
care, în mod normal, pentru 
apărarea poloneză, una dintre 
cele mai redutabile la acest 
C.M., n-ar fi trebuit să însem
ne ceva deosebit. Dar a fost 
suficientă »o ezitare, doar de o 
zecime de secundă, timp in care 
balonul a ajuns la Faolo Rossi 
și înaintașul central torinez nu

Germania — Franfa

MINUTE N-AU FOST
(min. 71. Hrubesch) — Littbar
ski, Fischer.

FRANȚA : Ettori — Amoros. 
Janvion. Tresor, Bossis — Ți
gana, Giresse, Platini, Gen- 
ghini (min. 50 Battiston, min. 
57, Lopez) — Rocheteau. Six. 

Prima repriză a consemnat, 
la început, o suită de atacuri 
ale fotbaliștilor vest-germani, 
dar primul șut periculos avea

avea îi el probleme, mai ales 
cu starea sănătății lui Kupcze- 
wicz. Cînd echipele au ieșit la 
încălzire s-a putut constata că 
pe teren au fost prezenți toți, 
inclusiv... accidentalii.

Arbitrul Uruguayan Juan Car- 
dcllino cheamă la întrecere e- 
chipele :

POLONIA j Mlynarczyk — 
Dziuba, Janas, Majewski — 
Kupcewicz, Buncol. Matysik, 
Ciolec (min. 46 Palasz) — Lato, 
Smolarek (min. 76 Kusto).

ITALIA ; Zoff — Bergomr,Co- 
llovati, Scirea. Cabrini — An- 
tognoni, Tardelli, Oriali — 
Conti, Rossi, Graziani (min. 64 
Altobelli).

începutul jocului este carac
terizat printr-o prudență extre
mă, de ambele părți. „Vom ve
dea, în final, lovituri de la 11 
m“ se aude în tribună. Apără
torii sînt, cum se spune, cu 
ochii în patru la fiecare gest 
al atacanților. Și cu toate aces-

R. F.

90 DE
La Sevilla, pe stadionul San

chez Pizjuan, și-au disputat 
dreptul de a evolua în finală 
echipele R. F. GERMANIA și 
FRANȚEI. Arbitrul olandez 
Charles Corver a condus ur
mătoarele formații :

R. F. GERMANIA : Schuma
cher — Kaltz, K. H. Forster. 
Stiielike, B. Forster — Drem- 
mlcr Breitaer, Briegel. Magath

* Jn cazul în care F.I.F.A. nu va acorda Columbiei 
girul organizării Cupei Mondiale ’86, 3 țări, ți ele de 
peste Ocean, ar putea deveni gazdă a întrecerilor. 
Este vorba de Canada, Statele Unite ți Brazilia. A- 
ceasta din urmă a mai organizat C.M. în 1950.

<9 Avînd în vedere experiența total nefericita a 
sistemului de difuzare a biletelor, practicat acum prin 
organismul „Mundiespana", grupare de agenții de 
voiaj și de hoteluri, care-ți propusese să le vîndă, în 
principal, peste hotare (dar a lăsat stadioanele spa
niole cu foarte multe locuri. . goale !), F.I.F.A. a 
hotărît să nu o mai repete I
• In ceea ce privețte modul de desfățurare a vi

itorului sau a viitoarelor campionate mondiale, nu 
s-a luat încă o decizie. A fost criticat sistemul ac
tual de stabilire a seriilor, astfel ca să se asigure 
calificarea în sferturile de finală a țării organiza
toare — Span-ia ți a „echipelor mari*  — Brazilia, Ar
gentina, Anglia, Italia și R.F. Germania. De aseme
nea, a fost contestat sistemul grupelor cu cita 3 
echipe, din turul al doilea.

— C. Alberto, Brito, Piazza, Everaldo — Clodoaldo. 
Gerson — Jairzlnho, Tostao, Pele, Riveltao.

1374 — Mflnchen (80 000 spectatori): B.F. GERMANIA
— Olanda 2—1 (2—1). Au marcat: Breitner (min. 25 
din 11 m) și Muller (min. 43), respectiv Neeskens (min. 
1 din U m). Arbitru: Taylor (Anglia) Echipa cam
pioană: Maier — Vogts, Schwarzenbeck, Beckenbauer, 
Breitner — Hdness, Overath, Bonhof — Grabowski, 
Miiller, Holzenbeln.

