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La Costinefti, in tabără tineretului

DE LA IVAN PATZAICHIM 
LA... F.C. ARGEȘ!• ••

• Uo bogat program sportiv • 24 de ectipt ii lluodialal** vamțg
• Cursori do Inițiere io tents do dap • fa flecare M

concursuri oi „casa

„Cupa Mării Negre" la baschet feminin

MECIUL ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ
INAUGUREAZĂ TURNEUL

Reprezentativa de junioare a țârii și selecționata 
de seniori a Capitalei

O spectaculoasă aruncare la 
coș a Ecaterinei Bradu-Stîngâ, 
jucătoare pe care publicul con- 
stăntean o va vedea evoluînd 

in reprezentativa țării.
Foto : Dragoș NEAGU

Din nou o săptămînă plină 
pentru reprezentativele de 
baschet ale țării noastre : par
ticiparea la trei competiții in
ternaționale. Desigur, cea mai 
importantă este „Cupa Mării 
Negre", turneu care — la a- 
ceastă a 21-a ediție a sa — 
reunește valori ale baschetului 
feminin mondial, în frunte cu 
reprezentativa S.U.A., 
campioană a lumii, 
participante sînt : 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia și, bineînțeles. Româ
nia. Selecționata română are 
în componență următoarele ju
cătoare : Ștefania Borș, Ma
riana Bădinicl, Ecaterlna Bra- 
du-Stîngă. Marcela Bodea, 
Cornelia Hagiu, Lucia Green, 
Rodica Pană, Ghcorghița Bo
lovan, 
Csilla Hoszu, Camelia 
Camelia Solovăstru și Gabriela 
Kiss. Antrenori : Nicoiae Mar
tin și Gabriel Năstase.

Astăzi. în ziua inaugurală a 
„Cupei Mării- Negre", Sala

actuala 
Celelalte 
Bulgaria,

Măndica Ciubăncan, 
Stan,

Timp de două zile, la Snagov

startul
pe 
de

O VERITABILA 
A SPERANȚELOR 
canotoare din î târî la
O nouă regată de canotaj 

lacul Snagov. Federației
specialitate din țara noastră 
ți revine în acest an misiunea 
de a organiza tradiționalul 
concurs al speranțelor olimpi
ce din sportul ramelor și vîs- 
lelor, competiție dotată cu 
„Cupa Prietenia".
-„Și-au anunțat participarea 
Sportive din 7 țări. Pe listele 
oficiale de concurs figurează 
peste 200 
Bulgaria, 
Germană, 
U.R.S.S. și România, 
acestea — In mod cert 
meroase favorite ale 
natelor mondiale de 
din acest an, tinere talentate 
pe care specialiștii le pregă
tesc din timp pentru viitorul 
concurs olimpic de la Los An
geles.,

Ca și la edițiile precedente, 
vîslașele și ramerele din R. D. 
Germană șl U.R.S.S. pornesc 
în întreceri cu prima șansă. 
Dar, în mod sigur, ele vor 
primi o puternică replică din

de canotoare din
Cehoslovacia, R. D.
Polonia, Ungaria,

Printre
— nu- 

campio- 
juniori

REGATA 
OLIMPICE
„Cupci Prietenia"

reprezentativelor Româ- 
Bulgariei, din rîndul 

mal în fiecare an, au 
valori reale cu posibi-

partea 
nlei și 
cărora, 
apărut 
litățfr de cîștig.

Și In acest an specialiștii ro
mâni au pregătit o garnitură 
alcătuită din fete tinere, care 
vor primi, cu această ocazie, 
„botezul focului", alături 
vîslașe și ramere testate 
confruntările cu caracter 
tern și internațional. Printre 
acestea se află Mihaela Armă- 
șescu, Ioana Badea, Elisabcta 
Oîeniuc, Ana Mocanu. Maria 
Ungureanu, Ioana 
Mihaela Boghiu.

Concursul începe 
mineața, de la ora 
riile Eliminatorii la 
2 f.e., dublu vîsle, simplu, 4+1 
vîsle și 8-f-l. După-amiaza, de 
la ora 18. sînt programate re
calificările. în sfîrșit. joi dimi
neața, de la ora 10, iubitorii 
acestui sport vor putea urmări 
pe apele Snagovului, finalele 
celor 6 probe.

Secuiu

de 
în 

in-

sau

di- 
se-

astăzi
10, cu 
4+1 rame,

cvolucazâ In Bulgaria
sparturilor din Constanța găz
duiește următoarele partide : 
de la ora 16: România — R.D. 
Germană, Bulgaria — Ceho
slovacia. S.U.A. — Polonia.

Tot o reprezentativă a țării, 
dar de junioare I, ia parte 
— de joi pînă duminică — în 
Bulgaria, la Ruse, la turneul 
Internațional dotat cu „Cupa 
Start". Lotul român este alcă-

(Continuare în pap 2-3)

Cu fiecare an, mai blne-zla 
cu fiecare sezon estival. -I*- 
băra tineretului" de la Costt- 
nești devine mai frumoasă. 
Permanent se fac aici noi și 
noi amenajări, atit in ceea ea 
privește 
si cele 
culturale 
servă la 
tlnuu pentru ca tinerii veniU 
din toate colturile tării si 
tenii lor de peste hotare 
bucure de o vacantă cit 
plăcută, să beneficieze 
plin de zilele petrecute pe în
soritul mal al Mării Negre.

în decorul de o frumusețe a- 
parte ne care-1 oferă Costine»- 
tiul celor veniți la odihnă, 
sportul se află la el acasă. Este 
greu să găsesti măcar o singu
ră zi din program in care să nu 
figureze si acțiuni cu caracter 
sportiv.

Afirmația de mai sus îsi are 
acoperire Intr-o multitudine de 
competiții, care de care mai 
interesante. unele realizate, 
după cum ne spunea lectorul 
universitar Mihai Stoian, unul 
dintre cel doi responsabili spor
tivi ai taberei (alături de pro-

spatiile de cazare ctt 
destinate activitățllo» 
și sportive. Se ob- 

tot pasul efortul con'

prie- 
să ce 

mal 
din

C.M. ’85
LA

DE GIMNASTICĂ, 
MONTREAL!

Din activitatea 
dusă, in această 
dă, a gimnasticii 
venimente au reținut a- 
tenția agențiilor de pre
să.

Congresul 
Internaționale de Gim
nastică, care 
loc la Zilrich, în Elveția, 
și care a hotărît. între 
altele ; ediția din 1985 a 
campionatelor mondiale 
va avea loc Ia Montreal, 
în Canada ; ,,Cupa mon
dială" din 1986 — la Bei
jing ; Gimnestrada din 
1987 — la Hernîng (Da
nemarca), iar campiona
tele mondiale de gimnas-

mai re- 
perioa- 

două e-

Federației

a avut

dintică ritmică-modernă 
1984 — la Viena.

„Cupa Prietenia" 
gimnastică 
dernă. desfășurată zilele 
trecute Ia Sofia, s-a în
cheiat cu succesul, scon
tat, al sportivelor din ța
ra gazdă : 1. Kamelia 
Dunavska 37,70, 2. Țveto- 
mira Filipova 37,55, 3. A- 
driana 
Pe locul 
gan cu 
gimnastă 
spectivă. 
pe locul 
minge (exercițiu aplau
dat la scenă deschisă) și 
locul 3 în proba de mă
ciuci.

la
ritmică-mo-

Dunavska 37,45. 
7 — Alina Dră-

36,95 p, tînără 
de reală per- 
care s-a situat 
2 in finala la

toctfsă-
Nleoiae Coiiu). lafeaocul .. _  __

gestia turiștilor.
Așadar; start— La fini* d* 

plecam »-au aliniat participai 
tM la Întrecerea de croa. Sa 
v* înconjura Iacul din preajma 
taberei. Nu este un lucru usoe. 

la 
Ui 
ca

Comentatond sportiv de 
„Radio Vacanța-Costineștr 
tine ascultătorii la curent __
evoluția alergătorilor. Se fuge 
Intr-un tempo rapid. Se mai d 
abandonează („s-au mal văzut 
asemenea lucruri și Ia curse ea 
pretenții* — ne asigură crai
nicul). Primul trece linia de 
sosire Alexandra Io, din Ora
dea. Nu se lasă mai prejos md 
fetele. Au același traseu. Ele
na Apostol din Ploiești este cea 

in 
va

mal bună. La fel va fi si 
competiția de popice, unde 
ocupa tot locul întîi. secondată 
de o concitadină.
Spin*. Cum ne aflam în plină 
desfășurare a El Mundialulul, 
fotbalul nu putea lipsi din pro
gram. 24 de formații îsi dispu
tă „Cupa Costineștl" („este El

Emanuel FANTANEANU

Marieta

(Continuare In pap 2-3)

ECHIPA DE FOTBAL
A ROMÂNIEI IA STARTUL 
ÎN SEZONUL DE TOAMNĂ
• „Tricolorii" s-au antrenat la Câmpu

lung Moldovenesc • Mircea Lucescu s-a 
înapoiat sîmbătă seara de la Madrid, aban- 
donând finala Cupei Mondiale, iar duminică 
dimineață ți-a urmărit elevii în verificarea 
de la Fălticeni • Augustin iți continuă tra
tamentul după accidentul din sezonul trecut
• Ducadam a intimat ți... a fost trimis 
acasă • Primul meci internațional al sezo
nului, miine, la Suceava, de la ora 18,30 • 
Jocul va fi condus de un arbitru din Grecia
• Partida revanță dintre echipele României 
ți Japoniei are loc duminică, la București, in 
nocturnă (ora 20,30), pe stadionul „23 August"

(Alte amănunte în pag. 2—3)

D-4CI4D4 La Ploiefti, sub genericul „Daciadei"

întreceri spectaculoase ea finalele dinamoviadei de înot

Start în proba de 100 m liber LUCACIFoto : S.

ECHIPELE STUDENȚEȘTI DE RUGBY 
NU EXPRIMĂ REALA LOR VALOARE
Cel de-al 65-lea campionat 

național de rugby a inclus 
printre cele 14 formații din 
Divizia „A" nu mai puțin de 
5 echipe din perimetrul uni
versitar. Este un fapt pozitiv, 
care reflectă pasiunea și voca
ția tineretului nostru studios 
pentru sportul cu balonul oval 
Argument atestat și de o re
zon ța unor exponenți ai for
mațiilor studențești în lotul 
republican : Bucan și Șt. Con
stantin (Știința Petroșani), Moț. 
Urdea și Ungurcanu (Știința 
CEMIN Baia Mare) și Gură- 
mare (R.C. Sportul studen
țesc). în timp ce alții dispun 
de suficiente mijloace pentru 
a le urma exemplul : Cojo- 
caru, Stanciu. Pădureanu Can- 
tea, Doroftei Luca etc.

