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ADVERSARELE ECHIPELOR ROMANEȘTI 
ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

Zurich,la prînz, la
loc operațiunea tra-

Ieri, 
a avut .. 
gerii la sorți în cele trei 
competiții fotbalistice con
tinentale inter-cluburi : Cu
pa campionilor 
Cupa cupelor
U.E.F.A. în prezența mem
brilor U.E.F.A., a delegați-

iat echipelor 
a reprezentanților

participante, 
presei.

europeni, 
și Cupa

(meciurile
15 și 29 
4 repre-

în primul tur 
vor avea loc la 
septembrie) celor 
zentante ale fotbalului ro
mânesc sorții le-au rezervat 
următoarele adversare :

Cupa campionilor europeni (meci preliminar)
BUCUREȘTI - YAALERENGEN OSLODINAMO

Cupa cupelor
r. c. BAIA MARE - REAL MADRID i

UNIVERSITATEA
GRAZ A. K.

Cupa U. E. F. A
CRAIOVA - FIORENTINA FLORENȚA

- CORVINUL HUNEDOARA
5

4-a programul complet alCitiți in pag. a
petiții continentale și scurte prezentări ale 
versate ale echipelor noastre.

celor trei com. 
viitoarelor ad

S

^www\\x\\\\\\\\\\\\\\\^^

Astăzi, la Suceava, de la ora 18,30

ROMÂNIA-JAPONIA,
un meci care inaugurează sezonul internațional la fotbal

Ecourile El Mundialului spa
niol încep să se stingă. Acum 
privirile iubitorilor fotbalului, 
ale antrenorilor și jucătorilor 
de pe bătrînul nostru conti
nent se îndreaptă spre noua e- 
’•jție 1982—84 a CAMPIONA

TULUI EUROPEAN. Sorții au 
decis ca viitoarele adversare 
ale reprezentativei noastre să 
fie CEHOSLOVACIA. SUEDIA 
CIPRU și noua campioană 
mondială, ITALIA (fapt care, 
firește, onorează celelalte echi
pe din grupă, dar implicit le 
și îngreunează misiunea). E- 
chipa ROMÂNIEI a și susți
nut primul joc, cum aminteam 
și ieri, cu Cipru (3—1, la 
1 mai. la Hunedoara), dar 

meciurile importante încep in

sezonul de toamnă. Primele 
adversare ale fotbaliștilor noș
tri vor fi Suedia (8 septem
brie) și Italia (4 decembrie), 

în vederea acestor jocuri și 
din dorința de a se comporta 
cit mai bine in preliminariile 
C.E., „tricolorii" și-au început 
pregătirile incă de pe acum, 
prin stagiul efectuat la Cîm- 
pulung Moldovenesc. Pentru 
această perioadă au fost pre
văzute și două meciuri inter
naționale. cu selecționata Ja
poniei. Prima intilnire se va 
disputa astăzi. Ia Suceava.

în vederea acestui joc. cum

Constantin ALEXE

(Continuare in vag 2-3}
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Un nou festival al natației, la București

ÎNTRECERILE CELEI DE A XlV-a BALCANIADE - 
DE ÎNOT, POLO Șl SĂRITURI

Anul trecut piscinele Capita
lei primeau în iulie pe oaspe
ții Unversiadei. De azi, ele îi 
așteaptă pe concurenții celei 
de a 14-a ediții a Balcaniadei 
de natație. Frumoasa piscină 
olimpică din complexul sportiv 
„23 August" este gata pentru 
întrecerile înotătorilor. Pasio
nantele meciuri de polo vor 
avea loc la bazinul Dinamo, iar 
concursul săritorilor de la tram
bulină — la Ștrandul tineretu
lui. Așadar. începe disputa in
tre sportivii din Bulgaria. Gre
cia. Iugoslavia, Turcia si 
România.

Firește, atenția principală va 
fi îndreptată spre disputa îno
tătorilor.

Avînd în vedere că peste două 
săptămîni, la Guayaquil. în 
Ecuador, sînt programate cam
pionatele mondiale, toți specia
liștii consideră competiția bal
canică ca o ultimă verificare a 
celor vizați să treacă Oceanul. 
Iată de ce sîntem convinși că 
vom urmări, timp de patru 
zile, un concurs de foarte bun 
nivel tehnic de la care aștep
tăm si performante pe măsura 
valorii competitorilor. Să nu 
uităm că la ediția de anul tre
cut a campionatelor europene 
de la Split, Bulgaria. Grecia. 
Iugoslavia si România au avut 
reprezentanți în finale, meda- 
liați și chiar un campion, pe

iugoslavul Borut Petrici la 400 
m liber ! Cu mare nerăbdare 
este așteptat si turneul de polo.

raja pe tricolori, atît în disputa 
cu poloiștii greci, actualii de
ținători ai titlului, cit mai cu

--------------------------- - LOTURILE ROMÂNIEI ----------------------------
POLO: Doru Spînu, Mihai Simion și Mihai Tudor — portari. 