1978 — Buenos Aires (78 000 spjectatorl): ARGENTINA
— Olanda 3—1 (1—0, 1—1). Au marcat: Kempes (min. 
36 și 105) șl Bertonl (min. 115), respectiv Nannlnga 
(mln. 81). Arbitru: Gonella (Italia). Echipa campioană: 
Fillol — Olguin, Galvan. Passarella, Tarantinl — Ardl- 
les (mln. 65 Larrosa), Gallego, Kempes Bertonl — 
Luque, Ortiz (min. 74 Houseman).
• Și iată și rezultatele din „finalele mici*: 1930 (n-a 

existat o asemenea finală): S.U.A. a fost clasată a 
treia fiind învinsa campioanei, (6—l. în semifinale) Iar 
Iugoslavia a patra (Învinsă de Argentina cu 6—1), 1904: 
Germania — Austria 3—2. 1938: Brazilia — Suedia 4—2. 
1950: in turneul final 3. Suedia 2 p. 4. Spania 1 p (in 
meci direct, 3—1), 1954: Austria — Uruguay 3—1. 1958: 
Franța — R.F.G. 6—3. 1962: Chile — Iugoslavia 1—0, 
1966: Portugalia — U.R.S.S. 1—0. 1970: R.F.G. — Uru
guay 1—0. 1974: Polonia — Brazilia 1—0. 1078: Brazii!» —

In funcție de unele critici, Hermann Neuberger, 
președintele comitetului de organizare a „Cupei Mon
diale*  din cadrul F.I.F.A., a propus ca în turul al 
doilea al turneului final să M revină la sistemul de 
meciuri eliminatorii, care ar urma să se desfășoare 
simultan (in aceeași zi și la aceeași oră).

greșește : 1—0 pentru Italia
și al 4-lea sîlu gol la El Mun
dial 1

Replica „alb-roșilor" este 
prompta și Zoff este salvat de 
bară în min. 35 la un șut superb 
al lui Kupcewicz. Și să notăm, 
pînă la pauză, înlocuirea #lui 
Antognoni cu Marini (min. 27) 
în urma unei accidentări.

La reluare polonezii adoptă o 
nouă tactică, mijlocașii juclnd 
mai în față» mai aproape de 
cuplul de atacanți, pentru a 
forța ofensiva și a modifica sco
rul. Dar italienii se dovedesc 
imbatabili în apărare, se gru
pează perfect în preajma porții 
lui Zoff, închizînd toate culoa
rele prin care aceasta ar putea 
fi amenințată. După ce în min. 
64 Graziani este accidentat la 
o Ciocnire cu Buncol și înlocuit 
de Altobelli, în min 72 Conti 
demarează pe dreapta, centrea
ză din viteză în careu șl Paolo 
Rossb cu capul, înscrie al cin
cilea gol al său (a devenit ast
fel lider în clasamentul golge- 
terilor). ESTE 2—0 PENTRU 
ITALIA, CARE SE CALIFICA 
ASTFEL IN FINALA !

11 (1-1)

SUFICIENTE
să-l tragă Giresse în min. 6. 
Vest-germanii caută să-și im
pună forța ofensivă șl, în min. 
11. Littbarski execută specta
culos. din întoarcere, iar în 
min. 14, Dnemmler trage tiaire 
în bară. După 4 minute, Breit
ner îl deschide în adîncime pe 
Fischer care pătrunde în ca
reu, Ettar îl plonjează în pi
cioare, dar nu reține balonul, 
care ajunge la Littbarski. Cu 
un șut sec, de la 18 m. acesta 
deschide scorul. Jucătorii fran
cezi atacă la rîndu-le tot mai 
periculos și în min. 27 ega
lează. Kaltz faultează la 25 m. 
Giresse execută lovitura libe
ră pe partea dreaptă, centrare 
în careu, unde Platini este fa
ultat. Tot el execută penalty-ul: 
1—1. Pînă la pauză simt de 
consemnat, de ambele părți, 
ocazii favorabile de gol, dar 
scorul rămine neschimbat.

în repriza a dioua au domi
nat mai mult elevii lui Hidalgo, 
care și-au creat ocazii favora
bile, între care cea mai mare 
a fost cea a lui Battiston (min. 
57), cînd a tras afară, deși 
poarta era goală. In ultimele 
minute. Amoros trage în bară, 
iar apoi ratează Fischer.

La ora închiderii ediției ur
mau prelungirile.