Și, totuși, prestația rugbyști- 
lor universitari este inconsec

ventă, inegală și prin această 
prismă nesatisfăcătoare. După 
partide convingătoare, ca re
zultat șl comportare (Știința 
Petroșani — Steaua 12—12. Ști
ința CEMIN — Steaua 7—3,

Motive subiective și obiective 
împiedică o prestație superioară
Io campionatul Diviziei „A"

Politehnica Iași — Farul 12—9), 
au urmat altele contradictorii, 
sub așteptări (Politehnica Iași 
— Vulcan 0—8. Știința CE
MIN — C.S.M. Suceava 3—6, 
Universitatea Timișoara — 
Rulmentul 3—3, pe teren pro
priu, apoi 21—9 la Bîrlad !.

R. C. Sp. studențesc — Vulcan 
13—15. Știința Petroșani — 
Farul 3—22), care au reliefat 
— cel puțin — un proces de 
instruire cu serioase imperfec
țiuni.

Există, firește, explicații. 
Una dintre acestea vizează, 
fluctuația antrenorilor. La U- 
nlversitatea Timișoara de pil
dă. după Gh. Rășcanu, care a 
condus „semi-oficial“. mai 
mulți ani, XV-le din orașul de 
pe Bega, la conducerea tehni
că a echipei a trecut in 
toamnă. Gh. Dragomircscu. Cit 
timp ? Doar pentru., un an ? 
Acum, se pare. în așteptarea 
unei soluții se va recurge din 
nou la serviciile lui Gh Răș-

Tiberiu STAMA

Zilele trecute s-au „derulat" 
la Ploiești, în bazinul acoperit 
situat In incinta asociației 
sportive „Vega". finala Dina
moviadei de înot, ediția 1982. 
Competiție de masă devenită 
tradițională, înscrisă sub ge
nericul „Daciadei", aceasta a 
reunit la start peste 130 de 
concurențl, cei mai buni Îno
tători ai asociațiilor sportive 
din Ministerul de Interne.

Actuala ediție a Dinamovia
dei. organizată sub Îndruma

rea și conducerea Consiliului 
politic al M.I.. în colaborare 
cu C.N.E.F.S. și organele lo
cale. a relevat buna pregătire 
a participanților. -în cadrul ce
lor trei reuniuni, cite a găz
duit piscina ploieșteană. am 
fost martorii unor dispute de
osebit de dîrze, cum au fost 
cele de la ștafeta 4X50 m cu

Marcel POPESCU

(Continuare In vao 2-3)

JUNIORII NOȘTRI IA C.E. DE TENIS Ot MASA

(Continuare in pag 2-3)

în localitatea austriacă Hol- 
iabrun se vor desfășura. între 
16 și 25 iulie, campionatele 
europene de tenis de masă 
pentru juniori (ediția a 25-a) 
și cădeți (ediția a 14-a). Au 
făcut deplasarea cadeții Olga 
Nemeș — campioană europea
nă en titre —, Carmen Găgea- 
tu. Kings Lohr. Călin Toma, 
Vasile Florea, Cristian Tiu-

gan, precum și juniorii Judith 
Borbely, Daniela Păduraru, 
Paul Haldan, Costel Bădoi și 
Ferdinand Ferenezi, însoțiți de 
antrenorii V. Bălan și L. 
Gheorghiu.

Programul cuprinde : intre
16 și 26 Iulie întrecerile pe e- 
chipe, iar între 22 și 25 iulie, 
probele individuale.



DIVIZIA „A" DE HOCHEI ÎNTR-0 NOUĂ FORMULĂ 
- MAI UTILĂ PREGĂTIRII ECHIPEI NAȚIONALE

Este cunoscut faptul că la 
ultimele două ediții ale grupei 
„B“ a C.M. de hochei, selec
ționata țării noastre a evitat 
locurile retrogradării cu oare- 
cari emoții. Adică la golave
raj și numai după ce s-au 
consumat ultimele partide. A.

- - - • cfi
intense 
dorința 

ba-

ciuda faptului 
pregătiri 

serios cu 
a putea pune

ceasta in 
s-au făcut 
o-a lucrat 
sinceră de 
zele unei comportări mai bune.

La vremea respectivă 
spus multe despre acest 
greș al echipei noastre 
cu cîțiva ani in urmă se 
măra printre fruntașele 
pei In anul 1976

a-au 
se

care 
nu- 

gru- 
ctștiglnd 

chiar Întrecerea, ceea ee l-a a- 
la 

■ C.M. Printre a- 
s-a precizat

dus In 1977 participarea
grupa ,A“ 
ceste cauze s-a precizat că
cele mai importante «o fost :

DINAMOVIADA DE ÎNOT
mare din pag i)

transportul machetei de armă, 
cea mai spectaculoasă probă a 
concursului De un real inte
res s-au bucurat, de aseme
nea. seriile ca și finalele ele
vilor și militarilor în 
la 100 m liber. 100 m 
300 m liber Victoriile 
klos Vincze (Dinamo 
II) Stefan-Daniel 
(Dinamo Pompierul I) .
All (Dinamo Pompierul I) au 
fost obținute in extremis, 
demonstrînd tăria 
gradul ridicat de 
ștafetă primele 
(Dinamo Băneasa 
Prahova II, Dinamo 
au luptat de la egal 
pină către finalul cursei, 
disputa celor de la categoria 
cadre s-au evidențiat îndeo
sebi Emil Voicu, Serghei Co- 
▼aliov și Virgil Ionescu (com- 
ponenții echipei Dinamo Vic
toria cîștigătoarea pe echipe), 
Liviu Capciug și Lucian Dulce 
(ambii de la Dinamo Prahova, 
o plăcută surpriză a Dinamo- 
viadei) ultimii doi terminînd pe 
primul loc la 100 m bras și, 
respectiv 200 m liber. La a- 
ceastă ediție fetele s-au aflat 
și ele în prim-planul Întreceri
lor. Primul loc a fost ocupat 
de sportiva Florica Silaghi 
(Dinamo Victoria), urmată la 
mică distantă de Elena Enes- 
eu (Dinamo Prahova).

Iată cîștigătorii Dinamovia- 
dei de inot, ediția 1982 : indi
vidual. cadre — 100 m liber — 
Emil Voicu (D. Victoria). 100 
m bras — Liviu Capciug (D 
Prahova) : 200 m liber — 
cian Dulce (D. Prahova) ; 
m bras femei — Florica 
laghi (D Victoria) ; elevi 
militari în termen : 100 m 
ber — Miklos Vincze (D. Bă
neasa II) : 100 m bras — Ște- 
fan-Daniel Căruțașu (D. Pom
pierul I) : 300 m liber — Sever 
Aii (D Pompierul I) ; ștafe
tă 4X50 m — Dinamo Băneasa 
II. Echipe cadre : 1. D. Vic
toria 2. D. Prahova. 3. D. 
Băneasa I ; elevi ți militari în

- - -- “2.

termen 
bras și 
lui Mi- 
Băneasa 
Căruțașii 
și Sever

ele 
competiției, 

pregătire. La 
trei
II

clasate 
Dinamo 
Tunari) 

la egal 
ta

Lu-
50

Si- 
și 

li-

termen : 1. D. Băneasa II. 
Pompierul I. 3. D. Bega.

V ibSUUKll u.u
Bistrița au avut prilejui să 
asiste la o interesantă re
uniune dotată cu .
talul”, ia care au evoluat pu- 
giiiștl din Tg. Mureș, Reghin, 
Topllța și, evident. Bistrița. 
Printre câștigătorii care a-au 
remarcat prin txixul tor teh
nic șl spectaculos au tost : 
Daniel Măerean (Metalul Bis
trița) — categ. <5 kg, Simian 

------- : ~ _T’ : «o 
Clubucă (Foresta 

Mlrcea Dobotar 
Bistrița) — K 

kg și Constantin Blaga (Fo
resta Topllța) — M kg. B 
COMPLEXUL SPORTIV Tro- 
tusul din Adjud a tost dotat 
eu o tabelă electronică, rea
lizată din materiale recondi
ționate de către un mic .co
lectiv, condus de Petrlcă Clo- 
ca. maistru la depoul C.F.R. 
din localitate. • LA UNI
TATEA de trlzerie-lux din Bd. 
Republicii din Timișoara atra
ge atentla o Interesantă... ex
poziție de fanioane ale echi
pelor de fotbal din țară șl de 
peste hotare, colecționate de 
doi pasionați al fotbalului : 
Trufii Laza șl Mircea Beseleu, 
lucrători al unității respective. 
Printre cele peste 100 de ex
ponate ae află fanioane ale 
echipelor .Poli- Timișoara, 
Dinamo, Steaua, Corvinul, 
U.T.A., Inter Milano, Austria 
Vlena, Vittoria Setubal, Steaua 
Roșie Belgrad. Real Madrid. 
Dinamo Kiev, F.C. Santos. Pe- 
narol Montevideo, șl a)e mul
tor alte echipe celebre. •

Strat (Voința Reghin) 
kg, Doru 
Topllța), 
(Metalul

CAMPIONATUL PRIMEI DIVIZII Dl

a) nu întotdeauna lotul plecat 
la campionatul mondial cu
prindea — din cauze obiective 
— Pe cei mai buni hochelștl 
români ; b) a-a renunțat ne
justificat la pregătirea de 
vară ; c) principala întrecere 
internă, menită să desemneze 
echipa campioană, este diluată 
șl au poate asigura o creștere 
valorică in ritmul și In can
titatea cerute de reprezentarea» 
cit mai bună, pe plan extern.

Tocmai de aceea, in ultima 
vreme au fost luate măsuri 
pentru lichidarea acestor lip
suri. Astfel, e-a stabilit ca lo
tul lărgit să efectueze In tim. 
pul verii In luna iulie, un sta
giu de pregătire la munte, la 
centrul de pregătire olimpică 
de la Piatra Arsă. unde ta 
mod cert ee vor putea acu
mula forță, rezistență fi alte 
calități fizice necesare antre
namentelor specifice din toam
nă și iarnă.