Adrian Schervan, Liviu Răducanu, Dorin Costrâș. Llvhi Garo- 
feanu, Ivan Fejer, Vlad Hagiu, Cătălin Moiceanu. Doru Ciobă- 
niue, Șerban Popescu, Gheorghe Iile, Cristian Dan șl Horla 
Niță.

SĂRITURI: trambulină — Ruxandra Hociotă, Cristina Timar, 
Isabela Bercaru, Alexandru Bagiu, Cornel Pop, Dan Oprean; 
platformă — Luiza Nlcolaescu, Ileana Pîrjol, Isabela Bercaru, 
Alexandru Bagiu, Comei Pop și Nlcolae Lepăduș.

ÎNOT: Carmen Bunaclu, Irind Pănulescu, Mariana Mandache, 
Teodora Hauptricht, Enlkd Palencsar, Octana Mladin, Brigitte 
Prass, Crenguța Gălătescu. Monica Groza, Luclela Mihătlescu, 
Adina Schuster, Gabriela Baka, Doina Puțanu, Noemi Lung. 
Mihal Mandache, Costin Negrea, Alexandru Szabo. Ladislau 
Szakadati, Ionel Luca, Horla Luoaciu, Flavius Vișan, Horațiu 
Neagrău, narton Sveț, Cristian Ponta Jiirgen Barth. Eugen 
Nan, lonuț Mușat, Laurențiu Tache.

Nu ne îndoim că în aceste zile 
tribuna din parcul Dinamo va 
fi plină cu cei care-i vor încu-

seamă în cea . cu sportivii 
iugoslavi aflati printre favo- 
riții C.M. din acest an.

-------------- în pag. 2-3-------------------------------------------------------------------
Programul complet al întrecerilor ți actualele recorduri,

„Cupa Mării Negre" la Baschet feminin

DEBUT BUN AL ECHIPEI ROMÂNIEI: 
82-66 CU R. D. GERMANĂ

• Numeroși spectatori au urmărit meciurile primei zile

MIHM ȘUBĂ L-A ÎNVINS
Pf CAMPIONUL SOVIETIC 

LEV PSAKHIS
LAS PALMAS, 14. în cadrul 

rundei a doua a turneului in- 
ter-zonal masculin de sah care 
are loc în insulele Canare, ma
rele maestru internațional Mi
hai Șubă a realizat un rezul
tat de prestigiu. învingindu-1 
pe Lev Psakhis, campionul din 
acest an al Uniunii Sovietice, 
în celelalte partide au fost în
registrate rezultatele : Petro
sian. — Timman 1—0, Larssen 
— Tukmanov remiză, Ribli — 
Sunye Neto 1—0. Browne — 
Pinter remiză. Partidele Smîs- 
lov — Karlsson și Mestel — 
Bouaziz au fost întrerupte. La 
reluarea partidei din runda în- 
tîi. Vasili Smîslov — Mihai 
Șubă. succesul a revenit șahis- 
tului sovietic.

Astăzi, la Snagov

TOATE AMBARCAȚIUNILE ROMANEȘTI 
ÎN FINALELE „CUPEI PRIETENIA"

Ieri la Snagov a fost o vre
me excelentă, iar condițiile or
ganizatorice — un cadru ideal 
pentru întrecerile preliminare 
ale marelui concurs internațio
nal de canotaj dotat cu „Cupa 
Prietenia". La startul probelor 
s-au prezentat 149 de tinere 
canotoare din 7 țări.

Spre satisfacția noastră, in 
seriile desfășurate în cursul di
mineții. o comportare deosebit 
de frumoasă a avut-o Elisabeta 
Oleniuc, membră a clubului 
Olimpia București, cane a cîști- 
gat de o manieră impresionan
tă seria sa, califieîndu-se di
rect pentru finala de astăzi. O 
cursă excelentă au făcut-o și

Maria Mustețea împreună cu 
Maria Gheorghe. care au reu
șit, de asemenea, să evite re
calificările. sosind pe locul I 
în seria eliminatorie. Celelalte 
reprezentante ale României, 
mai puțin componentele „8“- 
lui. care vor trage direct în 
finală, au trebuit să revină pe 
pista de concurs în cursul după- 
am iezii.