• „Meciul continentelor* * sa
apropie de sflrșit : la această
ori scorul dintre America de 
Sud ,1 Europa este de 6—5, dar 
In mod absolut cert, el va fi 
egal I Este vorba de titlurile 
mondiale cîștlgate de America 
de Sud (Brazilia 3, Uruguay » 
,1 Argentina 1) și Europa (Italia 
șl R.F. Germania cite 3, An
glia 1).
• In finala „Mundlaletului*  se 

vor lntîlnl echipa coluinblanl 
Tahuichi și reprezentativa Unga
riei.
• Echipa El Salvador, cu apă

rarea cea mal slabă la C.M. (ta 
3 partide din serie a primit 11 
goluri, 10 de la Ungaria, 2 de la 
Argentina și 1 de la Belgia) si 
francezul Jean-Luc Ettori, porta
rul care a „încasat" cel mai ra
pid gol la acest campionat (in 
meciul cu Anglia, Robson a În
scris In secunda a 27-a) vor pri
mi din partea municipalității ora
șului Cerda, de Ungă Palermo. 
2 500 de bucăți de anghinare 
(planta cea mal mult cultivată 
In regiune). Trebuie precizat însă 
că în dialectul local, sicilian, nu
mele plantei este sinonim cțt... 
gol, „boabă*.  De aceea au și 
fost aleși portari pentru a fl.» 
premlați I
• Francezul Just Fontaine, re

cordmanul golgeterilor „mondia
lelor*  (13 puncte marcate la C.M. 
din 1953, din Suedia), va oferi 
„gheata de aur*  jucătorului care 
va înscrie cele mal multe goluri 
acum, în Spania.
• Polonezul Grzegorz Lato l-a 

egalat Ieri pe conaționalul său 
Deyna, evolulnd pentru a 102-a 
oară în reprezentativa țării : 
„Am încă o plăcere deosebită să 
joc fotbal, dar anii au Început 
să mă apese și cu să simt aceas
tă apăsare Lato este acum 
in virstă de 32 de ani.
• Intr-un comentariu transmis 

pentru ziarul „Journal dos Brj- 
sll*  Pele a asemănat suneth] 
tamburinei bătută de un supor
ter brazilian cu un marș fune
bru, după moartea visurilor la 
acest campionat mondial ’...
• Dat fiind faptul că olande

zului Corver l-a fost încredințată 
conducerea partidei de ieri, din 
semifinala de la Sevilla, au cres
cut foarte mult șansele ca bra
zilianul Armando Coelho să fie 
ales de F.I.F.A. să arbitreze par
tida finală la Madrid. Coelho. în 
vîrstă de 43 de ani, este arbitru 
internațional de 10 ani.

® Un ziarist portughez șl-a 
uitat într-un vestiar la stadionul 
Sarrla din Barcelona o geantă cu 
actele sale și cu o importantă 
sumă de bani. Un om de ordine 
șl de... omenie, a găsit geanta și 
a înapoiat-o păgubașului'! :
• Pentru finala El Mundial, pe 

stadionul Santiago Bernabeu vor 
avea acces,. la masa presei, doar 
1750 de ziariști și doar 450 de 
crainici radio șl TV. Să mal no
tăm că partida va fl „fotogra
fiată*  doar de 250 de reporteri. 
Am pus de flecare dată acest 
doar pentru că. să nu uităm, la 
El Mundial stnt acreditat! 6200 dș 
ziariști 1

CALEIDOSCOP - CELE 11 FINALE ALE CUPEI MONDIALE

I
I
I

Duminică va fl cea de a 29-a zi a acestui al xn-lea 
turneu final al Cupei mondiale la fotbal, ziua marii 
finale a competiției, pe stadionul madrilen „Santiago 
Bernabeu*.

Caleidoscopul de astăzi își propune o reactualizare a 
precedentelor 11 finale ale campionatului lumii...

1330 — Montevideo (70 000 spectatori): URUGUAY — 
Argentina 4—2 (1—3). Au marcat: Dorado (min. 12), 
Cea (min. 57), Irlarte (min. 68), Castrol (min. 89) pen
tru Uruguay, Peucelle (min. 20), Stabile (min. 37) pen
tru Argentina. Arbitru: Lan genus (Belgia). Echipa cam
pioană: Ballesteros — Nasazzi, Mascheronl — Andrade, 
Fernandez, Gentldo — Dorado, Scarone, Castro, Cea, 
Irlarte.

1934 — Roma (45 000 spectatori): ITALIA — Ceho
slovacia 2—1 (0—0, 1—1). Au marcat: Orsi (min. 82) 
șl Schlavio (min. 95). respectiv Puc (min. 74). Arbitru: 
Ekllnd (Suedia). Echipa campioană: Oombl — Mon- 
zeglio, Allemandi — Ferraris TV, Monti, Bertollni — 
Guaita, Meazza, Schlavio, Ferrari, Oral.