Dar cel mal important lucru 
este acela că — in sfîrșit — 
s-a modificat calendarul in
tern. campionatul primei gru
pe valorice * Diviziei A“ a- 
vînd acum un caracter mai se
lectiv. mai restrins. ceea ce va 
obliga echipele fruntașe _ să 
mențină pe cei mai buni ho- 
eheiști ai țării Intr-o aproape 
permanentă stare de concurs, 
de vlrf de formă sportivă. Dar

iată concret cum se va des
fășura in sezonul viitor lupta 
pentru titlul de campioană a 
țării. La întrecere Iau parte 
numai patru echipe, primele 
clasate în campionatul trecut: 
Steaua, Dinamo București, 
8. C. Miercurea Clue și Dună
rea Galați, ele urmind să sus
țină fiecare 36 de jocuri in 
< turnee duble, eu tur șl retur 
fiecare. Interesant este faptul 
că fiecare echipă participantă 
organizează cite un turneu, Iar 
două dintre ele sini programa
te, in organizarea federației, 
unul cu scop propagandistic la 
Gheorgheni. iar altul, ultimul, 
care va fi probabil decisiv, la 
București. De asemenea, ni se 
pare Interesant să arătăm că 
disputa Începe ta septembrie Și 
ee încheie la jumătatea lunii 
ianuarie a anului 1983. Iată 
acum datele și ordinea acestor 
șase turnee : 19—26 septembrie 
Ia Miercurea Ciue (organizator 
S.C. Miercurea Ciuc) ; 3—10
octombrie la București (orga
nizator Dinamo) î 17—24 oc
tombrie la Gheorgheni (organi
zator F.R.H.) ; 31 octombrie — 
7 noiembrie la București (or
ganizator Steaua) ; 29 noiem
brie — 6 decembrie Ia Galați 
(organizator Dunărea Galați) 
și 9—16 ianuarie 1983 Ia Bucu
rești (organizator F.R.H.).

Călin ANTONESCU

DE MASA PRODUCE INCA PREA PUȚIN

CUPA MĂRII NEGRE" LA BASCHET FEMININ
(Urmare din pag 1)

tuit din : Denisa Făgărășanu, 
Edith Mathe Paula Misailă, 
Dorina Mătăsarn, Cristina Pân
dele, Romela Crlstea, Melania 
Marina, Roxana Ștefan, Elena 
Vasile, Ileana Bodnar, Florica 
Angliei și Ramona Stănuțe! ; 
antrenori : Gheorghe Roșu și 
Gheorghe Lăzărescu ; conducă
toare a lotului : Cornelia Mir- 
cioiu.

ta sfîrșit, la a treia acțiune

— „Marele premiu al orașului 
Sofia" — participă selecționata 
de seniori a Capitalei, formată 
din : Virgil Căpușan, 
Carpen, Gabriel David, 
rentin Ermurache, Marian Ma- 
rinache. Roman Opșitaru, So
rin Ardelean, Virgil Băiceanu, 
Titus Becea, Dan Sipoș, 
Gheorghe Pascu și Andrei Po- 
povici ; antrenor : Haigazun 
Tursugian ; medic : Tudor Mi- 
nescu. Turneul va avea loc In
tre 17 și 21 iulie.

Iuiiu 
Flo-

6-a Încheiat. nu demult, 
prima parte a campionatului 
divizionar de tenis de masă. 
Aprecierea generală a celor 
două campionate — masculin și 
feminin — au și făcut-o specia
liștii federației, eind au propus 
Biroului F.R.T.M. formula pre
zentei noastre la campionatele 
europene, desfășurate la Buda
pesta : „să luăm parte numai 
eu fetele si să nu Înscriem bă
ieții. Intrudt aceștia nu au va
loarea necesară".

Acestea fiind zise, să rea
mintim zicala folosită de re
gulă ta sport, potrivit căreia 
un campionat puternic gene
rează o reprezentativă puterni
că. Adică. In cazul nostru, lip
sa de valoare a jucătorilor (si 
a lucătoarelor. cu excepția ce
lor două de la Arad) este re
flectarea valorii echipelor si a 
evoluției lor In cea mai impor
tantă întrecere internă. Aceas
ta. In pofida faptului că se 
spune, an de an. că noi nu 
putem spera ceva In competi
țiile europene si mondiale 
decît in probele oe echipe, ta 
întrecerea feminină continuă 
să domine C. S. Arad II, care 
a realizat, neînfrîntă. maximum 
de puncte. cedînd un singur 
set. Să reținem că formația 
este alcătuită nu numai din 
Olga Nemeș si Eva Ferenczl, ci 
si din Magdalena Leszay. 
care de asemenea nu au pu
tut-o învinge adversarele, 
ele mai experimentate^ fie mai 
tinere, 
lucind 
de la 
averăj 
pentru 
mar Baia Marc.
partide si să piardă 5. cu seta
veraj 27—36. C.F.R.-C.S.Ș. Pe
troșani nu a clștigat nici un 
meci ! Și cu asta am Încheiat... 
prima grupă valorică. Să ne 
mai întrebăm de ce la cam- 

' pionatele europene am avut, 
de fapt, două candidate, fără 
vreo concurentă cit de cit se

rloasă ? Din grupa a doua va
lorică, Întinsă ne două serii a 
cite 5 echipe fiecare. «int de 
semnalat ascensiunea tinerei 
Rodica Urbanoviei. care a în
vățat ceva cit a stat sub În
drumarea federației ți continuă 
■t fie bine pregătită la Cugir. 
precum si speranțele date de 
anele fetite, cum «int Oiilia 
Bădescu si Carmen Găgeatu de 
Ia M.E.F.M.C. Promisiunile bu- 
zoiencelor nu s-au Împlinit 
Cel puțin două, dacă nu trei 
speranțe răminînd neconfirma
te : Beatrice Pop ți surorile 
Mihal.

ta competiția masculină, 
firmarea vijelioasă a unor 
niori de-a lungul cltorva 
s-a stins in anonimat. K. Flo- 
reseu M. Nicoreseu (Universi
tatea Craiova). 8. Crișan 
(C.S.M. Cluj-Napoca). C. Ro
mances™ (Muntenia Buzău). G. 
Makoldi (Voința Satu Mare), 
M. Craioveanu. D. Onețic (Pro
gresul Buc.) ți alții au intrat 
in rindurile celor ale căror 
meciuri nu pasionează mai pe 
nimeni. Astfel că 8. Doboș!, 
M. Firănescu si alții ca ei con
tinuă să ioace si să cistlge me

lu- 
ani

ciuri, iar r 
a forței e 
dus si I 
In elasame 
neglijabilă, 
e ne locui 
la meciavi 
feminină. I 
tatea Craic 
tenta man 
loc. vine • 
mâții ale 
3—4... ta 
crupei va! 
in evidenl 
fără Infr 
Stirom Bl 
indu-le... 
foste mari 
nu cresc 
nere. si 1 
nici o viei

La sfîrși 
cepe retu 
de pregăt 
trebuie si 
plin. Altf 
tori vor 
încolo si 
grijă să 
duminică.

Campionatele nafionale
pe

fie

Progresul București, 
îndeobște cu achiziții 

alte asociații, are meci- 
5—4 și setaveraj 28—29, 
ca a treia clasată. Fal

să clștige 4

CR. GRIGORE (Dinamo) - CAMPIO

LA COSTINEȘTI, IN TABARA TINERETULUI
'Urmare din pag l)

Mundialul vacanței" — Mihal 
Stoian). Și pentru a da mai 
multă culoare sau... „o replică 
la jocul divizionarilor noștri" 
(Ovidiu Darie-Pucioasa). echi
pele și-au luat numele după 
formațiile din Diviziile A, B, 
ori C. conform locului de baș
tină al concurentilor. A Învins 
F. C. Argeș, dar la . capătul 
multor emoții („mai bine ciș
ti gau divizionarii, noștri cam
pionatul !“ — Ștefan Alexiu din 
Fieni). Aglomerație si la tenis. 
Daniel Mujescu, din Drobeta 
Tr. Severin, a reușit să-și de
pășească adversarii. „Are cla
să. ce mai !“ — exclamă un 
puști care tocmai se întorsese 
de la cursurile de Inițiere con
duse de profesorul George Cer- 
bu. Stelian Crăciun din Brașov 
este si arbitru de tenis de 
masă. Aceasta nu înseamnă

că a si ciști gat disputa cu a- 
depții mingii de celuloid. Nu. 
el a cedat intîietatea lui Mar
tin Pancrat din Tulcea. La fete 
cea mai bună s-a dovedit Ta
tiana Szekely (Tg. Mureș). în 
schimb. Stelian Crăciun s-a 
situat pe locul secund la sah, 
Întrecere In care „maestru" al 
eșichierului s-a dovedit 
resteanul Nicolae 
pentru că este un 
sportului. Stelian 
cîstigat concursul 
sport... răspunde", 
„Radio Vacanța".

Pentru că am amintit de 
cest concurs, să nu uităm 
tot postului „Radio 
îi datorează tinerii si 
cu inegalabilul nostru 
Ivan Patzaichin, care 
In mijlocul lor. Intr-o 
nantă discuție pe... plajă, 
eu foarte serioase întrebări

Uica. 
pasionat
Crăciun 
„Cine 

organizat

bucu-
Dar, 

al 
a

Știe 
t de

Sport, natură, tinerețe — 
iată trăsăturile definitorii ale 
vacantei celor venit! la Costi- 
nești. Ne-am dat seama 
insă că și în ceea ce pri
vește sportul aici se face totul 
(să nu omitem, de asemenea, 
excursiile sf frecventele filme 
cu caracter turistic) pentru ca 
tinerii — muncitori, studenți, 
elevi — să se bucure din plin 
de frumusețea acestor zile În
sorite-

SIBIU, 13 (prin telefon). La 
baza hipică din localitate au 
continuat Întrecerile din cadrul 
etapei finale a campionatului 
republican de călărie (dresaj șl 
obstacole) pentru seniori. ' cu 
disputele din cadrul categoriei 
ușoară la obstacole. Ploaia ■ 
influențat mult evoluțiile celor 
63 de concurenți prezenți la 
start. Dacă putem remarca com
portarea bună a cailor, nu tot 
același lucru îl putem afirma 
și despre majoritatea sportivi
lor, care au comis multe gre
șeli în conducerea cailor pe 
parcurs.

Dimineață a fost programată 
proba nr. 1. care a prilejuit — 
în condițiile amintite — o 
dispută strînsă pentru întîieta- 
te. Abordînd cu siguranță fie
care obstacol, dinamovistul Cris
tian Grigore cu Leneș a reușit 
să termine parcursul fără pe
nalizare. instalîndu-se la con
ducerea plutonului. O evoluție 
bună a avut și colegul său de 
club, Paul Mazilu cu Palmares, 
care însă a primit 3/4 p pentru 
depășirea timpului acordat pen
tru realizarea parcursului. Ală
turi de cei doi, M. Aluneanu 
(Olimpia) cu Scrum, Ș. Pistorel 
(C.S.M. Craiova) cu Sturion, L

Bucur (( 
V. Chist 
cu Lamp 
cu Spulb 
li» Beng. 
Sibiu) ci 
minat ci 
la titlu.