în recalificări, tinerele ra- 
mere șl vîslașe din lotul care 
ne reprezintă țara în această 
prestigioasă competiție au de-

Adrion VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

Pcnfru creșterea potențialului sportiv al iiecârui Județ

IN JUDEȚUL ARGEȘ, PUȚINI
CANDIDAȚI OLIMPICI, SLABĂ

PREOCUPARE PENTRU PERFORMANȚĂ
-------------- - Radiografia la zi a performanțelor argeșene ---------------

Sporturi do nivel olimpic: lupte greco-romane (12 antrenori), boi 
(9 antrenori): (porturi de nivel international: atletism (30 de profe
sori); judo (7 profesori): caiac (2 antrenori); fotbal; in cadrul o- 
cestor 5 sporturi prioritare activează 85 do antrenori șl profesori.

Sportivi selecționați In loturile olimpice ți naționale: 12; partici
pant la campionatele republicane: 1 425; sportivi selecționați in lo
turile naționale de juniori: 23.

Numărul profesorilor de educație fizică din județ: 324 (141 absol
venți I.E.F.S., 183 absolvenți F.E.F.)

Analiza potențialului olimpic 
prezent al unuia dintre cele 
mai industrializate județe, Ar
geșul. trebuie să aibă drept 
punct de plecare numărul 
sportivilor oferiți loturilor care 
se pregătesc pentru Jocurile 
Olimpice din 1984 : 12. Pentru 
a întregi imaginea, am inclus 
în acest număr ’ și sportivii... 
susceptibili, în continuare, de

selecționare. Iată și repartiția 
pe disciplinele prioritare : at
letism — 5, box — 4, lupte 
greco-romane — 1, judo — 1, 
caiac — 1. Dintre aceștia, doar 
3 au confirmat in ultima vreme 
o certă valoare internațională : 
Ștefan Marian („argint" la 
CE. ’82 de lupte, actualmente 
la Dinamo), Viorel Ioana 
(bronz la C.M, de box '82) și

• Azi, România - Bulgaria
CONSTANȚA, 14 (prin tele

fon). Miercuri după-amiază a 
început în Sala sporturilor din 
localitate cea de a XXI-a edi
ție a tradiționalei competiții 
internaționale de baschet femi
nin. „Cupa Mării Negre". La 
întrecere sint prezente echipe 
reprezentative cu excelente 
palmarese în arena mondială, 
cum sînt: S.U.A., actuala cam
pioană a lumii. Bulgaria, me
daliată cu argint la ultima edi
ție a J.O., Polonia și Ceho
slovacia, locurile II și III în 
camnionatele europene, alături 
de R.D. Germană si România.

Interesul spectatorilor este 
evident centru această compe
tiție. ei fiind nrezenți în nu
măr mare chiar de la partida 
de debut dintre selecționatele 
României șl R. D. Germane. 
Antrenorii Nicolae Martin și 
Gabriel Năstase nu au putut 
Drezenta cea mai bună echipă, 
din cauza absenței unor bas
chetbaliste care îsi susțin in

aceste zile examene școlare sau 
de admitere in invătămintul 
superior dar fetele noastre 
s-au mobilizat, obținînd în fi
nal o frumoasă victorie. Cu 
Stefania Borș. Mariana Bădi- 
nici. Măndica Ciubăncan. Csilla 
Hoszu și Cornelia Hagiu în 
cvintetul de bază, fetele noas
tre au acționat bine încă din 
start și s-au desprins repede 
pe tabela^ de scor. Reprezenta
tiva României a obținut o vic
torie clară: 82—66 (39—29). du
pă o întrecere in care selecțio
nata R.D Germane (cu un lot 
tînăr. în formare) a opus o 
dîrză rezistentă.

Au marcat: Borș 18. Bădi- 
nici 9 Bolovan 6. Bradu-Stîn- 
gă 10. Ciubăncan 10. Grecu 6, 
Solovăstru 14. Hagiu 6. Bodea 
3 pentru învingătoare, respec
tiv Bottger 12. Andras 4, Jes
ke 2. Dietz 7. Schmidt 2. Lost- 
gart 7. Jost 6. Kruger 4, Schd- 
nau 9, Klemt 13. Au arbitrat: 
C. Tosev (Bulgaria) și I. Borck 
(Polonia).

