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SCRIMERII NOȘTRI
ÎNAINTEA MARILOR ASALTURI 

ALE C. M. DE LA ROMA
Sportivii noștri sint optimiști, dar să nu uite că ambiția, 

precizia, curajul și dăruirea trebuie să*i însoțească la 
fiecare pas
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3+1, aceasta a fost formula 
pregătirilor finale ale lotului 
reprezentativ de scrimă în ve
derea apropiatelor campiona
te mondiale : trei arme (flo
retele și sabla) găzduite de 
complexul clubului Steaua de 
la Predeal (care a asigurat la un 
excelent nivel condițiile de ca
zare și antrenament), și una 
(spada) aflată la București, 
Departajare care o prefigu
rează pe cea care va unma, 
începînd de astăzi, cînd Iotul 
scrimerilor români se va de
plasa, treptat, pe arme, la 
Roma, unde cu începere din 
această săptămînă vor intra, de 
asemenea pe rînd, în focul ma
rilor asalturi pentru desemna
rea titlurilor mondiale și a 
locurilor pe podium, în pro- (Continuare in pag. 2-3)

Ultimul sprint al spadasinilor spre medalii, la București ! De la 
stingă la dreapta : Ion Popa, Octavian Zidaru, Felix Nicolae, 
Rudolf Szabo, Nicolae Bodoczi fi antrenorul Dumitru Popescu.

Foto : Vasile BAGEAC

PLANORISTUL ROMÂNA. MATTA PE LOCUL 2 
ÎN CONCURSUL DE LA OREL (U.R.S.S.)

Recent încheiat, concursul de 
zbor fără motor al țărilor so
cialiste. disputat la Orei 
(U.R.S.S.), ne-a adus satisfac
ția unui loc secund în clasa
mentul general individual,, ob
ținut de către reprezentantul 
nostru Arpad Matta, perfor- 
mantă realizată pentru prima 
oară în această tradițională în
trecere, al cărei nivel valoric 
este egal cu cel al campiona
tului european. Pentru amă
nunte ne-am adresat secreta
rului adjunct al Federației ae
ronautice române, Dumitru 
Pleșa, conducătorul lotului 
nostru :

„CUPA f EDERAȚIEI" 
N-A FOST Șl 

„CUPA“ ATLEȚILOR?
Atmosferă de vacanță, sîm

bătă si duminică, pe stadionul 
„23 August", la concursul de 
atletism dotat cu ..Cupa Fede
rației"... Atmosferă de vacanță 
tocmai acum. în toiul sezonu
lui (nu estival, ci... atletic !), 
cînd ar fi trebuit să fie vre
mea performantelor, după cum 
ne-o arată mulțimea de re
zultate de mare valoare înre
gistrate în aceste zile ne con
tinent. Concursul organizat de 
federație tocmai în ideea de a 
oferi atletilor noștri fruntași 
posibilitatea de a obține per
formanțe „pe măsura pregă
tirii efectuate" n-a găsit ecou 
în rinduL.. adresantelor. ră- 
minînd. din lipsă de perfor
meri șl de performante, un 
concurs apatic. Probabil că 
atleții noștri aiu acum cu 
totul alte preocupări decît 
aceea de a concura la o între
cere internă. La fel si antre
norii lor. aceiași antrenori care 
se plina adesea de lipsa con
cursurilor. de sărăcia calenda
rului intern. Atleții noștri, po
trivit unui mai vechi obicei, 
se pregătesc atunci cînd ar tre- 

bele individuale și pe echipe.
Șl pentru că spadasinii sini 

cei cane încheie, de regulă, cele 
10 zile de concurs ale cam
pionatelor mondiale, ne-am o- 
prit pentru Început la ei. In 
liniștea fi răcoarea de munte 
a acelor zile de pregătiri in
tense se aduna capitalul ne
cesar unei întreceri-maraton 
din miez de vară (15—24 iulie), 
unde singura izolare a plan
șei de larma și căldura sălii 
— unde se întrec concomitent 
zed de concurenți — o consti
tuie propria capacitate de con
centrare, doar • rezistența ner
voasă a sportivului.

Paul SLAVESCU

— De la început, țin să relev 
tăria acestui concurs la care 
au participat 9 formații repre- 
zentind 8 țări (gazdele cu 2 
echipe) : Bulgaria, Cehoslova
cia, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S., la start 
prezentindu-se 51 de planoriști 
cu un bogat palmares interna
țional și mă refer în special 
la cel sovietici, polonezi, ceho
slovaci. In ceea ce privește 
condițiile, și anume situația 
meteorologică, aceasta n-a fost 
dintre cele mai favorabile, 
sporind gradul de dificultate 
a parcursurilor. Am făcut a- 
ceasiă precizare pentru a scoa- 

Anișoara Cușmir cîștigă proba de 100 m in 11,69
Foto : Ion MIHĂICĂ

bui să concureze, sau se 
odihnesc, după participările in
ternaționale pe care le-au a- 
vut, în timp ce „Cupa Federa
ției" ae desfășoară in anoni
mat. cu cîțiva seniori, cu citi
ră juniori (si de categoria a 
Il-a), cu concurenți puțini, u- 
neorl 4—S de probă (triplusalt 
si Înălțime 4. lungime fete 5, 
disc fete 6 etc) si cu rezultate 
de duzină.

CICLIȘTII ROMÂNI PE 
BE FOND ALE CAMP
CIMPULUNG MUSCEL, 11 

(prin telefon). Sîmbătă și du
minică — într-o organizare ire
proșabilă. pentru care gazdele 
din Cîmpulung merită calde 
felicitări — s-au desfășurat 
probele de fond, ultimele ale 
celei de a XV-a ediții a cam
pionatelor balcanice de ciclism. 
Atât la juniori (învingător S. 
Popezs — Iugoslavia), cit și la 
seniori (cîstigător K. Kanelo- 
poulos — Grecia), sportivii ro- 
mâni au ocupat locul 3, prin 
Z. Lorincz, respectiv I. Gancea, 
ceea ce reprezintă o perfor
manță satisfăcătoare, dacă ți
nem seama de rezultatele ob
ținute Ia ultimele ediții si. mai 
ales, de lipsa lui M. Romaș- 
canu. precum si de pregătirea 
insuficientă a multora dintre 
titulari ocupați cu examenele 
școlare în perioada premergă
toare Balcaniadei.

Atît întrecerile juniorilor 
(simbătă) cit și cele ale senio
rilor (duminică) s-au desfășu
rat pe traseul Cîmpulung — 
Dragoslavele — Rucăr — Bran, 
primii parcurgînd 90 km. iar 
ceilalți 118 km. Un traseu mon
tan selectiv, pe care oaspeții 
l-au apreciat drept excelent 
pentru trierea valorilor. Du
minică. dificultățile au crescut 
simțitor, ploaia făcînd pericu
loasă coborîrea pe serpentine. 
Spre lauda lor. concurenți! nu 
s-au angajat în busculade, a- 
bandonatii (2 juniori. 7 seniori) 
avînd drept explicație doar 
epuizarea forțelor.

te mai bine în relief rezulta
tul deosebit de bun al repre
zentantului nostru la clasa 
standard, Arpad Matta. situat 
pe locul secund în clasamentul 
general individual, Ia o dife
rență de numai 92 p de so
vieticul Gherasimov. Poziția 
sa în ierarhia finală se dato
rează unei evoluții constante 
pe toată durata întrecerii (4 
triunghiuri și un dus-întors), 
el sosind de fiecare dată in 
plutonul fruntaș, fapt care i-a

Dinu COSTESCU

(Continuare in pag 2-3)

Fără performeri si fără per
formante, „Cupa Federației" 
n-a fost nici pe departe ceea ce 
s-a dorit, adică un concurs im
portant al sezonului intern, de 
verificare a stadiului de pre
gătire înaintea campionatelor 
naționale de la sfirsitul lunii și

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)

Juniorii rulează puternic pe o 
fond.

întrecerea juniorilor a fost 
spectaculoasă. tinerii rutieri 
absolvind cu brio examenul 
muntelui șL mai mult chiar, 
realizînd detașări pe urcușuri. 
Una dintre revelațiile disputei 
a fost Z. Lorincz, un tînăr de 
15 ani (mezinul competiției) 
din Brașov, ciclist la Torpedo 
Zărnești, antrenat de M. Bă- 
dilă. „Puștiul" a dovedit nu 
numai calități de rutier, dar si 
combativitate și o bună gin- 
dire tactică, atu-uri care l-au 
propulsat printre premianti. 
Prezent în toate acțiunile ofen
sive. el a făcut parte si din 
cvartetul final, muncind cu 
rîvnă la trenă, asa cum n-a 
făcut-o învingătorul. Ciclistul 
iugoslav a folosit un artificiu 
nesportiv, declinîndu-și posibi
litățile fizice de a se angaia 
la conducerea grupului de eva
dați. dar a... fugit în momen
tul în care a simțit că c-eilalti, 
ca urmare a muncii dure de' 
imprimare a ritmului, nu-i mai 
puteau riposta. I s-a alăturat 
în această ultimă tentativă 
doar turcul I. Pekan și. astfel 
sprintul final a fost cîștigat 
clar de S. Popezs.

Duminică, cursa seniorilor a

Ruginiii - primii reprezentant! ai sportului românesc

in Republica Zimbabwe

ECHIPA NOASTRĂ A LĂSAT
0 FRUMOASA IMPRESIE

Prezența recentă a rugbyș- 
tilor români în Republica Zim
babwe a reprezentat un mo
ment important în cronica re
lațiilor sportive dintre cele 
două țări, fiind vorba, în fapt, 
de cei dinții turneu al unor 
reprezentanți ai tricolorului în 
tînărul stat african. Primiți 
ca purtători ai mesajului de 
prietenie și pace al poporului 
român, componenții lotului re
prezentativ s-au aflat pretu
tindeni — după cum ne-au 
spus-o ei înșiși vineri, la îna
poierea in București — în cen
trul atenției, gazdele strădu- 
indu-se și reușind pe deplin 
să asigure o ambianță deose
bită.