După-s 
proba n 
să spori 
cursului, 
ză. totu 
unii căli 
lor. De 
bună ei 
Deac (I 
care a 
greșeală 
2 cu nu 
gore cu 
mențină 
tigînd t 
sament 
(Dinami 
campior

■ (Steaua’ 
3. P. N 
mares ! 
cu Săli 
M. Alu 
Scrum 
că (St< 
(95.2 s)

I

FORMAȚIA DE POPICE Elec- 
tromureș Tg. Mureș, campioa
nă a țării la bărbați șl echipa 
feminină a aceluiași club au 
susținut două partide Amica
le cu sextetele Iugoslave Rade 
Koncear Slovenska. In ambele 
Jocuri au clștigat tlrg-mureșe- 
nll, la bărbați cu 2570—2334 
p d. Jar la femei cu 1567—1937 
P d * CU „TIMONA DE 
AUR' - -
de navomodele 
loc la Arad 
participat 14 
atltea județe.

Ci echipe, la juniori : 
ta Arad 880 p, t. J 

troșani 822 p, 
720 p ; la seniori : 
Petroșani 1233 p. 2. 
Sebeș-Alba 715 p, L Voința 
Sibiu 365 p, iar la pionieri a 
clștigat Casa pionierilor șl șoi
milor patriei Arad eu 865 p. 
• LA ASOCIAȚIA SPORTIVA 
Explorări din Bala Mare e- 
xlstă șl o frumoasă activi
tate sportivă de masă, orga
nizată In unitățile din Tg. 
Lăpuș, Tama, Hba, Bala Bor
ta, Bala Sprle. Astfel, ta ca
drul .Daciadei”, au avut loc, 
ta ultimul timp. 22 de jocuri 
de fotbal, 18 de volei, 69 de 
concursuri de tenis. 12 de 
atletism etc S-au constituit, 

rfndul personalului mun- 
•ttor, 7 echipe de fotbaL * da 
volei, 8 de tenis și un gruo 
masiv de excursioniști

a fost dotat concursul 
care a avut 

<1 la care au 
echipe din tot 
In clasamentele 
---------- : L Vo- 
p, 2. Jiul Pe- 

2. Voința Sibiu 
L Jiul 
Textila

RELATĂRI DE LA : FL To
ma, AL Slrbn, P. Fetrițor, M. 
Slrâjan *1 AI LazSr.

a- 
____ că 
Vacanța" 
intilnirea 
campion 

s-a aflat 
antre- 

dar 
ți 

răspunsuri despre sport, despre 
ee înseamnă să fii campion.

Dar acțiunile „sportive de 
performanță" — cum ‘li place 
Iui Cornel Gogoașă, director 
adjunct cu probleme educative, 
să denumească competițiile 
despre care am vorbit — sînt 
completate cu cele de— „masă", 
adică, cu minifotbal. alergări 
In sad, purtatul mingii, trasul 
la frînghie, ..fotbalul canguri
lor" etc., etc., etc., toate desfă
șurate pe nisipul plajei, ceea 
ee aolidtă, de asemenea, o bună 
pregătire, dar care, mal ales, 
fac deliciul spectatorilor...

ECHIPELE STUDENȚEȘTI
'Urmare din pag 1)

canu. La Politehnica Iași, lo
cul lui P. Vizitiu a fost luat, 
fără o motivație prea convin
gătoare, de Em. Crișan, pen
tru ca In cele din urmă, in 
Plin campionat, să se apeleze 
la un... triumvirat tehnic. 
Știința CEMIN Baia Mare și-a 
schimbat din mers antrenorul 
FL Popovici preluînd echipa a- 
bia in primăvară, după ce mai 
Înainte pregătise juniorii. 
R.C. Sportul studențesc 
stăruit in aplicarea unei 
muie, chipurile „originală".

La 
s-a 

for- 
_ .cu 

doi antrenori-jucători (AI. A- 
o 

s-a -
tanasiu și D Mihalache) ; 
formulă ineficace, cum 
dovedit. Doi antrenori-jucători 
a căror autoritate s-a clătinat 
adesea, atunci cînd se aflau In 
teren, comițînd unele greșeli.

I
a

I
I

ANUNȚ
LD.M.S. BUCUREȘTI anunță eă incepînd eu data de 19 

Iulie 1982 se dă in funcțiune complexul comercial AUTO- 
MOTO-VELO-SPORT din municipiul Craiova, str. Caracal 
■r. 142, tel. 44579, cu magazine pentru comercializarea auto
turismelor, motoretelor, bicicletelor, pieselor ți accesoriilor 
auto-moto-velo, precum ți a articolelor de sport, turism, 
camping.

Noul magazin auto -va prelua pentru livrarea autoturis
melor cumpărătorii domiciliați In Județele Dolj ți GorJ în
scriși la magazinul auto I.D.M.S. Pitești incepînd eu po
ziția 4501/1982 pînă la 9500/1982.

Cumpărătorii de autoturisme DACIA 1300 en plata In 
rate din Județele Dolj și ’Gorj se vor putea Înscrie pentru 
sumpărarea autoturismelor Incepînd eu data de 19 hiiie 
1982 numai la magazinul auto I.D.M.S. Craiova.

Incepînd eu data de 19 iulie 1982, magazinul auto I.D.M.S. 
Pitești va onora cumpărătorii de autoturisme DACIA 1300 
din Județele : ARGEȘ, DÎMBOVIȚA. OLT ți VÎLCEA.

Magazinul auto I.D.M.S. Craiova va fi deservit de Per
sonal en Înaltă calificare ți este dotat cu utilaje moderne 
pentru pregătirea anticipată a autoturismelor pentru vîn- 
zare.

i

DE
Petroșani 
există 111’' 

Băltă- 
mulți 

Jiului, 
antre- 
orașul

adică

Chiar și la Știința 
unde se părea că 
oarecare statu-quo. Gh. 
rețu conducînd de mai 
ani formația din Valea 
lucrurile se complică, 
norul revenind acum în 
natal. Bîrlad.

De aici, consecințele,
cea de a doua explicație : un 
proces de pregătire instabil. 
Și firesc, cită vreme tehnicie
nii circulă — cum am arătat 
— Intre două campionate. ta 
primăvară, intr-un moment di
ficil pentru R.C, Sportul stu
dențesc. Al. Atanasiu 
Plîngea : „N-am ajuns 
disciplină in pregătire, 
ca la antrenamente să 
nem de întregul lot de jucă
tori. Unii se scuză că au 
cursuri de la care nu pot ab
senta, alții participă fără con
vingere la pregătire, după cum 
sînt și dintre aceia care, pur 
și simplu, lipsesc nemotivat t... 
De aceea se întîmplă rar 
intr-o 
două 
parea 
Poate 
aluni.
s-au intîlnit șl la celelalte for
mații studențești. Și atunci 
cum poți să mai aspiri la po
ziții de frunte sau să te men
ții In primul eșalon ?

Fluctuației antrenorului 
muncii superficiale de pregă
tire să-i asociem și o a treia 
explicație, legată de frecvența 
etapelor campionatului. In 
multe săptămtni acestea au 
fost programate după formula 
duminică — miercuri — dumi
nică. „Un astfel de ritm ne 
sufocă !“ — afirmă In corpora 
antrenorii și jucătorii stu
denți. Și au dreptate I Fiindcă, 
pe de o parte, echipele stu
dențești nu dispun de loturi 
prea numeroase, iar pe de al-

ni ae 
la o 
astfel 

dispu-

ca 
săptămînă să efectuăm 

antrenamente cu partlci- 
majorității jucătorilor..." 
nu la aceleași 
dar astfel de

dimen- 
situații

tă part 
zică ir 
tul ins 
cursuri 

Prin 
gală a 
rugby 
stări d 

-atît co 
și fon 
Educat 
sub. j 
fășoari 
univer 
nat in 
movar 
bruari 
să se 
pele i 
Și — 
pregăt 
cerinți 
gația 
sistetr 
chipet 
minin 
pregă 
Este 
clamă 
unlve 
di vi zi 
probii 
globa

Du 
ciști, 
Pron 
cate 
tlțla 
ținu; 
Balls 
Si I 
nost 
part 
sflrț 
supl 
pror



al unor divizionare „A

Miine, la Suceava

dațli

AZI RETROGRADAM, MllNE PROMOVAM Șl, 
APOI, LUPTĂM PENTRU... SUPRAVIEȚUIRE!u

PRIMUL MECI INTERNAȚIONAL 
AL SEZONULUI: ROMÂNIA - JAPONIA'

De multă vreme asistăm te 
fotbalul nostru la un ciudat fe
nomen. Cînd se încheie anul 
competițional al Diviziei „A" 
observăm că retrogradatele nu 
sini altele decît aceleași vechi 
cunoștințe lată, cum se știe, 
în această vară au plecat spre 
„B“ : „U“ CIuj-Napoca (reve
nită te primul eșalon te ediția 
1979/80). U.T.A. (după numai 
un an de supraviețuire) și 
Progresul Vulcan București 
(care mai cochetase cu retro-

...
gradarea, după ce revenise pe 
prima scenă în ediția 1980—81 ; 
o salvase antrenorul Vkxrel 
Mateianu). Dealtfel, asemenea 
reapariții meteorice, păgubitoa
re pentru fotbalul nostru, ta 

mal consemnat 
ediții ale cam- 
aceleași echipe 
Spre eonvinge-

general, le-am 
fi In trecutele 
pionatului (cu 
sau eu altele),
re, lată o situație întocmită de 
la Introducerea formulei eu M 
echipe In campionat i

Anul 
competițional

Retrogradează Promovează

1973—74 Rapid, 8.C. Bacău, Pe
trolul

F.CJd. Galați, Chimia, 
Olimpia Satu Mare

1374—75 Chimia, Steagul rofu 
Brașov, F.C.M. Galați

8.C. Bacău, Rapid, F.C. 
Bihor

1975—76 Olimpia S. Mare, Cr.B. 
șl „U" Cluj-Napoca

F.C.M. Galați, Progre
sul, Corvinul

1976—77 Rapid, Progresul, F.C.M. 
Galați

Petrolul, CA. Ttrgoviș- 
te. Olimpia BJ4.