BULGARIA — CEHOSLOVA-

Viorel Ioana, cel mai bun produs al boxului argeșan (în dreapta), 
evoluind in finala „Centurii de aur", pe care a ciștigat-o in dau
na lui Florin Livadaru Foto : Dragoș NEAGU

Mircea Fulger (locul 5 la a- 
ceeași competiție). Cu toții (li 
se adaugă, în eventualitatea 
creșterii valorice pînă la ora 
startului olimpic, atleta Nata
lia Betinl și luptătorul Nicolae 
Zamfir) sînt și purtătorii cei 
mai îndreptățiți ai speranțelor 
argeșene în tentativa de cîști- 
gare a unor puncte olimpice 
la Los Angeles și de adjude

care, în premieră, a cel puțin 
unei medalii olimpice. Sînt 
planuri care nu par — jude
cind rezultatele — deloc exa
gerate.

Orice cunoscător al sportu
lui s-ar întreba, totuși, de ce

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag 2-3)

CIA 90—60 (42—31).
S.U.Â — POLONIA 98—63 

(53—31).
Programul de joi: de la ora 

16,30: Polonia — R.D.G., Ceho
slovacia — S.U.A.. România — 
Bulgaria.

Paul IOVAN

Campionatele de călărie

A. DONESCU (Steaua) 
CÎȘTIGÂIOH LA DRESAJ

SIBIU. 14 (prin telefon). 
După ce in zilele precedente 
au evoluat specialiștii in ob
stacole, ziua de miercuri a fost 
rezervată întrecerilor din ca
drul categoriei ușoară de dre
saj. Cei 17 concurenți prezenți 
la startul acestei probe a cam
pionatului național de călărie 
s-au străduit să execute cit 
mai bine figurile progresiei, 
dar terenul greu. mulat de 
ploaie, a influențat defavorabil 
evoluțiile sportivilor.

Ca de obicei, în disputa pen
tru titlul de campion s-au

(Continuare m pap. 2-3)



IN VACANTA ESTIVALA - ZECI DE MII 
DE STUDENȚI PE TERENURILE DE SPORT! 

@ Un bogat program de tabere centrale • Activitate non-stop
a studenților performeri sportivi © Cluburi universitare de vacantă

cu o activitate cit mai diversă

înaintea începerii campionatelor europene

TENISUL DE MASĂ JUVENIL LA ORA MARELUI EXAMEN
AC

D

Pentru cei mai mulți dintre 
studenții noștri, anul universi
tar 1981/82 s-a încheiat; din 
această săptămînă — diferen
țiat — ei vor beneficia de o 
meritată vacanță. începe o e- 
tapă de destindere, prin odih
nă activă, absolut necesară 
după sesiunea de examene din 
luniie mai și iunie și practi
ca în producție, momente de 
referință trecute — în majo
ritatea cazurilor — cu califi
cative maxime. Acum, un ca
lificativ similar este de dorit 
să se obțină și în activitățile 
sportiv-recreative atît de în
drăgite de tineretul studios 
din învățămîntul superior. 
Condițiile sînt deosebit de 
propice 1

Peste 15 000 de studenți 
in tabere centrale de 

odihnă

noadă de pregătire In vede
rea activității competiționale 
din toamnă. Marea majoritate 
a sportivilor studenți va face 
popas de tabără la Costinești 
și Constanța, In timp ce o 
parte dintre ei, cei speciali
zați in tir, se vor reuni la 
Oradea, acolo unde există un 
poligon special de pregătire. 
Peste tot prezența formațiilor 
universitare este așteptată cu 
mult interes (prima serie, In
tre 27.VII și 7.VIII), fiindcă 
— așa cum se obișnuiește — 
acestea vor participa' la o se
rie de meciuri-test cu... porți
le deschise I Vor putea fi vă
zute la lucru, printre altele. 
Știința Petroșani, Știința CE- 
MIN Baia Mare, Politehnica 
Iași (rugby). Politehnica Timi
șoara, Universitatea București 
(handbal), I.E.F.S. (volei) etc.