1938 — Paris (Colombes, 60 000 spectatori): ITALIA — 
Ungaria 4—2 (3—1). Au marcat: Colaussi (min. 6 șl 35) 
și Piola (min. 17 și 74), respectiv Titkos (min. 8) și 
Sarosl (min. 70). Arbitru: Capdeville (Franța). Echipa 

Serantoni, An- 
Piola, Ferrari,

campioană: Olivieri — Foni, Rava — 
dreolo, Locatelll — Blavati, Meazza, 
Colaussi.

1950 — Rio de Janeiro șl Sao Paulo 
torl la ultimul meci, la Rlo). sistemul 
a fost un turneu in 4 : ' — 
3. Suedia 2 p, 4. opoiua i p. crupa ce uruguay-ui a 

- jucat cu Spania (2—2) șl Suedia (3—2) iar Brazilia cu 
Suedia (7—1) și spania (6—1) cele două echipe au evo
luat in ultimul meci, o adevărată finală: URUGUAY — 
Brazilia 2—1 (0—1). Au marcat: Schiaflno (min. 65)

(203 849 specta- 
de desfășurare 

1. Uruguay 5 p, 2. Brazilia 4 p, 
4. Spania 1 p. După ce Uruguay-ul a 

șl Ghiggla (min. 79), respectiv Friaca (min. 42). Arbi
tru: Reader (Anglia). Echipa campioană: Maspoll — 
Gonzales, Tejera — Gambetta, Varda, Andrade — 
Ghlggia, Perez, Mlguez, Schlaffino, Moran.

1354 — Berna (64 000 spectatori)): R.F. GERMANIA — 
Ungaria 3—3 (2—2). Au marcat: Morlock (min. 10). 
Rahn (min. 16 și 85), respectiv Pușkaș (min. 6) șl 
Czlbor (min. 8). Arbitru: Ling (Anglia). Echipa cam
pioană: Turek — Posipal, Llcbrich. Kohlmeyer — Eckel. 
Mal — Rahn, Morlock, O. Walter, F. Walter, Schfifer.

1358 — Stockholm (52 000 spectatori): BRAZILIA — 
Suedia 5—2 (2—1). Au marcat: Vava (min. 7 șl 33), 
Pele (min. 56 șl 90) și Zagalo (min. 66), respectiv 
Liedholm (min. 4) și Simonsson (min. 80). Arbitru: 
Guigue (Franța). Echipa campioană: Gllmar — D. San
tos, Bellini, Orlando, N. Santos — Zito, Didi — Gar- 
rincha, Vava, Pele, Zagalo.

1962 — Santiago de Chile (60 000 spectatori): BRAZI
LIA — Cehoslovacia 3—1 (1—1). Au marcat: Amarildo 
(min. 18), Zlto (min. 67) șl Vava (min. 79), respectiv 
Masopust (min. 15). Arbitru: Latîșev (U.R.S.S-). Echipa 
campioană: Gilmar — D. Santos, Zozimo, Mauro, N. 
Santos — Zito, Didi — Garrlncha, Vava, Amarildo. Za
galo (Pele a fost accidentat în turul intil).

1966 — Londra (93 486 spectatori): ANGLIA — R.F. 
Germania 4—2 (1—1, 2—2). Au marcat: Hurst (min. 17, 
101 șl 119), Peters (min. 78), respectiv Haller (min. 12), 
Weber (min. 89). Arbitru: Dlenst (Elveția' Echipa 
campioană: Banks — Cohen, J. Charlton. Moore. V 
son — Stiles, B. Charlton — Ball, Hurst, Hunt, Peters.

1970 — Ciudad de Mexico (112 000 spectatori): BRAZI
LIA — Italia 4—1 (1—1). Au marcat: Pele (min. 17); 
Gerson (min. 65), Jairzinho (min. 70) și C. Alberto 
(min. 67), respectiv Bonisegna (min. 38). Arbitru: 
Gldckner (R.D. Germană). Echipa campioană: Felix

„Ce altceva ș-ar mai putea «pune despre grandoarea 
fotbalului » Esto unul din tărâmurile de pașnică dispută 
unde noțiunile își caută gloria..

ALBERT CAMUS 
(1913-1960) 

scriitor francez. Laureat crf Premiului Nobeî 
(1957). In tinerețe a fost portar în echipa 

de fotbal R.U.A. din Alger.

I

I
I

ichipa campioană: Felix Italia 2—1. jî
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