Rezultatele sînt în general 
cunoscute. Totuși, pro memo
ria : 27—33 cu Mashonalaind ; 
61—6 cu Matabeleland ; 25—23 
cu Zimbabwe ; 44—6 cu Mid
lands ; 25—24 cu Zimbabwe ; 
27—9 cu Sel de sud. Așadar, 
după nereușita debutului, a ur
mat un lanț de cinci victorii, 
cele mai prețioase fiind — se

ITALIA-CAMPIOANA MONDIALĂ DE FOTBAL!
(Amănunte In pag. a 4-a)

3 ÎN PROBELE 
LUI BALCANIC

porțiune de urcuș in proba de 
Foto : Dragoș NEAGU 

fost ne alocuri de excepție, 
•cotind în evidență posibilită
țile tot mai mari ale cicliștilor 
din Balcani. După nenumărate 
evadări. în care a fost omni
prezent si reprezentantul nos
tru C. Nicolae, șpre final s-a 
constituit un grup de 4 aler
gători. format din același C. 
Nicolae, din I. Gancea, K. Ka- 
nelopoulos, și J. Pavlici. Cei 
patru au mers Întins fiind clar 
că unuia dintre ei îi va apar
ține victoria în campionatele 
balcanice din acest an. Pe 
urcușul de la Dragoslavele a 
atacat Pavlici. exact în mo
mentul în care cei doi rutieri 
români se aflau unul pe o par
te a soselel iar celălalt pe 
partea opusă (eroare de neier
tat !). Detașarea de 30—40 m 
a celor doi. iugoslavul Pavlici 
și grecul K. Kanelopoulos, i-a 
obligat pe sportivii români să 
se ducă puternic si. cînd se 
apropiaseră la 10—15 m. C. 
Nicolae a spart. Pe lunga cobo- 
rîre spre Cîmpulung cei doi au

Hristache NAUM

(Continuare în pag 2-3)

înțelege — acelea de palmares, 
din meciurile-test, cu naționala 
Zimbabwe. O Întrebare se naș
te in mod firesc: ce repre
zintă aceste rezultate, ce va
loare au ele 7 „Cu întreaga •- 
biectivitate — răspunde antre
norul federal Valeriu Irimescn 
— ele pot fi apreciate ca foar
te bune. Un argument l-ar pu
tea constitui și palmareseie e- 
norabile ale gazdelor la finele 
unor turnee ca acelea ale pu
ternicelor echipe britanice
Bridgend, Cardiff, Swansea.
Dar, mai presus de orice este 
puternica impresie produsă
oricărui specialist sau specta
tor de nivelul tehnic foarte ri
dicat al rugbyului din Zim
babwe, de indemînarea deose
bită ți marea viteză de reac
ție a jucătorilor" Un alt amă
nunt interesant ne-a fost ofe
rit de Gheorghe Rangu, mem
bru al Biroului federal, con-

________________ Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag 2-3)



Reportajul nostru UUBIS Șl CARPAJI BUCUREȘTI AU REIROCRADAT 1 „Rad

CONCURS... I.E.F.S. ! DIA DIVIZIA
Centrele universitare cunosc 

In aceste zile animația speci
fică concursurilor de admitere 
In învățămîntul superior. Mii 
de tineri și tinere, după absol
virea examenului de bacalau
reat, se prezintă la unul din
tre cele mai importante con
cursuri ale vieții : cel de in
trare în rindul studențimii. 
DuPă ani de studii și eforturi, 
Cei mai buni dintre cei buni 
iși depun candidatura pentru 
accesul la profesiile la care 
•spiră.

Ca in fiecare an, reporterul 
sportiv a urcat din nou Dealul 
6pirii, drum pe care l-a stră
bătut de atîtea ori în anii stu
denției și care ii este atît de 
familiar. Dar, parcă, ce multă 
vreme a trecut de atunci !

Intrarea din str. Maior Ene 
ar. 12 a rămas 
doar
nea 
tarul 
mult 
cunoscuta sa Întrebare : 
pe cine cântați. și în ce pro
blemă

In curtea Institutului de E- 
ducație Fizică și Sport 
București, un du-te-vlno 
tatrerupt. Toată lumea 
preocupată, fiecare caută o sală,

neschimbată, 
portarul este altul, iar 
Tudoran — administra
ție pe atunci — este de 
pensionar și nu mai pune 

„Dv.

din 
ne- 
este

un teren, locul unde se va dis
puta... concursul.

Evident, Primul contact îl a- 
vcm cu rectorul institutului, 
prof. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu, personalitate bine
cunoscută în lumea handbalu
lui mondial, de la care obți
nem cîteva aprecieri : „Și de 
această dată avem candidați 
foarte mulți. Meseria aceasta, 
de profesor de educație fizică, 
pe care mulți o cred pe 
drept 
rindul 
mulți 
ză cu 
gătim 
preda 
mintului, iar in ultimii ani ei 
primesc cunoștințe metodice 
mai profunde in ramura de 
specialitate, devenind buni an
trenori pentru eșaloanele de 
bază ale sportului românesc și 
pentru cel de mare perfor
manță".

Cercetarea fugară a listelor 
de înscriere la concurs — cu 
aprobarea conf univ. Lucian 
Vasilescu, directorul secreta
riatului de admitere — con
firmă faptul că Printre candi- 
dații la I.E.F.S. se află mulți 
sportivi de renume. Este sufi
cient să amintim de gimnas-

ne- 
ușoară. are aderență în 
tineretului nostru și 

performeri o îmbrățișea- 
dragoste. Astfel, noi pre- 
dascăli care să poată 
în toate verigile învăță-

tele Emilia Eberle, Dumitrița 
Turner, de gimnaștii Kurt Szilier, 
Romulus Bucuroiu sau Sorin 
Cepoi, de atletele Stela Ma
nea sau surorile West, de bas- 
chetbalista Mihaela Pană, 
pentatlonistu] 
de schioara 
ș.a. pentru 
valoarea în 
cursului de

O căutăm
— campioană
Fort Worth, medaliată la 
de la Moscova și la atîtea 
competiții de anvergură.

— Emoționată. Emilia 7

de 
Lucian Țintea, 

Magdalena Hîrlav 
a ne da seama de 
performeri a con- 
admitere la I.E.F.S. 
pe Emilia Ebcrlc 

mondială la 
J.O. 
alte

că 
de

— Vă rog să mă credeți 
în fața exigentelor brigăzi 
arbitre și a miilor de specta
tori din orice sală de sport nu 
am avut tracul din aceste zile. 
Dar, cum am fost și 
optimistă, sper că 
de data aceasta...

voi
sînt o 
reuși și

decît 
După

Nu ne-a rămas 
urăm mult succes, 
urăm succes tuturor celor 
tind spre 
frumoase, 
cele mai

una dintre cele 
dar și una

să-i 
cum 
care 
mai

dintre 
pretențioase meserii.

Paul 1OVAN

CUPA FEDERAȚIEI** N-A FOST Șl „CUPA “ ATLEȚILOR ?
(Urmare dtn pag. 1)

■ Jocurilor Balcanice progra
mata la București la jumătatea 
lai august. De remarcat, totuși, 
noul record național al Mihaelci 
Loghin, (antrenor Ion Sabău) 
la greutate, 19,98 m, la capătul 
anei excelente serii, precum și 
onestitatea de a concura și de 
a se strădui să-și onoreze 
faima unui număr de fruntași. 
Prea mic, insă, pentru a salva 
concursul...

★
Rezultatele de sîmbătă: FEMEI: 
M m: Anișoara Cușmir (CSM 
Craiova) 11,69. Natalia Caraio- 
■tfoglu (Rapid) 11.79 Doina 
Jlaaa (Rapid) 11,91. Gabi Io- 
■eacu (IEFS) 11,91. Iboia Ko- 
radl (Steaua) 12,06 ; 490 m: 
tafia Radu (Viitorul Vaslui) 
•MB. Maria Radu (CSU Ora
dea] 19,22. Sanda Popescu (CS 
nrgoviște) 56.14. Sica Bunea 
*38 Brăila) 56,39 ; 1500 m: 
Adriana Mustață (Metalul) 
4:24,®, Margareta Ghile (CSM 
RaMu) 4:25,03, Elena Fidatov 
(Delta Tulcea) 4:25,48. Daniela 
Vleru (CSS Botoșani) 4:30,21 ; 
699 mc: Cristina Vlăsceanu 
•CS Tîrgoviște) 61,16, Adriana 
•tancu (Farul Constanța) 
*1,86, Flori Rohozneanu (CSM 
Craiova) 62,00. Liliana Enăches- 
eu (CSM Craiova) 62,71 ; lun
gime: Doina Anton (CSM Pi
tești) 6,44 m. Maria Vlăsceanu 
(CS Tîrgoviște) 6,31 m. Marieta 
Ucu (Metalul Hunedoara) 6,01 
m. Sanda Vlad (CSM Baia 
Mare) 5.92 m, Liliana Alexan
dru (CSU Galați) 5,88 m ; disc: 
florența Crăciunescu (Steaua) 
•4,60 m, Mariana Ionescu-Len- 
gyel (CSM Craiova) 63,54 m, 
Elisabeta Neamțu (IEFS) 56,33 
m. Tatiana Mihalcea (CSM Pi
tești) 49,32 m ; BĂRBAȚI : 109 
m : Constantin Ivan (Univ. 
Cluj-Napoca) 10.78. Paul Stan- 
du (Știința 
Călin “ 
10,90, 
Iova) 
mlan . ____ __ ___
hai Boroiu (I.E.F.S.) 48,32, Dan 
Preoțescu (I.E.F.S.) 48.72 ; 1 500 
m : Nicolae Voicu (Metalul) 
3:43,66, Nicolae Damean

(I.E.F.S.) 3:45,04, Paul Copu
(Farul Constanța) 3:46,55. Emil 
Adămoaie (Știința Bacău) 
3:47,17 ; 100 mg : Ion Oltean
(Știința Constanța) 14,12, Zsolt 
Gyongyosi (I.E.F.S.) 14.35, Dă- 
nuț Silișteanu (Rapid) 14,83, 
Mircea Răchită (I.E.F.S.) 14,95 ; 
înălțime : Li viu Maltei (Univ. 
Iași) 2,10 m. Zoltan Mathe (U- 
niv. Cluj-Napoca) 2,00 m ; pră
jină : Adrian Dioancă (Poli Ti
mișoara)-4,70 m. Dragos Ștefan 
(I.E.F.S.) '
Bedros

4,70 m ; triplusalt : 
Bedrosian (Dinamo) 

16.55 m, Mihal Ene (Știința 
Constanta) 15,37 m. Marian 
Nenciu (Steaua) 15,27 m ; gre
utate : Gheorghe Crăciunescu 
(Steaua) 17,12 m. Viorel Savu 
(Metalul) 15,18 m, Csaba Csa- 
kany (Univ. Cluj-Napoca) 15,04 
m ; suliță : Constantin Chiriac 
(Dinamo) 76,76 m. Nicu Roată 
(I.E.F.S.) 74,34 m. Sorin Pesca- 
ru (Poli Timișoara) 72,62 m.