Cluburi de vacanță — în 
toate centrele universitare •'In această vacanță de vară 

studenții vor fi prezenți în nu
meroase tabere de odihnă, 
peste 15 000 dintre ei la cele 
cu caracter central, inițiate și 
organizate cu U.A S.C.R., în 
colaborare cu Ministerul Edu
cației și învățămîntului. Astfel, 
In intervalul 17.VII—12.IX, 
studenții vor race popasuri (de 
cite 12 zile) la munte, într-o 
serie de așezări dintre cele 
mai pitorești — Bușteni, Pre
deal, Brașov, Tușnad, Sibiu, 
Petroșani sau care și-au creat 
o tradiție in a fi gazde ospi
taliere pentru tineretul studios 
(Oradea, Suceava, Geoagiu — 
Hunedoara) precum și pe Lito
ral — la Costinești, autentic 
oraș estival studențesc, Eforie 
Sud și Constanța. în locali
tățile sus-amintite comanda
mente speciale vor asigura 
studenților un bogat și variat 
program de vacanță cuprin- 
zlnd activități pentru toate 
gusturile și preferințele. între 
aceste activități, cele cu ca
racter sportiv-distraotiv se 
situează — ca de obicei — In 
primul plan.

După cum ne-a informai 
prof. Gh. Copos, din activul 
comisiei de resort a U.A.S.C.R., 
pe toată perioada vacanței de 
vară vor ființa, pe lîngă cen
trele universitare (19), cluburi 
de vacanță, acolo unde stu
denții lși vor putea continua 
activitatea sportiv-recreativă, 
utilizînd amenajările existente 
sau cele puse la dispoziție de 
organele și organizațiile sporti
ve locale. La Cluj-Napoca, de 
pildă, parcul sportiv „Babeș- 
Bolyai" și bazele sportive în
vecinate (Sala sporturilor, ba
zinul acoperit și stadionul mu
nicipal), la Timișoara, stadio
nul „1 Mai" și salba de ame
najări pe firul canalului Bega, 
la Iași, stadionul „23 Au
gust", Sala sporturilor etc.

Inccpînd din 1955. cu o pau
ză între anii 1962 și 1965, 
campionatele europene de te
nis de masă ale Juniorilor au 
chemat anual la examen spe
ranțele acestui sport, cu mili
oane de praoticanți. Din 1966 
li s-au adăugat și cadetii — ge
nerația pînă la 15 ani —. ceea 
ce a făcut din această com
petiție un examen important al 
tenisului de masă juvenil. el 
oferind, de fiecare dată, posi
bilitatea aducerii în prim-plan 
a unor autentice talente care, 
apoi, s-au impus în genere in 
disputele seniorilor. Dintre atît 
de numeroasele exemple, re
ținem pe cel al Măriei Ale
xandru (România). M. Orlowski 
(Cehoslovacia). Z. Kalinici 
(Iugoslavia). Valentina Popova 
(U.R.S.S.), Bettine Vriesekoop 
(Olanda). S. Bengtsson (Sue
dia). T. Klampar (Ungaria) 
s a. care au cucerit laurii cam
pionatelor mondiale sau euro
pene de seniori, după ce au 
fost fruntași ai categoriei iu- 
niori.

în acest context al promovă
rii valorilor. reprezentanții 
nestri s-au aflat, de fiecare 
dată. în prim-plan. Ce păcat, 
însă. că. cel mai adesea, 
s-au pierdut pe parcurs !

începînd de mîine, în locali'

el

ta tea Hollabrunn (Austria), o 
nouă generație de jucători și 
iucătoare va aborda cu încre
dere întîlnirile campionatelor 
europene. Printre ei se află și 
reprezentanții noștri. cotați 
printre favoriții competiției, a- 
tît în întrecerea pe echipe, cu 
deosebire la cădeți, cit si in 
cea individuală : Olga Nemeș 
— incontestabil .,nr. 1“ la ca
dete (ea fiind si deținătoarea 
titlului). Paul Haldan — la ju
niori, Vasile Florea — la că
deți. în probele de simplu, 
Haldan — Florea si Olga Ne
meș — Judith Borbely la du
blu. precum si Haldan — Bor
bely și Nemeș — J. Persson 
(Suedia) la dublu mixt figu
rează pe tablou ca favoriți. A- 
lături de ei vor mai evolua C. 
Băboi, F. Ferenczi, C. Toma> 
C. Tiugan, Daniela Păduraru, 
Carmen Găgeatu și Kinga Lohr. 
Desigur, misiunea lor nu este 
ușoară. După cum ne spunea 
antrenoarea federală Ella Con- 
stantinescu. ei s-au pregătit cu 
conștiinciozitate, deși pe par
cursul antrenamentelor au tre
buit să facă fată si examene
lor școlare, ceea ce. evident, 
și-a pus amprenta asupra pre- 

de ansamblu. Totuși, el 
de capacitatea necesară 
a avea o comportare 

bună, evoluție care, a-

gătirii 
disnun 
centru 
foarte

CUPA PRIETENIA" LA CANOTAJff
(Urmare din pag 1)