1977—78 F.C. Constanța, Petro
lul, F.C.M. Reșița

Gloria Buzău, Chimia, 
F.C. Baia Mare

1978—79 Corvinul, U.T.A., F. C. 
Bihor

F.C.M. Galați, „U“ Cluj- 
Napoca, F.C. Olt

1979—80 C.S. Tîrgoviște, Olimpia 
S.M., Gloria Buzău

Corvinul, F.C.M. Bra
șov, Progresul-Vulcan

1980—81 .Poli- Iași, F. C. Baia 
Mare, F.C.M. Galați

F. C. Constanța, C. S. 
Tîrgoviște, U.T.A.

1981—82 Cluj-Nap., U.T.A., 
Progresul Vulcan

„Poli" Iași, Petrolul,
F.C. Bihor

excepții de la regulă, excepții 
care ar trebui să dea de gîn- 
dit tuturor celor obișnuiți cu 
„voiajuri scurte" ta pri
mul eșalon. Este vorba de 
8port Club Bacău și Corvinul 
Hunedoara. Ambele, „pățite* fi 
dte din lipsa unei munci de 
perspectivi s-au consolidat — 
ta timp — organizatoric. au 
îmbunătățit activitatea propri
ilor centre de juniori — re- 
f uzi nd practica „importului de 
jucători* — și, astfel, și-au 
asigurat (prima din ediția 
1974—75. a doua din' 1979—80) 
echipe competitive, la nivelul 
performanței, care «e cere ta 
Divizia „A“, echipe din rindul 
eărora au apărut elemente și 
pentru loturile reprezentative. 
Iată, așadar, că atunci cînd 
conducerile cluburilor, antre
norii privesc cu întreaga res
ponsabilitate sarcinile pe care 
le au, nu se poate ca rezulta
tele să nu apară. Evident, 
pentru așa ceva este nevoie 
de 
că

timp, răbdare, multă mun
ți. mal ales, competență.

Stelîan TRANDAF1RESCU

Așadar, El Mundial '82 apar
ține trecutului. El Mundialul 
următor va fi peste patru ani. 
Pină atunci. însă, pentru fot
balul nostru urmează o nouă... 
piatră de .Încercare. ediția 
1982—84 a campionatului euro
pean, cu preliminariile sale, 
ta care echipa României a fi 
------ - ],debutat (3—1 cu Cipru, 

■ 1 mai, la Hunedoara).
Urmează ta toamnă, adevă

ratele examene, partidele 
SUEDIA (8 septembrie. 
București) și cu noua 
pioană mondială, ITALIA 
decembrie, ta deplasare).

In vederea sezonului 
toamnă, „tricolorii* și-au 
ceput pregătriile cu un stagiu 
(care va continua pînă sîmbă
tă) efectuat la Cîmpulung Mol
dovenesc. perioadă în care 
susții 
Ia Si

Mîine. echipa 
României va 
confruntările 
micale ale 
toamnă care 
dar și foarte 
amiază, la Suceava, și dumini
că, la București, reprezenta
tiva noastră va întilni selec
ționata Japoniei. Două meciuri 
ta care directorul tehnic al

de 
to-

au 
deinut și cele două teste, 

iuceava și Fălticeni.
națională 

lua startul 
internaționale 
unui sezon 

se anunță bogat, 
dificil. Joi după-

a 
in 
a- 
de

F.R.F., Mircea Lucescu. va 
vea prilejul să facă o 
verificare ta compania 
adversari de peste hotare. Pen
tru cele două confruntări lo
tul este alcătuit din următorii: 
Moraru și Iordache — portari; 
Rednic. Ștefănescu lorgulescu, 
Bogdan. Andone. M. Marian, 
Ungureanu — fundași ; Ticlea- 
nu. Klein Boloni Balint. Cus- 
tov — mijlocași ; Bălăci. Că- 
mătaru, Gabor Turcu, Șueta, 
Văetuș și Geolgău — înaintași. 
Lipsește momentan Auguetin, 
care iși continuă tratamentul 
după accidentul suferit in fi
nalul sezonului trecut Datori
tă faptul că s-a prezentat Ia 
tot cu întârziere, portarul Du- 
eadam a fost trimis acasă. A 
fost chemat Caval dar acesta 
s-a accidentat și se află la Pe
troșani. unde urmează un pro
gram de refacere.

După antrenamentele de ieri, 
de la Câmpulung, a devenit in
certă folosirea lui Iordache și 
Custov. Gabor și Balint 
fost Invoiți pentru 
de admitere la facultate dar 
vor reveni sîmbătă la lot.

Să mai 
de mîine 
fi condus 
Grecia.

a-
primă 

unor

sțu
examenul

amintim că meciul 
de la Suceava. va 
de un arbitru din

„Radiografia" echipelor de Divizia „A"

F. C. M. BRAȘOV Șl MARELE SĂU
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Ce se desprinde din acest 
... jel-sinteză 7 Că există un 
permanent „du-te-vino" ta Di
vizia „A“, aproape al acelorași 
echipe, 17 dintre cele citate fă- 
cînd rocada „A“—„B“ fi vice
versa, la intervale de timp re
lativ mai mari sau mai mici. 
Recordul, ea să zicem așa, îl 
deține F.C.M. Galați (cu 3 re
trogradări și tot atîtea promo
vări ; a stat cam un an ta „A" 
și unul în „B“) ; o urmează 
Rapid, „U“ Cluj-Napoca, Pro
gresul Vulcan, U.T.A. Olimpia 
Sătu Mare (toate cu cite 2 re
trogradări), Petrolul Ploiești 
ș.a.m.d. Coborîșurile Și urcușu
rile de moment ale majorității 
acestui grup de echipe — cu 
mare tradiție în fotbalul anilor 
din urmă, cu frumoase palma- 
rese în cărțile lor de vizită — 
își găsește explicația prin în
cetarea (parțială sau totală) 
a producției proprii de juniori 
de valoare, prin lipsa unor 
măsuri ferme, sănătoase pentru 
reclădirea și fortificarea va
lorică a respectivelor formații, 
din momentul retrogradării lor. 
Lucru valabil și pentru F.C. 
Constanța, C.S. Tîrgoviște, Chi
mia Rm. Vîlcea — salvate (a- 
cum și altădată) de la retro
gradare și prin joc&i rezulta
telor. Ca să nu mai amintim 

, și de mai vechile „dispărute" 
...C.-F.R, Cluj-Napoca (ajunsă ta 

eșalonul III), Gloria Buzău, 
F.C.M. Reșița și... F.C. Baia 
Mare. Dacă ar fi să mergem

la „cauza-cauzelor* din tabe
lul prezentat atunci trebuie să 
spunem fără ocolișuri eft sub 
impulsul rezultatelor eu orice 
preț, factorii de decizie (cei 
mai mulți dintre ei) pierd din 
vedere PERSPECTIVA, acest 
element de strategie care tre
buie să-i preocupe prioritar 
pe conducătorii de cluburi și 
secții de fotbal. Nici ei șl 
antrenorii pe care îi au 
subordine nu privesc n»ai 
parte, toți amăgindu-se, de 
care dată, cu revenirile de 
ment pe prima scenă a fotba
lului. Și, atunci cînd reiau con
tactul cu Divizia „A* lși dau 
seama că „n-au echipe* și că 
singura alternativă este aceea 
de a lupta pentru supraviețui
re. Formații cu firmă ta fot
balul nostru se tot învîrtesc 
Intr-un cerc vicios, pierd ani, 
cheltuiesc bani, amăgesc masa 
suporterilor fără a contribui 
eu ceva la îmbunătățirea ca
litativă a competiției nr. 1 din 
țara noastră sau fără a pro
duce jucători capabili să între 
ta circuitul valoric al fotbalu
lui ! Mai mult, la ora pro
movării. unele echipe tacep să 
umble cu căciula ta mină pe 
la alte divizionare „A" după 
jucători — majoritatea celor 
care obțin transferul fiind ■- 
proape de încheierea activită
ții competiționale.

Există în analiza pe 
v-am supus-o atenției și două

nici 
ta 

de- 
file- 
mo-

care

Și la F.C.M. Brașov, apărarea a trebuit să ducă greul in cele 
mai multe jocuri. Iată-i pe fundașii brașoveni (in echipament 
alb) incercind să respingă un nou atac al dinamoviștilor bucu
re șt eni. La balon, Mulțescu și Ștefan. Foto : V. BAGEAC

PRONOEXPRES

NOI POSIBILITĂȚI

ULTIMA ZI DE

DE MARI SUCCESE I
In cadrul a 6 extrageri to
talizând 38 de numere, 
ORICINE JOACA 
POATE CIȘTIGA t

• autoturisme „Dada 1300*
• excursii ta U.R.S.S. asm 

R. D. Germană
• mari sume 
fiabile și fixe, 
cele de 50.000
BILETELE DE 
RIANTA AU 
CIȘTIGURI
EXTRAGERILE I

de bani vu- 
tacepînd eu 
lei.
25 LEI VA- 
DREPT DE

LA TOATE

Consultați prospectai aces
tei trageri deosebit de avan
tajoase și jurați din timp 
numerele preferate 1 

PARTICIPARE — sîmbătă 17 toile 1982.

F.C.M. Brașov este una din
tre echipele care s-a salvat în 
ceasul al 12-lea. Echipa a avut 
o primăvară agitată, cum nu 
ae anticipa după startul ta 
campionat. O primăvară a lup
tei pentru supraviețuire, în
cepută. de fapt, în toamnă, în 
penultima etapă a turului, cînd 
brașovenii pierdeau, acasă, un 
punct cu F. C. Constanța, rezul
tat și joc care anunțau decăderea 
formației de sub Tîmpa. Sur
prinzătoare alunecare în cla
sament (și în mediocritate), 
pentru unii, mai ales că echipa 
antrenată de N. Pescaru și 
L Alccu începuse bine cursa, 
anul î nd handicapul unor fră- 
mintări interne cu implicații 
morale și pe cel al debutului 
fostului internațional N. Pes- 
earu în postura de antrenor 
principal. Și, dacă ne gândim 
că, ta etapa a șasea, „ll“-le 
brașovean ajunsese pe treapta 
a treia a clasamentului, că ta 
toamnă el reușise să adune 
trei puncte din deplasări (egal, 
ta Arad, și victorie, la Tg. Mu
reș). atunci, logic, oricine se 
întreabă ce s-a tntîmplat pes
te iarnă 7 Mai exact, cum s-a 
ajuns de la locul 7, din tar, 
la zbuciumul pentru răminerea 
pe prima scenă și, 
fericit concurs 

ta

patra rundă a primăverii, fiind 
semnul unui regres de dura
tă, care va avea să releve deo
dată toate slăbiciunile echipei. 
Crindirea tactică și 
individuală au apărut 
race ca niciodată,, iar 
tatea care i-a cuprins pe toți 
a dus la o stare de inhibiție 
care a subminat și plusul de 
experiență al unui Naghi, Pa- 
raschivescu, Șulea sau Batacliu 
(jucător care și-a depășit to
tuși ultima perioadă clujeană).

echipei, 
valoarea 
mai să- 
nervozi-

13. F.C.M. BRAȘOV
• Puncte realizate acasă : 28

SIAI Lftlft-PROMtSPORI INEORMEAZA
I

vedea din 
concursul 

lie, publl- 
â, eompe- 
varâ** con- 

trumoase 
erseverențl 

de pro- 
tru a oferi 
irsul de la 
ini o «ursă 
ație, redăm 
de Vlore!