Rezultatele de duminică : FE
MEI : 200 m : 1. Natalia Kara- 
iosifoglu (Rapid) 23,97. 2. Doina 
Jinga (Rapid) 24,14 ; 800 m : 1. 
Genoveva Modiga (Oțelul Ga
lați) 2:04,43. 2. Aurica 
(I.E.F.S.) 2:06.56 ;
Maria Radu (C.S.U. 
9:08,56, 2. Adriana
(Metalul Buc.) 9:35,70 ; 100 mg :
1. Mihaela Stoica (Rapid) 13,37,
2. Maria Vlăsceanu (C.S. Tîrgo-
viște) 14,45 ; înălțime : 1. Nicu- 
lina Vasile (Dinamo) 1,85 m. 2. 
Katalin Kiss (Metalul Tg. Se
cuiesc) 1,76 m ; greutate : 1. 
Mihaela Loghin (C.S.M. Craio
va) 19,98 m — nou record na
țional (seria incercărilor : 19,75 
m, 19,96 m, 19,98 m, 19,84 m, 
19,80 m), " -
cea (A.S.U. 
m ; suliță : 
(LE.F.S.) 61,02

Mitrea
3000 m : 1.

Oradea) 
Mustață

2.

Constanța) 10,84, 
Dedlu (Unlv. Brașov) 
Gildo Tudor (C.S.M. Cra
ii,08 ; 400 m : Mircea Da- 
(Poli Timișoara) 48,25. Mi-

Tatiana Mihal- 
iPitești) 17,35

Corina Gîrbea 
m, 2. Mihaela 

Stănescu (Muscelul CI. Muscel) 
59,38 m, 3. Eva Zdrgă-Raduly 
(Univ. Cluj-Napoca) 57,40 m ; 
BĂRBAȚI : 200 m : 1. H. Toboc 
(Farul C-ța) 21,46, 2. CI. 
lescu-Hatcu (Constr. 
21,91 ; 800 m : 1. Gh.
(Știința Bacău) 1:48,28 _. .... 
Boroiu (I.E.F.S.) 1:48,67 ; 5000 m: 
L Gh. Zaharia (Oțelul Gl.)

1.

Suse- 
Arad) 

Ghipu 
2. M.

14:12,98 ; 
(I.E.F.S.) 
P. Copu 
Voicu 
8:36,64 ; 
(Rapid)

400 mg : D-tru lacob
51,94 ; 3000 m obst. : 
(Farul) 8:36,43, 2. N. 
(Metalul
lungime : D. Simlon 

7,72 m ;
București)

(Rapid) 7,72 m ; disc : 1. I. 
Zamfirache (Dinamo) 63,62 m, 
2. St. Korpoș (Dinarrio) 58,30 m ; 
ciocan : 1. N. Bindar (Dinamo) 
73,10 m. 2. Adalbert Mehes (Di
namo) 68,44 m ; ștafeta 4X400 
m : 1, Dinamo 3:16,29. 2.
I.E.F.S. 3:16,38.

Andi VILARA, coresp.

„A“
SIBIU, 11 (prin telefon). Ul

timul turneu al campionatului 
național de baschet masculin, 
grupa valorică 7—12, s-a în
cheiat prin jocurile desfășu
rate, sîmbătă și duminică, 
sala C.S.Ș. din localitate.

într-una dintre cele mai 
tractive intîlniri, C.S.U. 
bin a dispus de Universitatea 
Cluj-Napoca cu 91—81 (47—39). 
Avînd în vedere că 
formație acumulase cite 4 
torii, învingătoarea urma 
se claseze pe locul 8. Au 
tigat jucătorii gazdă care, 
coordonați de Apostu, s-au 
pus prin rapiditatea acțiunilor 
de atac șa prin precizia arun
cărilor la coș ale pivoților Bal- 
hegy și Chirilă. Au înscris : 
Balhegy 30, Chirilă 27, Tonca 
13, Apostu 11, Mladin 8, Șer- 
bănescu 2 pentru Învingători, 
respiectiv Crăciun 18, Herbert 
16, Barna 14 Mathe 12. Ro
taru 10, Mara 4, Bretz 4, Al-

in
a- 

Si-

fiecare 
vic- 

să 
ciș- 
bine 
im-

Df BASCHET (m)
dea 3. Au arbitrat : P. Pasere 
și M. Ploieșteanu, ambii din 
București.

Alte rezultate : C.S.U. Sibiu
— Carpați București 67—57 
(34—29), Urbis București — 
Carpați 73—71 (45—37), Dinamo 
Oradea — Farul Constanța 
81—80 (39—39), Dinamo — Uni
versitatea 84—82 (42—45), Urbis
— Farul 86—75 (34—38).

CLASAMENT: 7. Farul Con
stanța 80 p, 8. C.S.U. Sibiu 
p, 9. Dinamo Oradea 78 p, 
Universitatea Cluj-Napoca 
p, 11. Urbis București 75 
12. Carpați București 57 p.

Echipele Urbis București și 
Carpați București au retrogra
dat, în locul lor urmînd să 
evolueze în Divizia „A" forma
țiile Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești și Politehnica C.S.Ș. Uni
rea Iași, promovate din Divi
zia de tineret.

Iile IONESCU-coresp.

79
10.
77
P,

PLANORISTUL A. MATTA PE LOCUL 2 LA OREL
fUrmare din pag. 1)

permis să se mențină tot 
timpul in imediata apropiere 
a liderului.

— In ceea ce îi privește pe 
ceilalți component ai lotului...

— Cele două reprezentante 
ale noastre, Fernanda Jurcă 
și Elena Coțovanu, deși obți
nuseră rezultate bune, In pri
mele patru probe, după aceea 
au ratat locurile 5—6, dezavan
tajate și de arbitraj. Mezinul 
echipei, Doru Vlădescu, la 
Prima sa competiție internațio
nală și cu trecerea pe 
norul de clasă open 
in acest an, a avut- o compor
tare bună, acomodîndu-se cu 
ambianța și făcind față difi
cultăților impuse de duritatea 
intrcccrii. Apropiatul campio
nat național, ce se va disputa Ia 
Iași in a doua jumătate a 
lunii iulie, Ia el luind parte 
in calitate de invitați plano-

Pla- 
efectuată

riști din R.D. Germană și R.F. 
Germania, va constitui un nou 
prilej de confirmare a progre
sului realizat atit de Matta 
cit și de ceilalți planorișii ro
mâni.

Clasament general : clasa
standard — masculin : 1. Mi
hail Gherasimov (U.R.S.S.) 
3474 p; 2. Arpad Matta (Româ
nia) 3382 p ; 3. Pavei Francko- 
wiak (Polonia) 3355 p ; ...14.
Sergiu Sidon (România) 1987
p ; feminin : 1. Maria Bolla 
(Ungaria) 4567 P ; 2. Maria Ki- 
zivatova (U.R.S.S.) 4271 p ; 
Eva Doroczi (Ungaria) , 4072 
10. Fernanda Jurcă (Rorrîâ 
3197 p... 13. Elena Coțovanu 
(România) 2799 p ; clasa open: 
1. Frantișek Matousek (Ceho
slovacia) 4915 p ; 2. Stanislas 
Kluk (Polonia) 4838 p ; 3. Jiri 
Valentr (Cehoslovacia) 4402 p ; 
...15. Doru Vlădescu (România) 
2589 p ; 16. Erwin 
(România) 2241 p.

I
I
I
I
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Rosch I
înaintea c.m. de scrimă de la roma

(Urmare din pag. I)
„Spadasinii vor trage, la 24 

iulie, o dată cu Încheierea 
probei pe echipe, linia de bi
lanț a comportării acrimerilor 
noștri la ediția 1982 a cam
pionatelor mondiale. Cum an
ticipați această comportare 
ne-am adresat spadasinilor. 
„Echipa noastră a devenit 
competitivă — ne spune an
trenorul Dumitru Popescu. Do
vada o 
acest an la patrulaterul Franța 
— Italia 
ria și la turneul 
cialiste, precum și 
in fața primelor 
laureatelor J.O. ’80 : Franța, 
Polonia, U.R.S.S., ca și a echi
pei Italiei, cu campionul eu
ropean Mazzoni pe planșă. 
Prin iniinerirea formației, eu 
Rudolf Szabo, Nicolae Bodoczi 
și Felix Nicolae (toți trei, de- 
butanți in echipă Ia C.M.) am 
fost obligați să mărim rit
mul omogenizării și cred că am 
atins în acest an un prag în
curajator". Octavian Zidarn, 
căpitanul echipei, reținut de 
obicei în aprecieri, mențio
nează fără echivoc că în acest 
an pregătirile s-au efectuat 
mai bine și rezultatele au fost 
promițătoare. „Avem acum o 
bază reală pentru o perfor
manță mult dorită", conchi
de el, în timp ce Ion ’Popa, 
întotdeauna gata de glumă, a- 
daugă : „Dacă avem acum eea 
mai bună medie de înălțime 
(peste 1,90 m) dintre echipele

constituie locui I in
România — Un ga

zărilor 60- 
victoriile 

garnituri ale 
■80 :

ECHIPA DE RUGBY A LĂSAT 0 FRUMOASĂ IMPRESIE
(Urmare din pag. I)

candidate la medalii, 
nn ne-am uita de sus 
și pe podium 7"

Și dacă spadasinii 
fiecare ediție a C.M.. 
tii sânt cei care o deschid. Ur
mătorul popas, deci, la fione- 
tiști, primul interlocutor — 
Petru Kuki, cel care anul tre
cut, la Clermont-Ferrand, de
venea vicecampion mondial. 
„Cred eă in condiții normale 
— și mă refer in primul rînd 
Ia obiectivitatea arbitrajului — 
pot aspira din non la un loc 
pe podium. Am muncit en 
spor în această perioadă, «imt 
bine lama și am poftă de con
curs". Antrenorul flonetiștilor, 
Iosif Zilahi, încrezător in șan
sele scrimerulul nostru nr. 1, 
nu-și ascunde însă temerile in 
privința echipei : „Aliniem la 
Roma o formulă Inedită, ală
turi de Kuki aflindn-se Sorin 
Roca, Zsolt Husti. George Oan- 
cea și Nicolae Hie. Pentru a 
avea o bună poziție pe tabloul 
de concurs al echipelor, este 
necesar să avem cel puțin doi 
reprezentanți in faza eliminări
lor directe a probei individua
le. Deci, hu numai Kuki..."