Studen(ii sportivi își conti
nua pregătirile I

Pentru mai bine de 650 de 
tineri, care reprezintă sportul 
studențesc de porformanță, 
component! ai unor echipe di
vizionare „A" la toate ramu
rile de sport, sezonul estival 
înseamnă, paralel cu odihna, 
cu refacerea fizică, o nouă pe-

în fine, semnalăm faptul 
că la Izvorul Mureșului, intre 
14—21.VIII, peste 300 de acti
viști sportivi ai asociațiilor 
studenților comuniști din cen
trele universitare vor lua par
te la un stagiu de perfecțio
nare, prilej cu care participan- 
ții vor face și un binevenit 
schimb de experiență.

Așadar, vacanța estivală stu
dențească 1982 se anunță deo
sebit de interesantă și pe plan 
sportiv. Stă în puterea, în spi
ritul organizatoric al beneficia
rilor și al activiștilor din a- 
cest domeniu, de a-1 asigura 
un conținut cît mai bogat și 
mai atractiv !

Tiberiu STAMA

pus eforturi lăudabile. Astfel, 
echipajele de 4+1 rame și 
4+1 vîsle au trecut primele li
nia âe sosire

Așadar, succes deplin : toate 
cele șase ambarcațiuni tricolore 
vor fi prezente astăzi la startul 
finalelor, programate la Snagov 
începînd de la ora 10.

Rezultate tehnice : 4—ț—1 rame
— seria I : 1. Bulgaria 3:36,5 ; 2. 
România II (M. Miescu, V. Tutu- 
naru, V. Turuc, M. Dragomir 4-
E. Nedelcu) 3:39.0 ; 3. Polonia
3:46,5 ; 4. România I (C. Ulmea- 
nu, M. Ungureanu, M. Baghlu,
F. Manda 4- C. Dinu) 3:49,8 ;
seria a------- ' - - -
3:40,2 ;
U.R.S.S. 
seria I : 
tețea —- vmeurs11®, d .di,o i z.
Cehoslovacia 3:40,8 ; 3. Polonia
3:42,2 ; 4. România II (I. Oltea-
nu — L Secuiu) 3:53,5 ; seria a 
n-a : i. R.D. Germans 3:34,0 ; 2. 
Bulgaria 3:39,8 ; 3. Ungaria
3:44.0 ; 4. U.R.S.S. 3:46,4 ; 2 t.c.
— seria 1:1. R.D. Germană
3:48,6 ; 2. România (C. Oprea — 
E. Cindea) 3:56,0 ; 3. U.R.S.S.
3:57 2 ; 4. Polonia 4:11,3 ; seria 
a n-a: 1. Ungaria 3:48,0; 2.
Bulgaria 3:50,2 ; 3. Cehoslovacia

ll-a : 1. Cehoslovacia
2. Ungaria 3:40,3 ; Ș.

3:46,0 ; dublu visle — 
1. România I (M. Mus- 

M. Gheorghe) 3:34,6 ; 2.
3:40,8 ; ' - '

IN JUDEȚUL ARGEȘ, PUȚINI CANDIDAȚI OLIMPICI
(Urmare din pag l)

3:51,0 ; simplu — seria I : 1.
Ljublca Kurbojcova (Cehoslova
cia) 3:53,4 ; 2. Stela Melniciuc
(UJl.S.S.) 3:56,0 ; 3. Erzsebet
Sarlos (Ungaria) 3:57,8 ; 4. Katea 
Sokolova (Bulgaria) 4:99,5 ; se
ria a ll-a : 1. Elisabeta Oleuiuc 
(România) 3:47,2 ; 2. Kirsten Pe
ters (R.D.GJ 3:50,5 ; 3. Renale
Varga (România U) 4:08,8 ; 4-ț-l 
visle — seria I : 1. R. D. Ger
mană 3:18,2 ; X România I (I. 
Badea, C. Matei, A. Mocanu, R. 
Neoulai 4- C. Dinu) 3:24,6 ; 3. 
Ungaria 3:35,6 ; 4. Polonia 3:51,4; 
seria a ll-a : 1. Bulgaria 3:22,0 ; 
X Cehoslovacia 3:26 8 ; 3.
3:59,0 ; 4. România li
pas, A. Comăneanu, C. 
C. Diaconescu 4- X 
4:10,6.