Băleeanu, antrenorul echipei bucu- 
reștene Tehnometal •

L Vulturii Lugoj — C.F.R. Tim. 
I ; II. Unirea Tomnatic — U.M. 
Tim. X,- 2 ; UI. Strungul — Uni
rea slnnlcolau 1 ; IV. Șoimii Li- 
pova — Bihoreana X ; v. Unirea 
Valea lui Mihai — Rapid Arad 1 ; 
VI. înfrățirea — Victoria Ineu 
1 ; VU. Jiul Rovinari — C.S.M. 
Drobeta 2 ; VIII. Unirea Drobeta 
— Pandurii L X ; IX. Energia 
Gh. Gh.-Dej — Petrolul M. 1 1 
X. Vlct. Bacău — C.S.M. Borzeștl 
1. X ; XI. I.C.S.I.M Buc. — Da
nubiana L X ; XIL T.M. Buc. —

AbaUrul 1, X, 1 ; XIII. Tehno- 
m.-tal — Flacăra roșie 1

Tragerea obișnuită Pronoexpre. 
de astăzi, 14 iulie 1962, se tele
vizează in direct tnceptnd de ia 
ora 16.55.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN U IULIE 

1982
Categoria 1 : (12 rezultate)

• variante 23% a 4.819 lei ;
Categoria 2 : (11 rezultate) 12 

variante 100% a 959 lei fi 169 
variante 25% a 240 toi ;

Categoria 1 : (10 rezultate)
129 variante 100% a 120 toi fi 
1089 variante 25% a 30 toi.

printr-un 
de împrejurări, 
căderea cortl-

jucătorii brașo- 
ln lamă, pre- 
bună. Numai

la locul 13 
nei ?

Antrenorii 
veni susțin 
gătir©a a
accidentările in lanț cartona
șele Și pierderea unor jucători 
pe care se miza (Marinescu, 
Cramer — plecați să-și satis
facă stagiul militar ; Bucur — 
plecat la Cluj-Napoca) ar ex
plica primăvara secetoasă a 
brașovenilor. Cauza de fond _ ni 
se pare însă lipsa unei mobili
zări exemplare, ca altădată, 
cind. cu același lot, fără valori 
deosebite, se obțineau rezul
tate bune, turul actualului cam
pionat fiind cel mai bun ®- 
xemplu. Scăderea elanului s-a 
resimțit imediat, lnfringerea cu 
U.T.A-, acasă, ta cea de ■

DEFICIT OFENSIV
clasamentul eficacității, numai 
Progresul Vulcan și C. S. Tîr- 
goviște situîndu-se sub cota 
celor 31 de goluri.

Acest „deficit ofensiv" este 
rodul carențelor la finalizare, 
unde Gherghe se pare că este 
campionul ratărilor, dar și e- 
fectul 
dește, 
dăuga 
dașilor 
ciul duble.

Și cum echipa nu avea 
tute probleme, mai vine 
Ciobanii, talent autentic, care, 
prin felul lui de a privi via
ța și fotbalul, și-a privat echi
pa de aportul unui jucător ca
pabil să rezolve problemele o- 
fensive și a ajuns în situația 
de a se autoexclude din arena 
sportuldi. Bența și alții au că
zut pradă și ei superficialității 
ta pregătire, iar comportarea 
aceasta iresponsabilă nu putea 
rămînje fără urmări în econo
mia unui lot în general, fără 
valori \ deosebite.

Campionatul trecut găsea, în 
final. F.C.M. Brașov pe locul 
opt. cu 34 de puncte și un gol
averaj negativ (35—41). Acum, 
după ultima ediție, au scăzut 
și mai mult golurile marcate, 
au scăzut și punctele, cu două 
la număr, a coborît și echipa. 
Există o legătură într.e 
date, cele patru goluri în mi
nus explicînd foarte 
Probabil că, scăpați de _ _ . 
jucătorii brașoveni iși vor re

valorii individuale mo- 
La care am putea a- 
și aportul slab al 
în jocul modern cu

fun- 
sar-

des-
Și

aceste

multe, 
griji.

34 13 6 15 31-40 32
• Puncte realizate acasă : 28 ; a pierdut 2 puncte cu U.T.A., 

dte 1 cu F. C. Argeș, S. C. Bacău, F. C 
studențesc.
• Puncte realizate in deplasare : 4 — 2

U.T.A. șl „U" Cluj-Napooa.
• Cel mai bun loc ocupat : 3 — etapa

loc : 16 — prima etapă șl a 29-a
• Golgeterii echipei : Paraschivescu 8 goluri. Șulea 6, Bori

ceanu 5, Marinescu J, Gherghe șl Lăcătuș — cite 2. Clobanu, 
Chloreanu, Naghi șl Batacliu — dte 1. Nicșa (Corvlnul) — 
autogol.
• jucători folosiți : — 24 : Panache, Manciu șl Paraschivescu 

— dte 33 de meciuri, Șulea șl Naghi — dte 31, Boriceanu 29, 
Gherghe 26, V. Ștefan 25. Chloreanu șl Clobanu — dte 20, 
Marinescu șl Bența — dte 19, Batacliu 16, Balasz 16. Spirea șl 
Popescu — dte 13, Clipa 12, Papuc șl Lăcătuș — cite 11, Luca 
și Dărăban — dte 10, Popa », Cramer șl Mandoca — dte 1.

® Cartonașe galbene : 23 — 11 jucători ; cele mai multe : 
Naghi șl Șulea — dte 4.
• Cartonașe roșii : Boriceanu (etapa a 18-a). Chloreanu (etapa

* 31-a). „ ,
O A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m transformate (Șulea 

■ 3, Naghi) ; a loșt sancționată cu 3 penalty-uri : 1 transformat.

“ — 130 tn deplasare),
(106 acasă — 52 în deplasare).

2 ratate.
• A expediat 365 de șuturi (235 acasă 

dintre care 158 pe spațiul porții ("" -

fer toate aceste carențe s-au 
concretizat Intr-un joc de atac 
steril și o apărare superficială. 
„Deși am accentuat în antre- 
mente finalizarea, individuală 
și pe cupluri, am rămas restan- 
țierl la acest capitol" susțin cei 
doi antrenori. Iar cel mai bun 
argument în această direcție, ii 
reprezintă. firește, golurile- 
F.C.M Brașov a marcat numai 
31 de goluri, adică mad puțin 
de... unul pe meci și- cu a- 
ceastă „performanță", echipa 
ocupă antepenultimul loc to

Constanța și Sportul

cu A.S.A., cite 1 cu

găși, pentru viitor, hărnicia și 
seriozitatea, că il vor ajuta mai 
mult pe antrenorul Nicolae 
Pescaru, care, deși debutant, a 
reușit pînâ la urmă să salveze 
corabia de la naufragiu. Naghi, 
Batacliu, Șulea, Paraschivescu, 
Boriceanu, tînărul și talenta
tul Lăcătuș, Manciu, Gherghe 
și ceilalți sînt capabili de mai 
mult I Ei trebuie să revină, ta 
primul rînd, la hărnicia și se
riozitatea de altădată.

Mircea M. IONESCU



„TREI GOLURI, 
TREI MILIARDE

Fotbaliștii italieni au fost pri
miți triumfal, de zeci și zeci 
de mii de locuitori ai Romei, 
cane, duminică, au făcut din 
noapte zi, în marea Piață a 
poporului, sărbătorind victoria 
din finala de la Madrid și care, 
in corpore, s-au îndreptat, a- 
poi, luni de dimineață spre 
aeroportul Ciampino. Bucuria 
este fără margini la Roma, ca 
și în toate celelalte orașe, mari 
și mici. în satele și simplele 
cătune din Peninsulă șl din 
insulele ei. pretutindeni în 
lume, acolo unde trăiesc... ur
mași ai Romei ! Este bucuria 
pe care au trăit-o cu decenii 
în urmă, în 1934 și 1938, alțl 
„tifosi**. Ia fel de înfocați șl 
pâsionați. bucuria la care n-au 
încetat să se gîndească de a- 
tunci atîtea și atîtea generații 
de iubitori al acestui năstruș
nic și atît de popular „gioco 
di calcio**...