Sabretrii au avut cele mal 
prestigioase succese ale sezo
nului, care au culminat cu do- 
Mndires „Cupei Europei" (e- 
chipa Steaua) și a trofeului In
dividual „Masters *82 (Ioan 
Pop). Cu acesta din urmă, 
căpitan al echipei naționale, 
ne-am întreținut : „Va fi foar
te greu, echilibrul valoric fiind 
evident, așa eă oricare dintre 

. echipele Bulgariei, Italiei, Po
loniei, României, Ungariei *1

de ee 
la ele
Încheie 

flore tiș-

U.R.S.S. — enumerate alfabe
tic, nu după șanse... — poate 
câștiga titlul sau rata podiu
mul 1 Noi toți — Marin Mus
tață, Cornel Marin, Alexandru 
Chiculiță, Ion Pantelimonescu 
și eu — am parcurs în acest 
an • perioadă de reconsiderare 
a procesului de pregătire, an
gajamentul nostru fiind total. 
Atmosfera este optimistă, căci 
avem acum o altă motivație, 
un alt suport al muncii Și re
zultatelor".

FloretisLeie (Marcela Moldo
van, Aurora Dan, Csila Rupar- 
csics, Elisabcta Guzganu si 
Monica Weber) au printre ele 
mezina întregului lot reprezen
tativ. sătmăreanca Monica We
ber, la cei 16 ani ai săi, avlnd 
șansa 6ă fie, pnobabil, și eea 
mai tinără concurentă la Ro
ma. Antrenorul Ștefan Haukler 
este riguros în aprecierea șan
selor : „Din prima grupă va
lorică fac parte, cred eu, echi
pele U.R.S.S., Ungariei și 
R.F.G. ; din cea de a doua — 
Franța, Italia, Polonia și 
România. Noi trebuie să do
vedim Ia C.M. ’82 eă sintem in 
fruntea acestei grupe, pentru 
ca In perspectiva J.O. *84 să a- 
jungem in lupta pentru meda
lii". Iar Marcela Moldovan, 
campioana națională a ftare- 
tistelor, se simte obligată să 
adauge: „Trebuie să avem 
o finalistă în proba individua
lă Ia Roma. Și in ceea ee mi 
privește, dacă nu am să ob
țin, pînă la Olimpiada de la 
Los Angeles ’84, nn rezultat 
mare, atunci cînd ?“ De acord, 
Marcela Moldovan 1
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ducătorul delegației: »Au
transformer! excepționali, prin
tre cei mai bnni din lume*. 
In primul meci, deci față tn 
față cu... necunoscutul, la nu
mai o zi după sosirea la Ha
rare, tricolorii s-au arătat sur
prinși de maniera de joc a 
gazdelor, de dimensiunile mai 
reduse ale balonului, de unele 
decizii ale arbitrului, părăsind 
terenul învinși. După primul 
pas însă, așa cum a fost el, 
echipa s-a mobilizat admirabil, 
Intrecîn* Intr-o manieră cate
gorică cea mai bună echipă de 
club, Matabeleland, impresio- 
nlnd intr-un asemenea mod 
incit In ziare au apărut apre
cieri de genul ^echipa română 
— o mașină da ragby! (Atuu-

rile ei, din acest meci și din 
următoarele: mobilitatea re
marcabilă a înaintașilor, pres
tația convingătoare a treisfer- 
turilor, pregătirea fizică exce
lentă și — nu In ultimul rfnd 
— concepția de joc și expe
riența superioare.

Au fost folosiți toți cei 22 
de jucători care au făcut de
plasarea (unele schimbări fiind 
determinate de accidentări): 
Fuicu, Lungu, Rădulescu, Du
mitru, Caragea au evoluat In 
toate partidele, Florea L L 
Constantin (Întrebuințat și ea 
fundaș, pe Ungă rolul lui o- 
bișnuit, de centru), Aldea, Ale
xandru, Murariu, Gheorghe — 
In cinci, Paraschiv, ▼. Ion (u- 
vertură și mijlocaș la grăma

dă) Stoica, Ungureanu, Moț —x 
în patru, Corneliu (taloner și 
pilier), Bucan, Măcăneață, Șt. 
Constantin — In trei, Vărzaru 
— în două, Marghescn — In- 
tr-una. Pe lista realizatorilor 
apar nu mai puțin de 17 ju
cători, cele mai multe puncte 
(55) fiind realizate de Ion Con
stantin, transformerul numărul 
1 al echipei, secondat de A- 
lexandru și V. Ion. S-au În
scris In total 31 de eseuri t 
Aldea și Murariu dte 5, Fuicu 
și Stoica cite 4, V. Ion 3 etc. 
In condițiile unei evoluții de 
ansamblu considerată drept 
bună de conducerea tehnică, 
s-au evidențiat Lungu, Dumi
tru, Paraschiv, Stoica, Bucan, 
Murariu, Fuicu, Aldea, Cara
gea*.

CAMPIONATUL BALCANIC DE CICLISM
(Urmare din pag. I)

ezitat (Gancea să plece de 
nul singur, iar Nicolae 
schimbe roata) si. elnd, 
sfirșit. s-au hot&rtt. distanta 
devenise irecuperabilă. Gancea 
a forțat apoi, alungind la 10— 
15 m de fugari, dar linia de 
sosire era prea aproape de a- 
cestia pentru a mai putea 
schimba ierarhia. K. Kanelo- 
poulos, campion balcanic si In 
1977. și-a confirmat posibili
tățile de sprinter, clstielnd fără 
dubii.

REZULTATE TEHNICE: ju
niori — 1. S. Popezs (Iugo
slavia) a parcurs 90 km in 
2 h 24:47. medie orară 37,300

să 
in

km — campion balcanic, 2. L 
Pekan (Turcia) 2 h 25:20. 3. Z. 
Lfirincz (România) 2 h 25:45. 4. 
S. Ristov (Bulgaria), 5. 
Sebenici (Iugoslavia), 6. 
Rujakovici (Iugoslavia) — 
celași timp ; seniori — L 
Kanelopouios (Grecia) a par
curs 118 km în 3 h 12:20. medie 
orară 36.811 km — campion 
balcanic, 2. J. Pavlici (Iugo
slavia) — același timp, 3. L 
Gancea (România) 3 h 12:24, 4. 
V. Hubenov (Bulgaria) 3 h 12:50, 
5. J. Lampici (Iugoslavia) — 
același timp. 6. C. Nicolae 
(România) 2 h 12:54. 7. Tr. 
Sirbu (România) 3 h 14:18, 8. C. 
Paraschiv (România) — ace
lași timp... 10. C. Căruțașu 

(România) 3 h 20:00.

R. 
M.
a-
K.
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înregistra 
tate : 

BRISBj 
Chile 4— 
McNamar 
demeister 
8—6, 6—2
4— 6, 6—2 
— Rebol 
6—4, 6—:

PARIS.
prin vi 
(Xhoslovt 
toare a 
rezultatei,
5— 7, 6—3, 
Lendl 3- 
4—6, Lec 
Smid 2—t
— Lendl
6— 4.

CERViV
2— 3 meci 
ceea ce ] 
sigur, ca 
zzutti — ]
3— 6, Pan 
3-6, 7—5 
Bertolucci 
6—4, 6—4
— Lewis 
razzutti -

SAINT 
conduce < 
Suedia. 
10-8, 6— 
Wilander 
9-6, M<
— Jarryd. 
6—0.

TURNE
In trad: 

Elveția, c<

ADriINlSl
REZU'

— ETA
I. Unim 

H. Strui 
m. u.m. 
IV. Intră
V. Răpit 

VI. Unlr< 
VII. Mine: 

vm. Pand 
IX. Consi

X. Victo
XI. T.M.

XII. Danu 
XIII. Abate 

FOND Ti
LEI.



thipelor de Divizia „A" In cadrul pregătirilor pentru noul sezon
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DE PERSPECTIVĂ
vărului". Marcel Pigulea 
Emerich Dembrovschi), evitând 
astfel retrogradarea, amenința
re care plutea, asupra echi
pei, ca un nor, și o bună 
parte din retur. Și s-au ținut 
de cuvin*. : Politehnica Timi
șoara a terminat campionatul 
în a doua treime a clasamen
tului, la un punct de locul 7 
(și chiar cu un golaveraj mai 
bun decît echipa băcăuană...). 
Dar In clasamentul adevăru
lui n-a ajuns decît la —2, Și in 
fond, doar la două puncte dis
tanță de cea de a treia re
trogradată, „U“ Cluj-Napoca...

Oricum, la încheierea cam
pionatului, cum se antici
pa încă în luna mai în 
orașul de pe Bega. cu 
prilejul turneului internațio
nal „Trofeul Timișoara ’82“, 
„Poli și-a depășit condiția 
de echipă amenințată de spec
trul retrogradării". Obiectivul 
a fost, deci, atins. Dar poate

'aș Cîrciumaru t-a dovedit a fi inspi- 
ul din atacurile adversarilor, in me- 

de la București, in care „PoW t 
—1. Foto : L MIHĂICĂ

11. „POLI" TIMIȘOARA 34 12 8 14 40 41 32
• Puncte realizate acasă : 26 ; a pierdut 2 puncte cu Univer

sitatea Craiova, cite 1 cu U.T.A., F.C. Constanța. Jiul și S.C. 
Bacău.
• Puncte realizate In deplasare : 4 — cite 1 cu Jiul, Sportul 

studențesc, U.T-A. și Steaua.
• Cel mai bun loc ocupat : 2 — etapa a 3-a ; cel mai slab 

loc : 15 — etapa a 26-a
O Golgcterlj echipei : Anghel 12 goluri, Nedelcu 8, Manea șl 

Vlătănescu — cite 5, Nichici 3, Șerbănoiu 2, Palea, Păltinlșan, 
Dumitru și Lehman — cite 1 ; Ciocioană (F.C. Olt) — autogol.
• Jucători folosiți (25) : Anghel și Manea — dte 32 de me

ciuri, Șerbănoiu 31, Nedelcu 28, Moise și Vlătănescu — cite 27, 
Păltinlșan 25, Dumitru 24, Murar 23, Bocănlcl 21, Palea 28, Șunda
12, Circiumaru 17, Vișian șl T. Nlcolae cite 16, Nucă și Cotec — 
Cite 12, Nlchlci 10, Lehman », Suciu 8, Mutu șl Videscu — cite 
3, Plăvițlu, Woltz și Loga — cite 1.
• Cartonașe galbene : 22 — 14 jucători ; cele mai multe : 

Moise 3.
• Cartonașe roșii : Manea (etapele a 6-« și a 15-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m : 2 transformate (Ne

delcu și Anghel), 3 ratate (Dumitru, Nedelcu, Păltinlșan) ; • 
fost sancționată cu 7 penalty-uri : 8 transformate, 1 ratat.
• A expediat 428 de șuturi (313 acasă — 115 in deplasare), 

dintre care 204 pe spațiul porții (158 acasă — 46 in deplasare).

constitui aceasta un motiv 
real de satisfacție 7 Pot con
sidera, oare, factorii respon
sabili ai secției de fotbal din 
cadrul clubului studențesc ti
mișorean că lucrurile au luat 
o întorsătură fericită 7 A scăpa 
cu fața curată din zbaterea in 
coada clasamentului n-are ni
mic comun cu performanța, 
nici pe planul reprezentării fot
balului local în prima divizie 
ți, cu atît mai puțin, pe cel 
al ridicării nivelului de joc în 
campionat.