Recalificări — 44-1 rame : 1. 
România I 3:38,2 ; 2. Ungaria
3:38,9 ; 3. UJl.S.S. 3:43,4 ; 4. Ro
mânia II 3:44,5 ; 5. Polonia 3:45,0; 
dublu visle : 1. Polonia 3:38,8 ;
X Bulgaria 3:40,3 ; 3. Ungaria
3:41,3; 4. Cehoslovacia 3:42,9; 
5. U.R.S.S. 3:49,0 ; 6. România îl 
3:54,3 ; 2 f.e. : L U.R.S.S. 3:50,8; 
X Cehoslovacia 3:53,2 ; 3. Bulga
ria 3:53,0 ; 4. România 3:57,4 ;
5. Polonia 4:01,6 ; simplu : 1.
Kirsten Peters (R.D.G.) 3:54,2 ;
2. Erzsebet Sarlos (Ung.) 3:55,7 ;
3. stela Melmicluc (U.R.S.S.)
3:56,2 ; 4. Katea Sokolova (Bulg.) 
4:02,2 ; 5. Renate Varga (România 
II) 4:09,6 ; <4-1 visle : 1. Româ
nia I 3:24,9 ; X Cehoslovacia 
3:26,8 ; 3. U.R.S.S. 3:27,1 ; 4.
Ungaria 3:30,6 ; 5. Polonia 3:32,4;
6. România U 3:36,9.

Pentru finalele programate as
tăzi de la ora 10 s-au calificat 
câștigătoarele seriilor șl primele 
patru clasate In recalificări.

UJl.S.S. 
(G. Îs- 
Belciug, 

Cadîr)

nul trecut, le-a permis să se 
numere printre medaliați.

Firește, cel mai mult se aș
teaptă de la Olga Nemeș care, 
deși la vîrsta cadetelor, s-a 
afirmat pregnant si in compe
tițiile senioarelor, fapt care o 
situează acum pe locul 9 în 
..Top“-ul european. Desigur, 
însă. întrecerile se anunță foar
te strînse. mai ales la juniori, 
unde J. Waldner (Suedia) — 
medaliat cu argint la C.E. de 
seniori ’82 — V. Broda (Ceho
slovacia). N. Persson — cam
pionul din 1980 —. Eva Malm* 
berg (Suedia) — care s-a im
pus si la senioare —. Jolanta 
Daniliavitșute — dublă campi
oană europeană la cadete — 
s.a. aspiră, cu mari șanse, la 
medalii. Iată de ce se cere o 
maximă concentrare din par
tea sportivilor noștri pe par
cursul fiecărei întilniri.

Campionatele vor începe, 
însă, cu competiția pe echipe. 
Formațiile noastre nu au deloc 
o misiune ușoară, mai ales că 
drumul spre podium este lung 
Si dificil, el trecînd prin faza 
grupelor, a semifinalelor și fi
nalelor. La juniori sînt cite 6 
grupe preliminarii, reprezenta
tivele noastre făcind narte din 
grupa ..D“, alături de Anglia, 
Țara Galilor, Elveția (mascu
lin) si Polonia. Turcia. Norve
gia (feminin). La cădeți sînt 
numai cîte 4 grupe, sportivii 
români aflîndu-se în „C“ la 
băieți. împreună cu Suedia, 
Norvegia. Finlanda, Grecia si 
în ,.B“ la fete alături de Ceho
slovacia. Franța si Luxemburg. 
Este dificil să facem de pe a- 
cum o apreciere asupra rapor
tului de forte, dar reprezenta
tivele U.R.S.S.. Suediei. Ceho
slovaciei, Ungariei si. bineînțe
les. României candidează eV 
sanse aproximativ egale la un 
loc pe podium.

Așadar, o ediție a campiona
telor europene care se anuniă 
cu atît mai importantă cu cît. 
asistînd la întrecerile tinerei 
generații, gindurile se îndreap
tă spre Jocurile Olimpice din 
1988. unde, fără îndoială, vor 
fi prezenți multi dintre actua
lii juniori.