Iar presa italiană, în primul 
rînd, desigur, exultă. Cutia cu 
superlative și adjective a ră
mas pur și simplu goală : „E- 
roii!“............ Bravo, Campioni-
sslmi*........ Sintcm cei mal pu
ternici din lume!**... „Marele vis 
s-a împlinii**.........Italie, fotbalul
ți-a redat frumusețea!**... „Lumea

• In 52 de partide au
fost acordate 5 cartona
șe roștl și IDO de carto
nașe galbene, față de 
cele 3 „roșii** șl 57 „gal
bene** la C.M. din Ar
gentina (38 de partide) 
și 5 „roșii* și 84 „gal
bene* la C M. din R.F.
Germania (38 de me
ciuri). Recordul ediției 
a Xll-a 11 deține echipa 
Atgentlnei cu 2 carto
nașe roșii și 7 galbene, 
în timp ce Italia șl Po
lonia au cele mai multe 
„galbene* — cite 11.
• Din cei 1 421 de zia

riști, prezenți in Spa
nia, cane au luat parte 
la un concurs de pro
nosticuri ad-hoc. singur 
Pierre Salviac, de la 
televiziunea franceză, a 
indicat o finală Italia — 
R.F Germania. Premiul 
său constă într-o călă
torie în țara camp’o' 
mon dial;
• Ziariștii au stabilit 

lista celor mal buni ju
cători al Mundlalulul : 
1. Paolo Rossi (Italia) 
*37 voturi 2. Falcao 
(Brazilia) 252 3. Rumme-

TREI CUPE, 
DE APLAUZE" 

este „azzurră**, iar italienii sînt 
La fel de mari ca brazilienii**^ 
Dar toată presa mondială, fără 

excepție, salută victoria „squa- 
drei azzurra** : R. F. GERMA
NIA : „Păcat, v-ați bătut cu 
bravură... Felicitări !... Există o 
dreptate : prin italieni, căci cea 
mai bună echipă a turneului a 
cîștigat titlul !“ (Bild Zeitung)... 
„De această dată cci mai buni 
au cîștigat ! Dar nu așa s-a în- 
timplat mereu in cursul acestui 
campionat** (Die Welt) ; FRAN
ȚA : „Italia este campioană, 
toată Franța se bucură !“ (Quo- 
tidien de Paris)... „Italia a 
„răzbunat** Franța** (France-
Soir)... „Bravissima squadra. 
Realismul italian a fost nemi
los** (l’Equipe) ; ANGLIA : 
„Mama mia**... „Bella beiia*.„ 
„Italia stăpinește lumea**... AR
GENTINA : „Trei goluri, trei 
cupe, trei miliarde de aplauze** 
(Cronica)....... Italia a fost „ma
gică** obținînd titlul de campi
oană cu o echipă pe care ni
meni n-ar fi pariat o liră* 
(Diario popular) .. „Imaginația 
latină a învins rigoarea ger
mană” (Convinccion). BRAZI
LIA : „Italia lui Zoff și Rossi 
• meritat al treilea săn titlu* 
(Journal do Brasil).

nigge *(RFG) 307, 4.
Bonlek (Poăonla) 179, 5. 
Zico (Brazilia) 170, 6.
Socrates (Brazilia) 138 
etc.
• Din cele 15 meciuri 

susținute la El Mundial 
*M (8 ta calificări șl 7 
ia turneul final) Italia 
a pierdut doar unul, cu 
Danemarca, la Copen
haga (1—3)

• La 2—0 pentru Ita
lia, ta finala de dumi
nică. zeci de mH de 
„tifosi* torlnezl n-au 
mal așteptat sttrșltui 
meciului șl, deși mai 
erau încă îl de minute 
de joc, au Ieșit pe stră
zile orașului pentru a 
sărbători victoria. îi 
cunoșteau doar pe 
Zoff. Cabrini Gcnili-.

• Dino Zoff, căpita
nul „squadrei azzur 
cel mai vtrstnic dintre 
jucătorii turneului final 
a declarat 4 „N-am de 
gind să mă retrag t Mă 
simt Intr-o excelentă 
formă fizică, stat per
fect sănătos șl nu văd 
de ce m-aș opri acum!*. 
Asta Înseamnă, între 
altele, că-l vom urmări 
anul viitor, la 16 apri
lie. la București, in ca
drul preliminariilor
Campionatului european.

Scirea. Taxdelli și Rossi, 
jucătorii Iul „Juve“, 
pentru a fi siguri că nu 
vor ceda avantajul luat!
• Doar 1858177 de

spectatori (mult mal
puțini decît se sconta l) 
au urmărit jocurile C.M. 
adică, in medie, 35 6 
de spectatori de flecare 
meci Cu 4 ani ta urmă, 
tn Argentina, m. 
spectatorilor a fost de 
*3 874. Iar ta WM, ta 
R.F Germania — 46 685 
spectatori I

APROPO DE...
Oamenii cei mai căutați de 

ziariști, in zilele Mundialului, 
au fost, bineînțeles, antrenorii 
care erau, in fapt, purtătorii 
de cuvint cei mai autorizați, 
ai echipelor lor, jucătorii fiind, 
cu bună știință, ținuți cit mai 
departe de astfel de solicitări 
obositoare.

Din noianul de declarații fă
cute presei am notat citeva 
care ni se par cu un anume— 
har.

După meciul de la Bilbao, 
din primul tur (Anglia — Fran
ța 3—1), apropo de primul gol 
al echipei sale, înscris in se
cunda 27, antrenorul Ron 
Greenwood a spus ; „Acest gol 
n-a fost cîtuși de puțin o in- 
tîmplare ! Miercuri, la antrena
ment, am exersat îndelung a- 
ceastă fază*. Se poate, nu zi
cem nu, dar exersarea acestui 
moment tactic a avut in vede
re, după cit se pare, doar me
ciul cu Franța, căci in celelal
te fotbaliștii englezi nu numai 
că nu l-au mai repetat, dar în 
cele 4 partide care au urmat, 
ei au mai înscris doar de 3 ori, 
da 2 ori cu Cehoslovacia (un 
gol fiind opera fundașului ce
hoslovac Barmos !), o dată cu 
Kuwait și au făcut 0—0 cu 
R. F. Germania ji Spania !

• In cele *1 de me
ciuri pe care le-a juca» 
!n echloa R.F. Germa
nia, stoperul Iul VfB 
Stuttgart, Karl-Heins FOr- 
ster nu șl-a „lăsat* nld 
unul dintre adversarii 
dlrecțl să înscrie vreun 
gol. Singura excepție 
s-a numit Paolo Rossi 1 
Șl acesta după 3658 de 
minute de joc 1
• Aflat la egalitate eu 

Rossi in clasa men*ui 
golgeterilor, Karl Heins 
Rummenlgge mărturisea 
înaintea jocului cu Ita
lia : „II doresc Iul Rossl 
să cîștlge „gheata de 
aur*, Iar echipei noas
tre să devină campioa
nă Dorința atacantu
lui Iul Bayern MOn- 
chen s-a Împlinit, dar 
numai pe... jumătate. 
Rossi a devenit, Intr-a
devăr. golgeter, dar tit
lul mondial a revenit 
Italiei I
• Tele Santana, an

trenorul Braziliei : „Vic
toria echipei Italiene este 
meritată pentru că, Îna
inte de orice, a jucat 
in finală foarte s-”

MEMORIA HÎRTIEI!
La 16 iunie, la Valencia, e- 

chipa Spaniei, una dintre fa
voritele competiției, iși face 
debutul printr-un joc neconvin
gător, obținînd 1—1 cu Hon- 
duras-ul, grație unui penalty 
foarte discutabil. Aceasta nu 
l-a împiedicat insă pe antreno
rul spaniol „Bepe“ Santamaria 
*4 declare : „Rămînem favorițl 
în această serie. Mai sînt încă 
6 meciuri pentru a obține tit
lul I*. Fără comentarii.

In grupa „C* a sferturilor 
de finală, la Barcelona, in der- 
byul sud-american Brazilia a 
întrecut net Argentina cu 3—1. 
Și astfel campionii lumii au 
Ieșit din competiție. Meciul a 
fost destul de dur, cu acciden
tări, cu eliminarea lui Marado
na și cu 4 cartonașe galbene 
(Waldir—Perez, Falcao, Socra
tes—Brazilia, Passarella—Ar
gentina) etc. Referindu-se la 
acest joc, antrenorul argenti
nian Cesar Luis Menotti »pu- 
nea : „Nu putem să vorbim da 
violență după acest meci, tipic 
sud-american, foarte departe 
de jocul „strins* practicat de 
europeni*. In replică, brazilia
nul Tele Santana : ..... regret că 
după un început serios au fost 
momente de violență și că doi 
dintre jucătorii mei au fost ac
cidentați, dintre care Zico des
tul de grav* iar victima, Zico, 
spunea la rindu-i: „L-am vă
zut pe Passarella repezindu-se 
spre mine eu piciorul înainte. 
Sînt convins că a vrut să mă 
accidenteze !“... Dar, trebuie să 
recunoaștem, sud-americanU 
știu sd joace și fotbal curat ea 
și europenii, dealtfel.

Aspru criticat pentru evolu
ția nemulțumitoare a echipei 
italiene In cadrul primului tur, 
antrenorul Enzo Bearzot a 
răspuns : „O cupă mondială nu 
se ciștigă niciodată in prima zi 
a turneului final, ci totdeauna 
în... ultima !“.

„Dacă nu batem Algeria, 
plec miine cu trenul acasă* a 
declarat Jupp Derwall, antre
norul echipei vest-germane. 
Formația sa a pierdut, cw 2—1, 
dar acasă, Derwall s-a întors 
abia săptămina aceasta, luni 
la prinz, cu avionul I Și tot 
In legătură cu acest meci. 
Paul Breitner spunea, evident, 
înaintea jocului: „Eu voi mar
ca cel de al 8-lea gol !“...

NUMAI
ARBITRU 

SĂ NU FII!
Unii din arbitrii de la 

recentul turneu final ai 
C.M. au făcut unele gafe 
care au necesitat inter
venția comisiei de spe
cialitate a forului inter
national, dar aproape că 
n-a existat cavaler al 
fluierului care să fi mul
țumit pe toată lumea. 
Dimpotrivă !... Iată-1, de 
pildă, pe vest-germanul 
Ulrich Sticlike, care ne
mulțumit de arbitrajul 
brazilianului Coelho din 
finala cu Italia a spus 
„Arbitrul a fluierat per
manent împotriva noas
tră. Cei ce nu și-a dat 
seama de acest fapt, n-a 
văzut bine meciul !“...

După partida din semi
finală, cu R.F. Germania, 
antrenorul francez Mi
chel Hidalgo și jucătorii 
săi au fost nesatisfăcuți 
de maniera de a conduce 
a arbitrului olandez Cor- 
ver care. între altele, nu 
le-a acordat cel puțin un 
penalty, a lăsat nesanc- 
tlonat un fault aflat la 
baza unuia dintre golu
rile vest-germane și, în 
sflrșit, pe portarul Schu
macher care l-a fdulv,,» 
grav pe BăTisWn, rA 
măcar nu l-a... averti
zat I In legătură cu acest 
arbitraj, Artemio Franchi, 
președinte al comisiei de 
specialitate din F.I.F.A. 
a spus : „înțeleg bine 
emoția antrenorului și a 
jucătorilor francezi, cri* 
ticilc lor — după un 
meci fantastic ca acesta 
— la adresa arbitrului, 
dar nimeni nu se pune 
In locul lui Charles Cor- 
ver, unul dintre cei mal 
buni din lume. Și să nu 
se uite niciodată că ar
bitrul nu are la dispozi
ție un... magnetoscop 
pentru ca să revadă fa
zele jocului. Totul este 
doar o chestiune de a- 
preciere intr-o fracțiune 
de secundă și, fără îndo
ială. așa stînd lucrurile, 
chiar și cel mai bun ar
bitru din lume poate 
greși !*

Atletismul internațional la jumătatea sezonului

ȘTACHETA PERFORMANTELOR URCĂ SPRE COTA „EUROPENELOR44

început spectaculos cu două re
corduri mondiale în probele com
binate (8 707 p Daley Thompson 
la decatlon, 6 772 p Ramona Neu- 
bert la heptatlon) și unul, de-â 
dreptul uimitor, la aruncarea cio
canului (83,98 m Serghei Litvi
nov), sezonul atletic internațional 
continuă să păstreze ștacheta per
formanțelor la cel mai înalt ni
vel, rezultatele de valoare succe- 
dîndu-se într-un ritm alert. Un 
panoramic este greu de făcut, ta
bloul general avînd foarte multe 
detalii interesante ; să încercăm 
să reținem, din „recolta* ultime
lor 2—3 săptămîni cele mai sem
nificative performanțe.