„Jumătate din titularii echi
pei — cei care au și dus gre
ul in ultimii ani — au vîrsta 
peste 30 de ani", ne-au spus 
interlocutorii de la „Poli", ți 
ca o explicație a slabei com
portări din campionat, dar și ca 
o circumstanță atenuantă. De 
fa,pt. este vorba de o circum
stanță agravantă, clubul ne- 
glijind in acest interval de 
timp întinerirea echipei, de
pistarea și lansarea talentelor 
locale.

De multă vreme, cînd spui 
„Poli" Timișoara, te gândești 
imediat la Păltinlșan, Șerbă
noiu, Anghel ți Dumitra, ju
cători cu vechi state divizio
nare „A", cu experiență ți 

știință a jocului. Dar timpul 
care nu iartă Iți spune cuvîn- 
tul și, iată, echipa studenți
lor timișoreni a— Imbăirinit, 
experiența nemaifiind vitamina 
capabilă să remonteze un or
ganism anemiat. Fapt care s-a 
vădit nu numai în incapacita
tea de a face față, In gene
ral, partidelor disputate în de
plasare. ci, mai ales, în difi
cultatea cu care echipa s-a 
impus în meciurile de aca
să (și nu avem în vedere nu
mai punctele pierdute In fața 
Universității Craiova, F. C. 
Constanța, U.T.A., Jiul ți 
S. C. Bacău).

Antrenorul Cicerone Mano- 
lache ne spunea, nu demult, că 
accentul pe care-1 pune pe 
capacitatea fizică a jucătorilor 
săi constituie, în cele din ur
mă, cheia problemei : cine va 
rezista rigorilor programului de 
antrenament, bine, cine nuj 
nu I De aici ți necesitatea 
completării lotului eu jucători 
noi chiar pentru posturile-chele 
din echipă. Deci, așa cum zi
cea și vechiul internațional 
Dumitru, „echipa resimte ne
voi* unor jucători tineri de 
perspectivă".

Paul SLĂVESCU

LOTUL REPREZENTATIV A EVOLUAT 
LA SUCEAVA Șl FĂLTICENI

• La Suceava: Lotul - C.S.M. Suceava 8-0 (5-0) 

e La Fălticeni: Lotul — Foresta 1-1 (1-0)
FĂLTICENI, 11 (prin telefon), 

în cadrul pregătirilor pentru 
viitorul sezon internațional ți, 
mal ales, în vederea apropiatei 
duble confruntări cu selecțio
nata Japoniei (joi 15 iulie la 
Suceava ți duminică 18 iulie 
la București), lotul național de 
fotbal, care se antrenează de 
la 3 iulie la Cimpulungul Mol
dovenesc. a susținut două par
tide de verificare cu formații 
divizionare din județul Suceava. 
Simbătă după-amiază, pe Sta
dionul Arini din Suceava, echi
pa condusă de M. Lucescu Și 
M. Rădulescu a întâlnit divizio
nara >,B“ locală C.S.M. Meciul, 
urmărit de circa 15 000 de spec
tatori, a fost atractiv, disputat 
Intr-un tempo alert și presărat 
cu multe faze de fotbal bun. 
realizate de selccționabili. Gaz
dele (antrenor Ion Gh. Iones- 
cu), lipsite de clțiva titulari ți 
într-o fază incipientă a pregă
tirii, au reușit să mențină echi
librul jocului doar aproximativ 
30 de minute, după care lotul 
s-a desprins treptat, dștigînd 
In final cu 8—0 (5—0), prin go
lurile înscrise de Cămătarii 
(min. 28 și 34), Țicleanu (min. 
33). Balacî (min. 35), Gabor 
(min. 42 și 64). Boloni (min. 
58) și Ștefănescu (min. 73). în 
meciul de la Suceava lotul a 
folosit următorii jucători : Mo- 
raru — Rednic, Ștefănescu, Ior- 
gulescu, Bogdan (Ungureanu) 
— Tîcleanu, Klein. Boloni — 
Bălăci, Cămătaru, Gabor (Tur
cu). C.S.M. Suceava a jucait în 
formația : Bilanca — Cristescu. 
Butnaru, A vădanei, Buliga — 
Gafencu, Golan, Neacșu — Pe
trescu I. Petnescu U, Cașuba. 
A arbitrat M. Abramluc (Su
ceava).

Duminică dimineață, la Făl
ticeni. lotul a întîlnit divizio
nara ,.C“ Foresta. Partida a 
avut Ioc cu ocazia inaugurării 
noului stadion al orașului (te
ren de fotbal excelent gazonat, 
tabelă de marcaj electronică, 
pistă modernă de atletism, te
ren multi-funcțional de hand
bal, tenis, volei, o bază nautică 
și de agrement, un parc recrea
tiv și un minihotel). Noul obiec
tiv este situat în pitoreasca 
zonă a complexului sportiv „Na
da florilor" și a fost realizat 
prin munca patriotică a tutu
ror locuitorile orașului Fălti
ceni. în ciuda timpului nefavo
rabil (ploaie rece continuă), tri
buna stadionului, cu o capaci
tate de 10 000 de locuri, s-a do
vedit neîncăpătoare. Terenul 
îmbibat cu apă a împiedicat un 
bun control al balonului, dar 
a solicitat mult pe jucătorii lo
tului reprezentativ, aceasta și 
în condițiile în care replica gaz
delor a fost deosebit de dîrză. 
mai ales în prima repriză. în 
final, lotul a obținut victoria 
cu scorul de 7—1 (1—0). prin 
golurile realizate de Văetuș 
(min. 31), Turcu (min. 47, 51. 
55), Suciu (min. 49), Custov 
(min. 64), Balint (min. 70). P< 
tru gazde a înscris Cintoru 
(min. 90). Au jucat următoarele 
formații : LOTUL NAȚIONAL : 
Iordache — M. Marian. Boloni, 
Andone, Ungureanu (Rednic) 
— Balint, Klein (Gabor), Cus
tov — Bălăci (Turcu). Suciu, 
Văetuș. FORESTA : Boariu — 
Crainiciuc, Sacas, Vătafu, Ga- 
vrilescu — Saghin. Gheorgalis. 
Țirdac — Păiș, Croitoru, Fie- 
raru. A condus C. Todică (Făl
ticeni).

Mihai IONESCU

HEA LA TENIS
Cehoslovacia Întrecută

PE PISTELE DE ATLETISM

alia de Noua Zeelandă! Hol recorduri ți alte perfornao|e de valoare In concursurile din Europa TURUL FRANȚEI
fi- premiu*. In semifinale B-au «-

fost flat 1 jucători ■ud-amertaani :
zul- Guillermo Vilu (Argentina) —

Bill Scanlon (SUA) 6—0, 6—2, 
— Josl-Luls Clere (Argentina)

uri: — Mareo» Hoeevar (Brazilia)
Gil- 0—4, 6—0. Finala, disputată du-
3—6, mlnică, între cei doi argentl-
mna nieni. i-a Încheiat cu succesul
raid net al lui Oere, In trei «e-
1—6, tari : 6—1, 6—3, 6—2.

în disputa feminină, în semi- 
orții finale Virginia Ruzicl a jucat
rpra cu italianca Barbara Rosei
ină- :7=-4, 6—1) ți s-a calificat ta
ițim finală unde a fost Întrecută cu
5—3, 7—5, 1—6, 7—6, de vest-ger-
e — manca Claudia Kohde, care
1—9, dispusese In jocul anterior de
ozil, Carole Tanvier (Franța) 6—3,
foah 6—2.
1—3, în finala feminină de dublu 

Ruzlci — Tanvier a dispus cu 
* eu 1—0, 6—3, 6—4 de perechea
udă, vest-gennană Elsterlebner — 
de- Kohde.

FINALA MANDLIKOVA - 
- SHRIVER...

___ în turneul feminin jn sală, 
attâ !a Sydney, ta semifinale : Ha- 
Ba- M Mandlikova — Kathy Rinal

di 6—3, 6—3 ți Pam Shriver — 
LA. Zina Garrison 6—1, 6—1.

r-6, 
l-i, itta,

,.^l PFISTER - ESTEP

RECORD EUROPEAN LA 
10 000 M. La Paris, portughezul 
Fernando Mamede a alergat 
27:22,95, necăpătîndu-și recor
dul european la 10 000 m, pe 
care O pierduse la 25 Iunie ta 
favoarea compatriotului său 
Carlos Lopez (27:24,39). Recor
dul mondial, 27:22,5, aparține 
tal Henry Rono. Tot la Paris, 
americanca Mary Dccker-Tabb 
a stabilit un nou record mon- 
dial pe o milă cu 4:18,08 (ve
chiul record 4:20,89 Ludmila 
Veselkova, URSS).
' R.D.' GERMANĂ ÎNTRECE 
S.U.A. Cîteva rezultate de mare 
valoare la Karl Marx-Stadt în 
meciul R.D.G. — S.UJL. dști- 
fcat de gazde eu 207,5 — 172",5 
(105—52 la feminin, 102,5—120,5 
la masculin). FEMININ : 100 m 
G6hr 10,88 — record mondial e- 
galat, Woeckel 11,00 ; 200 m : 
Woeckel 21,75 (vînt 2,6 nVs), 
.400 m : Koch 48,77 ; 800 m : 
Steuk 130,45, UUrich 139,74; 
1500 ms Bruns 431,85; 2000
m 9 Merrill 9:00,63 ; 100 mg : 
Knabe 12,62 ; 400 mg : Fiedler 
54,96; lungime : Lewis 6,81m, 
Schlma 6,77 m, Daute 6,65 m; 
înălțime: Kirst L97 m; greu
tate : Sluplanek 21,67 m. disc : 
Meszynski 71,40 m, suliță: Rich

ter 06,64 m ; 4 X 100 m : R.D. 
Germană 41,99, 4 X 400 m : R.D. 
Germană 3:20,23. MASCULIN : 
100 m : 'Calvin Smith 9,91(!) 
vtot 2,1 Emmelmann 10,11 ; 
200 m : Butler 20,32, 400 m : 
WHey 44,86, 800 m : Wagen- 
knecht 1:45,96 ; 1500 m : Maree 
3:37,90; 110 mg : Cowling 13,39, 
Holger Pohland 13,47 (rec. eu
ropean juniori) ; 400 mg : Ac
kermann 48,50 (rec.), Philips 
481,65 ; lungime : Grimes 8,09 m; 
înălțime : Stones 2,27 m ț tri- 
plusalt : Jordan 16,96 m (vînt 
peste 2 m/s) ; prăjină : V<riz 
(SUA) 5,65 m ; greutate : Bayer 
21,94 m, Lăut 21.56 m ; suliță : 
Michel 90,18 m ; disc : Lemme 
68,50 m ; 4 S5 100 m : SUA 
38,22, RD. Germană 38,29 (re
cord), ciocan : Gerstenberg
78,90 m. 4 X 400 m : S.UJL 
331,09 ; 20 km marș: Heyef 
(RDG) lh24:25.

CAMPIONATELE CEHO
SLOVACIEI. La Fraga, Jar- 
mlla Kratochvilova a alergat 
400 m in 49,03, Alte rezultate : 
masculin : 100 m : Mazur 10,35, 
înălțime: Hrabal 2,26 m, disc: 
Bugar 66,86 m ; feminin : lun
gime : Jimramovska 6.62 m, 
greutate : Fîbingerova 20,56 m.

• DouA ctaRC dcdsc io sprint • 0 evadare de 200 hm
• Anderson in continuare lider

CllATRAULIN, H. Slmbătă
s-a desfășurat etapa a 7-a In 
Turul Franței (Cancale — Con- 
cameau, 240 km). Cu 10 km 
Înaintea sosirii, belgianul Pol 
Verschuere, Împreună cu aid 
cinci alergători, au evadat din 
pluton si si-au disputat la 
sprint victoria In etapă. A rfș- 
tlgat Pol Verschuere In 6.07:12, 
timp cu bonificație 6.06:42 (me
dia orară 39,216 km). L-au ur
mat : Aad Wijnands (Olanda) 
6.06:52 (timp cu bonificație), 
William Tackaert (Belgia) 
6.07:02 (timp cu bonificație), 
Pascal Poisson (Franța), Theo 
de Rooy (Olanda) ți Pierre 
Mantheour (Franța) 6.07:12.

Duminică, etapa a 8-a (Con- 
caroeau — Chateaulin, circuit 
pe 204,850 km pe ploaie) a fost 
decisă, tot la sprint 1 De notat 
că după numai 4 km a evadat 
campionul francez Regis Clere. 
realizind o cursă solitară de 
200 km 1 La un moment dat el 
conducea cu 12 :47 1 Cu puțin 
Înainte de sosire, la urcușul de 
la Stang-ar-Garront, un grup

de 10 alergători s-a detașat și 
campionul belgian Frank Hos
te a învins la sprint în 5.03 :30 
(cu bonificație 5.03:00 — media 
orară 40,498 km). L-au urmat: 
Bruno Leali (Italia) 5.03:10 (cu 
bonificație). Claude Criquielion 
(Belgia) 5.03:20 (cu bonificație), 
de Rooy. Beat Breu (Elveția). 
Stephan Mutter (Elveția). Mari
no Lejarreta (Spania), Mario 
Beccia (Italia). Ludi Peeters 
(Belgia) și Sven-Ake Nilsson 
(Suedia) toti același timp — 
5.03:30.

Australianul Phil Anderson 
poartă, in continuare, tricoul 
galben (38.12:01). El are un a- 
vans de 48 s asupra irlandezu
lui Sean Kelly. Pe locurile ur
mătoare : 3. Bernard Hinault 
(Franța) la 1:18, 4. Regis Clere 
(Franța) la 1:51, 5. Daniel Wil
lems (Belgia) și Gerrie Kncte- 
mann (Olanda) la 2:03. etc.

Luni dimineață va avea loc 
etapa de contratimp pe echipe, 
aminată de miercuri și la 
prînz etapa a 9-a Plumelec — 
Nantes (132 km).cu 

ryd
La Newport (Rhode Jsland), 

americanul Hank Pfister a dis
pus de nigerianul Nduka Osl- 
bor cu 6—3, 7—6 ți s-a calificat 
ta finală unde H v* tntllni pe 
compatriotul său Mike Estep, 
învingător cu 6—4, 6—4 asupra 
australianului Brad Drewett

10T0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
'ULUI

1832 —
turti Lg. 3
3. Tim. 1
nnlcolau 1
Margtilta 1
Ineu 1

Rovinari 1
Drobeta 1 

a Orșova X
ANULAT

i Bacău 2 
al Buc. 2
r. Buc. 1

M. BUC. 1
RI : 173.336

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 2

DIN 11 IULIE 1982

Extragerea 1: 16 S3 14 
6 ; extragerea a H-n : 
11 41 17 23 ; extragerea 
a Ul-a: W 44 8 86.

FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI: 576.743 lei.

AGENDA SÂPTĂMlNII TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
o—iavu. 
ia—«.vii.
M.VU.

vete- BASCHET • Echipa universi
tății Kentucky (SUA) a dstigal 
turneul masculin de tai Tokio.

I

I
36-H25.VH. 
u.vn.

MIERCURI, TRAGEREA U SORTI lN COMPETIȚIILE 

DE FOTBAL EUROPENE
Tragerea la sorti a meciuri

lor primului tur al competiții
lor europene va avea toc 
miercuri la Zflrich. Conform 
hotărârii U.EFJL, datele de 
desfășurare sînt următoarele : 
turul I s 15 «1 29 septembrie, 
torul al n-lea : 20 octombrie

Si 3 noiembrie, turul al IlI-lea : 
24 noiembrie si 8 decembrie 
(Cupa U.EF.A.), sferturi de fi
nală : 2 ți 6 martie 1983. semi
finalele : 6 ți 20 aprilie, finale
le 9 4 ți 18 mai în Cupa
U.EF.A., 11 mai in Cupa cupe
lor si 25 mal in C.C.E

Duminică ea a dispus de Japo
nia cu 106—71. R.F.G. (clasată 
pe locul 9) a întrecut Franța cu
78— 59. • ta Iambol, In cadrul
turneului internațional feminin 
au fost Înregistrate rezultatele : 
U.R.S.S. — România 66—60 
(36—27), Ungaria — Bulgaria
79— 56 (34—36), S.U_A. — Carada
76—66 (38—XL) • La Budapesta,
turneu pentru juniori : Sofia — 
București 73—72, Moscova — Var
șovia 89—56, Budapesta — Fraga 
68—68 ; junioare : Moscova — 
București 67—50, Sofia — Varșo
via 79—70, Budapesta — Fraga
74—66.

BOX • Americanul MHton 
McCrory l-a tavins la puncte, 
«Imbătă, la PbOnix (Arizona), 
pe compatriotul său Roger 
Stafford (nr. 1 mondial ta ela- 
aamente WBA ți WBC) McCrory 
este neînvins in carieră, la ca
tegoria mijlocie. 
POLO • Trofeul Tungsram,

la Budapesta : S.U.A. — U.R.S.S. 
8—6, Olanda — Iugoslavia 9—8. 
Spania — Italia 9—8, Ungaria — 
R.F.G. 7—7, R.F.G. — Iugoslavia 
18-9, Olanda — S.U.A. 8—7. 
U.R.S.S. — Spania 16—9, Italia —. 
Ungaria 14—13.

RUGBY • Meciul test Aus
tralia — Scoția, «Desfășurat la 
Sydney (36 498 spectatori) a pri
lejuit victoria categorică c gaz
delor cu 33—9 (21—6).

ȘAH • Turneul interzonal te- 
minin de la Bad Kissingen a 
Început sîmbătă : Klimova (Ceh.) 
— Maksimovici (lug.) J—0, Belle 
(OL) — Shberenberg (S.U.A.) 
0—1 Erenska — Arbunlc (Chile, 
13 ani !) 6—1, partidele Ivanka 
(Ung.) — Smenova (URSS), 
Hund (RFG) — Litinskala (URSS) 
și Pogorevicl (România) — Horn 
«tein (Sued.) remiză. Celeilalte 
partide s-au Întrerupt.

VOLEI • Turneul de junioare 
de la Jaszbertay : Bulgaria — 
Ungaria 3—0, URSS — Cehoslova
cia 3-0, Polonia — RFG 3—2, 
Otanda — Bulgaria 3—2.



După victorii succesive cu Argentina, Brazilia, Polonia și R.F. Germania

ITALIA-MERITUOASĂ CAMPIOANĂ MONDIALĂ
în sflrșit, a căzut cortina deasupra marii scene 

a acestei a Xlî-a „Copa del Mundo", pe care c 
avut loc cel mai gigantic spectacol-fotbalistic, 
cu 528 de actori și... figuranți, cu nenumirafi re- 
gizori-antrenori. dirijori-arbitri, cu sute de mit 
de spectatori plini de pătimașă dragoste pentru 
f

Gata !... S-a încheiat ieri cel mai istovitor 
dintre toate campionatele mondiale de fotbal, 
competifie întinsă, pentru prima oară, pe durata 
a 29 de zile ți programlnd 52 de partide. A fost 
un examen sportiv, ca nici unul altul, dar pe 
care protagoniștii l-au trecut nu cu un succes 
oarecare, ci cu brio .'