Se detașează net excepționalul 
record stabilit pe pista stadionu
lui Bislet din Oslo de englezul 
David Moorcroft la 5 000 m : 
13:00,43. Ținut în umbFă de due
lul titanilor Coe — Ovett, Moor
croft „explodează* într-un mo
ment în care „Stevebastian Co- 
evett“ (cum l-a numit unindu-i 
pe frații inamici «Atletica Legge- 
ra“) nu și-a găsit cadența (sau 
așteaptă tradiționalele British Ga
mes, în octombrie...), spulberînd 
pur și simplu recordul lui Henry 
Rono (13:06,20). Iar Rono era sin
gurul alergător care coborîse sub 
13:10,0 » Doar cîteva zecimi de se
cundă i-au lipsit noii vedete spre 
a trece pragul celor 13 minute, 
graniță considerată tabd. Oricum, 
fondul masculin pare în preajma 
unui important salt, pe care nu 
l-a mal realizat, în ciuda progre
sului, de -la Ron Clarke încoace. 
O demonstrează și Moorcroft, la 
5 000 m, dar și aglomerarea per
formerilor la 27:30.0 pe distanța 
dublă, la 10 000 m unde portughe
zii Carlog Lopez și Fernando Ma- 
mede și-au disputat recordul eu
ropean, ultimul aproDiindu-se la 
■mai puțin de o jumătate de se
cundă de recordul mondial al lui

_______ l -su- 
coborînd (la timp) 
iar Bărbel Wockell 
m) șl Marita Koch 
m), surprinzător de 
ele, par hotărîte să 
sfîrșitul de carieră

Rono (27:22,5 — 27:22,95). La băr
bați, probele tehnice par deocam
dată mai liniștite, în schimb sprin
tul scurt era cit pe-aci să ne 
ofere un neașteptat recordman 
mondial la 100 m. La Karl Marx- 
Stadt, americanul Calvin Smith 
(învins anul trecut la Universia
dă de compatriotul său Mei La- 
ttany) a alergat 9,91, cu 4 sutimi 
mai bine decît Jim Hines, dar 
vîntul ajutător mai puternic cu 
10 cm/s (!) decît limita admisă 
împiedică omologarea. în valoa
re absolută performanța nu este 
inferioară recordului mondial 
obținut de Hines (în 1968) la al
titudine și cu vînt 1,9 m/s. Smith 
n-a cîștigat încă duelul cu Cari 
Lewis, dar are în acest sezon o 
victorie directă (10,03 — 10,05)
asupra „noului Owens*.

în același concurs Marlies GOhr 
a egalat recordul feminin al 
tei*, vîntul J
sub 2 m/s, 
(21,75 pe 200 
(48,74 pe 400 
longevive și 
nu-1 ușureze 
Jarmilei Krattochvilova (22,34 și 
49,03, deocamdată). Performera 
săptămînil trecute rămîne însă 
americanca Mary Decker-Tabbj 
fostul copil minune al semifon- 
dului aliniind la interval de trei 
zile un 8:29,8 la 3 000 m (al doi
lea rezultat al tuturor timpurilor) 
și un 4:18,05 pe o milă, cu a- 
proape două secunde și jumătate 
sub vechiul record mondial. E 
greu de presupus că recordurile 
la 800 și 1 500 m vor cădea în 
acest an (chiar dacă o vom ve
dea, poate, la Atena și pe Tatia
na Kazankina...), dar o cursă de 
3 000 m cu Tabb. Waitz. Puică 
șl Ulmasova sau Dvirna ar pu
tea duce recordul vechi al Lud- 
milei Braghina (8:27,2) sub 8:25,0.

La lungime topul sezonului este 
dominat de VaU lonescu (7,05 m) 
și Anlșoara Cușmlr (7,00 m). Ce
lelalte fruntașe europene nu par 
să-și fi găsit „pragul*, specialis
tele din R. D. Germană fiind în
trecute de Caroli Lewis (6,81 m), 
sora lui Cari. Dar Lewis nu va 
concura la Atena...

Vladimir MORARU

TELEX J TELEX » TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET © Turneu feminin 

la Jambol : U.R.S.S. — Canada 
64—55, Ungaria — România 62—52, 
Bulgaria —. Franța 63—56.

BOX • în cadrul turneului de 
juniori de la Balaton, printre în
vingători s-au aflat și trei pugi- 
llști români : Dorel Jianu (cocoș), 
Daniel Bumbac (semimijlocie) și 
Mihai Vasilache (mijlocie).

FOTBAL • în cadrul „Cupei 
de vară* : Zbrojovska Bmo — 
LSK Lodz 2—1 (1—0), Plastika Ni- 
tra — Werder Bremen 3—5 (0—3).

MOTO • Campionatul mondial 
de viteză, clasa 500 cmc, a pro
gramat în Belgia, pe circuitul 
Spa — Francorchamps, o cursă 
cîștigată de americanul F. Spen
cer (Honda) care a realizat o 
medie orară de 157,964 km. Lide
rul clasamentului general este 
italianul Uncini cu 73 p. urmat 
de americanul Roberta cu 68 p.

POLO © A, luat sfîrșit. la Buda
pesta, competiția dotată cu «Cu
pa Tungsram*, cu victoria echi
pei Olandei 10 p. Pe locurile ur
mătoare : 2. U.R.S.S. 8 p (67—60), 
3. S.U.A. 8 p (48—43). 4. Spania 
8 p (52—57), 5. Ungaria 7 p
(68—60), 6. Ttalia 7 p (60—60), 7. 
R. F. Germania. 8. Iugoslavia. în

CLASAMENTE MONDIALE ALE ȘAHIȘTILOR
AMSTERDAM, 13 (Agerpres). — 

După cum se anunță de la se
cretariatul din Amsterdam al Fe
derației internaționale de șah 
(FIDE), în urma rezultatelor în
registrate în diverse turnee M 
primele 6 luni ale acestui an, cla
samentele celor mai buni jucă
tori din lume (în sistemul Elo) 
au suferit unele modificări, cea 
mai importantă fiind clasarea tî- 
nărului mare maestru sovietic 
Gării Kasparov pe locul doi și 
retrogradarea pe locul 15 a ma
relui maestru olandez Jan Tim- 
man, care a pierdut 55 de puncte.

ultima etapă : Italia — S.U.A. 
7—7, Spania — Olanda 5—5, R.F.G
— U.R.S.S. 8—8.

Șah • 
de la Bad 
Belle 1—0, 
1—0, Belle 
Pagorevici 
maciko — _________  * _____
ka — Klimova remiză • Turneul 
zonal masculin de la Las Pal
mas £ Timman — Browne 1-^0, 
Larsen — Karlsson 1—0, Tukma- 
kov — Petrosian 1—0, Pinter — 
Neto, Ribli — Mestel, Bouaziz — 
Psahls au fost remize, iar partida 
Mihai Șubă — Smîslov, a fost 
întreruptă • Turneu feminin la 
Nalenchowe (Polonia) : Eugenia 
Ghindă — Kasprczyk (Polonia) 
1—0, Savova — Hadilkar 1—0.

TENIS • Turneu la Brookline 
(Massachusetts): americanul Glenn 
Holroyd l-a eliminat pe mexica
nul Raul Ramirez 7—6, 6—4 • In 
semifinala «Cupei Davis*, zona 
europeană „A“, Irlanda — Fin
landa 4—1 (în finală va juca cu 
învlngătoarea din meciul Elveția
— Austria, amînat) • Hana Man- 
dlikova a cîștigat turneul de la 
Sydney 7—5, 6—3 cu Pam Shri
ver.

Turneul zonal feminin 
Kissingen : Klimova — 

Homstein — Hund 
— Maksimovici 0—1, 

— Semenova 1—0. Le- 
Hornstein 1—0, Erens-

Dar iată clasamentul : MAS
CULIN : L Karpov (U.R.S.S.) — 
campion mondial — 2 700 p ; 2. 
Kasparov (U.R.S.S.) — 2 675 p }
3. Korcinoi — 2 635 p ; 4. Hub- 
ner (R. F. Germania) — 2 630 p. 
FEMININ : 1. Maia Cibur-
danidze (U.R.S.S.) — campi
oană mondială — 2 385 p; 2. Na
na Aleksandria (U.R.S.S.) —
2 370 p ; 3. Alia Kușnir 
—- 2 330 p : 4—5. Nona 
dașvili și Nana Ioseliani 
U.R.S.S.) — 2 325 p.

(Israel) 
Gaprin- 
(ambela

TURUL FRANȚEI
BORDEAUX, 13.' Etapa , 10-a a

Turului Franței, desfășurată marți 
. intre Saintes șl Bordeaux (14a,5 
km), a revenit francezului Plerre-
Raymond Villemiane în 3h 16:51 
(timp cu bonificație 3 h 16:21). 
Etapa a fost scurtă și agitată, 
înregistrtndu-se mal multe tenta
tive de evadare, toate nereușite. 
Cu un kilometru șl jumătate îna
inte de sosire, Villemiane șl-a În
cercat șansa, a reușit să se dis
tanțeze cu cîteva zeci de metri 
șl, cu toăte eforturile plutonului, 
a reușit să sosească cu două se
cunde avans, fiind primul ciclist 
francez care Cîștlgă o etapă ta 
Tur la actuala ediție. L-a urma» 
în clasamentul etapei Irlandezul 
Sean Kelly, belgianul Eddy Plane- 
kaert, olandezul Jan Raas șl ta 
același timp, la două secunde de 
învingător, un pluton numeros în 
care se aflau toți favorlțR 
cursei. In clasamentul general 
continuă să conducă australianul
Phfl Anderson, urmat de france
zul Bernard Hinault la 44 de se
cunde șl de olandezul Gerrie 
Knetemann la 1:16 etc. Miercuri 
are loc etapa a 11-a. o cursă 
contracronometru Individual pe 
distanța de 57,3 km
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