VICTORIA DIN FINALA DE ASEARĂ, CU R. F. GERMANIA (3-1), A ADUS 
SQUADREI AZZURRA CEL DE-AL TREILEA TITLU SUPREM (1934,1938,1982)

In sflrșit, finala; mult aștep
tata finală a celei de a Xll-a 
ediții a Cupei Mondiale, care 
a reunit, într-o formulă ine
dită, Italia și R. F. Germania. 
Stadionul Santiago Bemabeu 
din capitala Spaniei a fost du
minică neîncăpător, cu toate 
cele 90 000 de locuri ale sale, 
pentru a-i primi pe iubitorii 
fotbalului.

La ora 21, (ora României), 
după formalitățile de rigoare, 
arbitrul brazilian Arnaldo Co
elho a chemat la întrecere ur
mătoarele echipe :

ITALIA : Zoff — Gentile, 
Collovati, Scirea. Cabrinl — O- 
riali. Tardelli, Conti, Bergomi— 
Rossi, Graziani (mln. 7 Alto- 
belli, min. 88 Causio).

R.F. GERMANIA : Schuma
cher — Kaltz, K.H. Forster, 
Stielike. B. Forster, — Drem- 
mler (min. 69 Hrubesch), Breit
ner. Briegel — Littbarski, Fis
cher, Rummcnigge (min. 69 
Muller).

Prima surpriză ; Rummenigge 
începe jocul ca titular și cu 
banderola de căpitan ai echipei 
sale pe mînecă. La italieni, 
Antognoni nu s-a refăcut, așa 
cum se spera, și antrenorul 
Enzo Bearzot l-a înlocuit cu 
tînărul Bergomi, un jucător 
polivalent, cu remarcabile ca
lități defensive, dar și bun or-

/n finala pentru 

DUPĂ OPT
La 48 de ore după încrâncena

rea de forțe din cadrul semifi
nalelor Mundiaâului, Învinsele de 
joi, Polonia șl Franța, s-au în
tâlnit la Alicante, să-și dispute 
medaliile de bronz. în cadrul fi
nalei pentru locurile 3—4. Evi
dent, problema principală pentru 
ambele echipe, dar ta primul 
rtnd pentru cea franceză, mult 
mai solicitată în partida -cu R.F. 
Germania, de la Sevilla, era a- 
ceea a felului în oare jucătorii 
se pot reface fizic și psihic pen
tru a aborda, cu forțe nod, a- 
cest al 51-lea med al Cupei Mon
diale '82. Și în timp ce antreno
rul polonez Antoni Piechniczek a 
putut alinia formația standard 
(evident, fără Smolarek suspen
dat, din oficiu pentru două car
tonașe galbene, dar cu Boniek 
care n-a evoluat în semifinala 
de la Barcelona) omonimul său 
francez Michel Hidalgo a avut 
mari probleme ca să închege un 
11, Battiston, accidentat joi în 
ciocnirea cu portarul vest-ger- 
rtian Schumacher rămăsese in
ternat In spital la Sevilla, iar 
numeroși alții erau și el acci
dentați șl incapabili să joace, 
printre aceștia fiind Platini, Gi- 
resse, Rocheteau, Genghlni, 
Bossis. într-o astfel de situație, 
Hidalgo a apelat la toate rezer
vele, astfel ca întreg lotul de 22 
care â venit în Spania să fi 
simțit fiorul unui joc la un cam
pionat mondial

Dar să vedem ce echipe s-au 
aliniat pe stadionul Jos <5 Rtco 
Perez, din Alicante, la fluierul 
arbitrului portughez Antonio da

ganizator la mijlocul terenului.
De cum începe jocul, este 

clară tactica celor doi antrenori 
de a anihila pe cei mai peri
culoși dintre adversari, frații 
Forster avînd sarcina să-i mar
cheze strict pe Rossi și pe Gra
ziani (după accidentarea aces
tuia, pe Altobelli). De partea 
cealaltă, întreg sistemul este 
astfel organizat încît să închi
dă culoarele spre poarta ltd 
Zoff. pentru Rummenigge, Litt
barski și Fischer. Jocul începe 
în nota de dominare a echipei 
vest-germane, italienii trăgînd 
primul șut spre poartă abia in 
min. 10. în min. 17 notăm o 
fază- frumoasă : pe „dreapta" 
Conti îl ,,întoarce" de două ori 
pe B riegel, centrează la Oriali 
care reia însă cu capul peste 
bară. In min. 25 se ratează 
deschiderea scorului : Altobelli 
centrează înalt In careu, Conti 
same la cap, dar este placat ca 
la rugby de Briegel și arbitrul 
brazilian dictează lovitură da 
la 11 m. Execută Cabrinl cara 
șutează însă pe lingă poartă I 
Pini la sfîrșitul reprizei acțiu
nile de atac se succed, dar sco
rul rămîne alb.

Repriza secundă începe cu a- 
tacurl viguroase ale fotbaliștilor 
italieni. In min. 57 mijlocașul 
Dremmler II faultează pe AL
TOBELLI ; lovitura liberă este 

locul 3: Polonia — 

ANI DIN NOU
Silva Garrido : POLONIA : Mly- 
narczyk — Dziuba, Janas, Zmu- 
da, Matyslk (în min. 46 a foot 
înlocuit cu Wojcicki) — Kupce- 
wicz, Majewski, Lato, Bunco! — 
Bondek, Szarmach ; FRANȚA : 
Castaneda — Amoros, Mafiut, 
Trasor, Janvioa (din mln. 64 a 
jucat Lopez) — Țigana (min. 83 
Six), Girard. Larios — CosirSol, 
Soler, Bellon e.

Polonezii încep rapid, cu a- 
tacuri directe șl chiar In pri
mele minute Kupcewlcz are • 
bună poziție de șut. Mingea tre
ce Insă nu departe de bară. 
Francezii echilibrează jocul șl In 
min. 4 Larios execută bine o lo
vitură liberă care-1 pune în di
ficultate pe Mlynarczyk, ca șl 
șutiul lut Țigana (min. 11) res
pins în corner. Dar după două 
minute .în urma unei pase a lui 
Țigana, GIRARD trage puternic, 
de la 20 de metri, la firul ierbii. 
Mingea lovește bara șl intră în 
gol : 1—0 pentru Franța. Polone
zii replică prompt, dar Kupce- 
wicz (min. 18) șl Boniek (mih. 
20) ratează, Iar în minutul 23 
Szarmach U salvează pe... Cas
taneda, mingea șutată de Boniiek 
lovindu-se de coechipierul său 
chiar pe linia porții franceze t

Cu 4 minute înainte de pauză 
SZARMACH se „reabilitează* și 
Înscrie prlntr-un șut superb, un 
deml-vodă de la 10 m. In min. 
44 Kupcewicz execută un corner, 
Castaneda nu este prea decis, 
lese totuși din poartă dar MA
JEWSKI înscrie cu o lovitură eu 
capul Este rindul Poloniei să 
conducă : 2—1.

trimisă pe partea dreaptă Ia 
CONTI, nemarcat, care centrea
ză în careu șl PAOLO ROSSI, 
cu un „cap“ magnific, deschide 
scorul șl înscrie cel de al 6-lea 
gol consecutiv al său ! In min. 
66, o acțiune fierbinte la poarta 
lui Zoff : Briegel centrează, 
portarul italian scapă mingea 
spre care se îndreaptă Rummc
nigge și Littbarski, dar Collo
vati este mai rapid și o împin
ge in brațele lui Zoff. După 
trei minute, un contraatac vi
guros al italienilor prin ace
lași inepuizabil Conti care cen
trează precis la TARDELLI în 
marginea careului de 16 m : șut 
cu stîngul, mingea se lovește 
de bara din dreapta și este 2—0.

în min. 82, faza se repetă : 
Conți centrează la ALTOBELLI 
care își potrivește mingea și 
trage fără replică pentru Schu
macher. Deci, 3—0 pentru ita
lieni. Meciul este, desigur, ju
cat pentru că azzurri știu bine 
să păstreze un avantaj, mai st
ies acum rfnd sînt atlt de a- 
proape de cucerirea titlului 
mondial. Vest-germanii se avîn- 
tă. totuși, in atac cu întreaga 
echipă, inclusiv Stielike și B. 
Fdrster și in min. 83 Înscria 
golul de onoare prin BREIT
NER In urma unui fault. Re
zultat final : 3—1 (0—0) pentru 
Italia.

Franfa 3 2 (2-1)

PE PODIUM!
La reluare, in min. 47 Janvioa 

fl faultează pe Boniek, la 26 de 
metri de poartă, lateral stingă. 
Execută KUPCEWICZ, pe jos, 
foarte tare șl portarul francez, 
care plonjează cu tatlrziere, nu 
mal are altceva de făcut decit 
să scoată mingea dta poartă. La 
3—1 moclul e jucat. Fotbaliștii 
francezi sie avlntă mal des șl 
mat mult In atac, neglijind de
fensiva cu scapiul, evident, de a 
mal încerca să facă ceva. In 
min. 73 Țigana (același inepui
zabil Tligana !) n deschide pe 
COURIOL, La limita ofsaidului. 
Acesta stopează balonul cu stin
sul dar trage cu dreptul șl în
scrie : 3—2. Plnă la sftașltul jo
cului, deși ocazii au mai fost, 
scorul a rămas neschimbat, con
sfințind victoria meritată a echi
pei Poloniei. In acest fel fotba
liștii polonezi își reeditează suc
cesul din 1974 de la Mdnchen 
etnd au cucerit medaliile de 
bronz (1—0 cu Brazilia).

După meci, antrenorul polonez 
Piechniczek a declarat : „Cred 
că am avut o evoluție bună la 
El Mundial, fără scăderea din 
semifinala cu Italia, Iar bilanțul 
este satisfăcător. Această Cupă 
Mondială a fost foarte grea, dar 
de un bun nivel, multe partide 
avtad • factură excelentă*. Ia 
rindul său, Michel Hidalgo a 
•pus : „Părăsim Spania fără
tristețe, poate cu regrete, dar 
sigur cu o mare bucurie, aceea 
de a fi demonstrat adevărata 
fată a fotbalului francez*.

• Echipa boliviană Tahuichi a câștigat turneul 
„El mundialet", rezervat echipelor cu jucători 
plnă la 12 ani 1 în finală, la Barcelona, Tahuichi 
a întrecut reprezentativa Ungariei cu 3—1.
• Comisia de disciplină a F.I.F.A. a sancțio

nat cu suspendarea pe o „etapă* (a se citi... joc 
internațional oficial) pe toți cei care au fost e- 
liminați de pe teren. Printre aceștia se află șl 
argentinianul Armando Diego Maradona 1
• După opinia fotbalistului olandez Johann 

Cruyff, „brazilienii au fost cei mai buni (nat. 
deși n-au trecut de faza sferturilor de finală), 
ținînd seamă de stil șl de spiritul fotbalului pe 
care-1 practică, realmente cu frenezie 1 Dar in 
sport, și fotbalul nu este o excepție, ceea ce 
contează, în primul rînd, este rezultatul...*
• In memoria lui Santiago Bernabeu, tn ca

drul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă, ia 
Madrid, a fost dezvelit un bust al aceluia oara, 
ani de-a rindul, a fost președintele activ șt ini
ma marelui club spaniol Real Madrid.
• Cel mai mare tenor mondial Ia această oră. 

spaniolul Placido Domingo, a venit special dta 
Statele Unite ca să concerteze ta cadrul mani
festațiilor culturale șl artistice organizate «u 
prilejul Cupei Mondiale. Concertul său a fost 
audiat de peste 200 000 de madrileni 1

• Sîmbătă, Înaintea medului din „finala mică* 
de La Alicante, s-au fotografiat împreună polo
nezul Boniek șl francezul Platini care var fi 
coechipieri, peste puțină vreme, cu Rossl șl oel- 
lalțl jucători la Juventus Torino.
• In marele hal al Palatului Congreselor dta 

Madrid a avut loc vineri vernisajul Tind foarte 
interesante expoziții, organizată de Asociația in
ternațională pentru un sport fără violență 1
• ziariștii acreditați la CJti. au alcătuit două 

echipe, una a Spaniei și alta Intemațienală care 
au susținut un med în toată regula. Partida a-a 
încheiat la egalitate : 1—1.
• Un „bravo" strigat din toată inima : ta 

continuare, controlul antidoping a dat doar re
zultate negative 1
• Prețul biletelor de Intrare la finala de Ieri 

seară a crescut de 4—5 ori față de costul lor 
Inițial. Evident, la bursa neagră I
• încă Înaintea finalei, vest-germanul Paul 

Breitner declarase că «nul viitor se va retrage 
din activitatea competițîomală, dar că ptaă atunci 
va rămîne sub culorile vechil sale echlipe Bayern 
din Mtlnchen. Acesta a fost al treilea campionat 
mondlad la care a luat parte Brefiner.

Echipa ITALIEI a mal fost campioană mondială în 1934 (2—1 
cu Cehoslovacia, la Roma) șl ta 1938 (4—2 cu Ungaria, la Paris), 
a fost finalista fa 1970 (1—4 cu Brazilia, la Ciudad de Mexico) 
șl a jucat o dată ta finala mică, fa 1978 (1—2 cu Brazilia, la 
Buenos Aires). Campioană a Europei ta 1968 (2—0 cu Iugoslavia, 
la nejucare, ta primul med, după prelungiri, scorul fusese de 
1—1, la Rama). Campioană olimpică ta 1936 (2—1 cu Austria, la 
Beriln).

Antrenor Enzo Bearzot_ Lotul de 22 : Dino Zoff —"căpitanul 
echipei (născut la 28.2.19*42, Juventus Torino), Alessandro Alto- 
belli (28.11.1953, Internazionale Milano), Giancarlo Antognonț 
(1.4.1954, Florentina Florența), Franchtao Barest (8.5.1960, Milan), 
Giuseppe Bergomi (22.12.1963, Inter), Ivano Bordon (13.41951, 
Inter), Antonio Cabrinl (8.10.1957, Juventus), Franco :Causio (1.2. 
1943, Udinese Udine), Fulvlo Collovati (9.5.1957, Milan), Bruno 
Conti (13.3.1955, AS Roma), Giuseppe Doscna (2 5.1958, Torino), 
Giovanni Galli (2S.4.1958, Florentina), Claudio Gentile (27.9.1953, 
Juventus), Francesco Graziani (12.12.1952, Fiorentina), Giamplero 
Marini (23.2.1951, Inter), Daniele Massaro (23.5 1961, Fiorentina), 
Gabriele Oriali (25.11.1952, Inter), Paolo Rossi (23.9.1956, Juven
tus), Gaetano Scirea (25.5.1953, Juventus), Francesco Selvaggl 
(153.1953, Cagliari), Marco Tardelli (24 9.1994, Juventus), Pietro 
Wierchwood (6.4.1999, Fiorentina).

Cupa Mondială 1982

CLASAMENTUL FINAL
1. ITALIA
2. R.F. Germania
3. Polonia
4. Franța

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
6 goluri :

Paolo Rossi (Italia)
5 goluri 4.......

Karl-Helnz Rummenigge
4 goluri :

Zbigniew Boniek (Polonia)
Arthur Antunes Colmbra-Zico (Br<r- 

ririo)
3 goluri :

Lâulo Kiss (Ungaria)
Gerry Armstrong (Irlanda de Nord)
Paulo Roberto Falcao (BraziHa)
Alain Glresse (Franța)

Joao Havelange

CONSACRAREA. UNEI IDEI
Avocatul brazilian Joao Ha

velange, care a Împlinit 66 de 
ani în luna mal, a fost reales 
In funcția de președinte al 
F.LF.A. (al treilea mandat). 
Această realegere este, de 
/apt, consacrarea unei activi
tăți prolifice, serioase, compe
tente și pasionate, pe care pre
ședintele forului fotbalistic in
ternațional o desfășoară, cu 
molipsitor entuziasm, din 1974 
(de cînd se află în fruntea ac
tiviștilor F.I.F.A.) și Pînă as
tăzi. Este, in același timp, re
cunoașterea politicii pe care 
Joao Havelange a dus-o pen
tru popularizarea fotbalului și 
implantarea lui temeinică în 
toate colțurile lumii. Formula 
de desfășurare a Cupei Mon
diale ’82, cu 24 de echipe, este 
o idee a sa, pe care a avan

sat-o de mai mulți ani și pen
tru care, realmente, s-a bătut 
— sportiv 1 Acum, in Spania, 
desfășurarea multor partide și 
evoluția unor formații precum 
Algeria, Camerun. Kuwait, 
Honduras, Irlanda de Nord și, 
de ce nu, chiar Noua Zeelan- 
dă, i-au dat dreptate. Că au 
biruit sau nu aceste echipe pa 
stadioanele spaniole, nu este o 
chestiune esențială, lucrul cei 
mai important rămîne marele 
cîștig pe care l-a avut fotbalul 
lumii I

Și un amănunt din biografia 
lui Havelange : în tinerețe a 
jucat, bineînțeles, fotbal,^ dar, 
sport de mare performanță »- 
făcut la... polo pe apă, fiind 
portarul echipei Braziliei la 
J.O. din 1952 de 1a Helsinki I

HOTĂRÎRI Șl PROIECTE ALE F.LF.A.
AI 43-lea Congres al F.I.F.A. 

a alee noul Comitet executiv al 
forului internațional : președin
te : Joao Havelange (Brazilia), 
vicepreședinți : Harry H. Cavan 
(Irlanda de Nord), Abdel Mosta- 
fa (Egipt), Guillermo Canedo 
(Mexic), Artemio Franchi (Ita
lia), Hermann Neuberger (R. 
Germania), *' “
(Kuwait), 
(U.R.S.S.), 
coste ;"___
GyBrgy Szepesl

_ ____ F.
Ahmed Alsadoon

Vlaceslav Koloșkov 
Carlos Alberto La- 

(Argentina) ; membri : 
(Ungaria), ftito 

Alcantara (Senegal), Ablllo d’Al
meida (Brazilia), Alfonso Senior 
(Columbia), Hiram Sosa Lopea 
(Guatemala!), Tore Brodd (Sue
dia), Necdet Cobanll (Turcia), 
Pablo Porta (Spania), Hoayaid 
AI-Badry (Irak), Henry Fok 
(Hong Kong), Oyo O Oyo (Ni
geria), Andră Kamperveen (Su
rinam) ; secretar general : Joseph 
Blatter (Elveția).
• Fără să le fi spus pe nume, 

(dar toată lumea știe că este 
vorba de echipele RJ. Germania 
Șl Austria șl de meciul lor dta 
cadrul primului tur) Comitetul 
executiv F.I.F.A. „a depttas ati
tudinea tehnic* șl tactică a tutor 
selecționate, atitudine care a 
afectat spectacolul Cupei Mon
diale'. De asemenea : „se reco
mandă Comisiei de organizare a 
C.M. din 199* să prevadă dispo
ziții regulamentare pentru a îm
piedica ca astfel de lucruri (de 
fapt, aranjamente t) să re mal 
producă".
• Au fost primite la FJJ.A 

I noi federații naționale : Gui
neea Bissau, Guineea Ecuatoria
la. Comoro, Insulele Capului Ver
de, Sao Tome șl Principe. Astfel

că, la această oră, 155 de țări 
stat reprezentate ta forul inter
național.
• Vest-germanul Hermann 

Neuberger, vicepreședinte al 
F.I.F.A., a fost reales ta funcția 
de șef al Comisiei de organizare 
a viitoarei edlțtl a Cupei Mon
diale, care se va desfășura, după 
cum am mal anunțat, tot cu M 
de echipe ta turneu! final. Can- 
dldatura Columbiei pentru orga
nizarea ediției a xm-a a cam
pionatului lumii urmează să fia 
aprobată (sau nu) de ComftettM 
executiv FJ.T.A, la 16 decem
brie, abia după ce o comisia 
specială sa va deplasa ta Co
lumbia șl va studia la fața lo
cului posibilitățile de organizare 
ta această țară Comisia este al
cătuită dta Neuberger, Alberto 
Lacoste (Argentina), Josțph 
Blatter (Elveția) și Horst 
Schmidt (R.F. Germania).
• Indiferent unde va avea loe 

viitorul campionat mondial, pen
tru mal buna Iul desfășurare, 
Hermann Neuberger a propus 
spre studiere o nouă formulă de 
organizare a turneului final a 
« serii a cite C echipe, 2 grupe 
de dte < echipe in turul al doi
lea, semifinale in cruciș intre 
primele două clasate in aceste 
grupe. Reamintim că acum ta 
primul tur au fost ( serii a cita 
4 echipe, tar ta turul al doilea 
4 grupe a cite 3 echipe, câști
gătoarele ealifirindu-se ta semi
finale. O hotărâre definitivă ur
mează, desigur, aă se ta ta vii
tor ; ponto tot la reuniunea Co
mitetului executiv al F.I.F.A., 
dta 16 decembrie
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