Emanuel FANTANEANU
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ȘTIRI DIN

Ar-

ub județ de mărimea șl forța 
Argeșului oferă loturilor olim
pice numai 12 performeri din
tre care doar 3—4 autentici 7 
Nelămurirea este, evident. În
dreptățită. în perimetrul
geșului ființează C.S.Ș.A. din 
Cîmpulung Muscel, cu o în
zestrare materială model (sta
dion, săli de lucru specific și 
pentru forță, cămin, cantină 
etc.) și un număr apreciabil 
de cadre didactice (15); în 
Argeș există. în afară de Pi
tești, 2 orașe cu minimum 
40 000 de locuitori, avînd deci 
o populație școlară suficientă 
—'ntru succesive și rodnice se-

.................. , ' 1 este 
municipiile Cel 

dotate cu baze 
specifice

pentru succesive și rodn 
lecții ; în fine, Piteștiul 
unul dintre 
mai generos 
«portive (stadioane 
pentru fotbal și atletism, sală 
polivalentă, săli pentru lupte 
și box etc.). Care ar putea fi 
deci, cauzele contribuției rela
tiv reduse a județului Argeș 
la alcătuirea loturilor olimpi
ce și naționale ?

Frapează, de la bun început, 
faptul că există mari discre
panțe între potențialul celor 
trei orașe mari și rezultatele 
TOTAL DIFERITE obținute 
ta planul sportului de perfor
manță. Paradoxal, o ipotetică 
Întrecere la cele 6 discipline 
prioritare (atletism, lupte, box, 
caiac, judo, fotbal) între Cîm
pulung Muscel (45 000 locuitori, 
13 000 elevi) și Pitești (160 000 
locuitori, 32 000 școlari) ar re
veni, surprinzător primului ! 
Pe de altă parte, cel de al trei- 
lel oraș, Curtea de Argeș 
(40 000 de locuitori !), NU 
CONTEAZĂ ta peisajul per
formanței argeșene: aici nu 
există nici rezultate și nici 
măcar o sală de sport școla- 
141 Atenția DIFERENȚIATA 
acordată de-a lungul anilor de

forurile județene sportului din 
aceste orașe a condus spre ac
tualele REZULTATE CON
TRADICTORII în sfera per
formanței. în timp ce Piteștiul 
oferă loturilor olimpice și na
ționale 5 performeri, Cîmpu- 
lungul Muscel ridică cifra la 
7, ceea ce nu e deloc onorant 
la adresa reședinței județene... 
Dacă admitem că cei selecțio
nați reprezintă potențialul nor
mal al orașului Cîmpulung, se 
vede clar cît de mult se si
tuează SUB POSIBILITĂȚI Șl 
SUB CONDIȚII PITEȘTIUL 
ȘI CURTEA DE ARGEȘ : nu
meroasele talente rămase ne
descoperite sau insuficient și 
neatent lucrate văduvesc Ar
geșul de o prezență masivă In 
loturile olimpice și naționale 
ale acestui mijloc de ciclu o- 
limpic.

Semnificativ este și aportul 
scăzut, chiar INEXISTENT, al 
specialiștilor argeșeni la for
marea marilor campioni. Bună
oară, cei 15 profesori de at
letism de la C.S.Ș.A. Clmpu- 
lung Muscel, deși constituie O 
JUMĂTATE din numărul to
tal de specialiști în această 
disciplină din Argeș, nu oferă 
lotului de juniori al țării decR 
6 sportivi și nici unul celui de 
seniori ! în dorința de a rapor
ta lucrul cu grupe complete și 
avînd la dispoziție o bază de 
selecție redusă Ia 13 000 de e- 
levi, toți acești 15 profesori 
lucrează, fatalmente, cu o mul
țime de elemente care — se 
vede încă din start I — nu vor 
ajunge niciodată sportivi au
tentici, reprezentativi, compe
titivi. C.S.Ș.A este un colos 
cu picioarele de lut, știut fiind 
că probabilitatea statistică a 
găsirii unui atlet autentic este 
de 1 la 10 000 de copii...

Și încă un aspect care lip
sește județul Argeș de mai 
mulți reprezentanți în topul

performanței românești. Să 
pornim de la un exemplu. 
Format la Cîmpulung Muscel 
pînă la 7,56 m la săritura în 
lungime, Gheorghe Cojocaru a 
plecat, în 1980, din Argeș pen
tru a deveni student la... Con
stanța, deși avea aceleași posi
bilități de a studia și în jude
țul natal. în 1982, el a ridicat 
recordul țării la 8,04 ' m, dar 
sub culorile clubului studen
țesc de pe malul Mării I Cum 
„cazul Cojocaru" nu este sin
gular (I. Oltean aleargă 110 
m.g. tot pentru C.S.U. Constan
ța !), se poate trage concluzia 
că argeșenii n-au demonstrat 
destulă grijă, la vîrsta de tre
cere spre categoria seniorilor, 
față de mulți performeri buni 
care au plecat și au devenit 
ulterior foarte buni. In alte 
părți, însă !

Investigațiile făcute In jude
țul Argeș ne-au permis să 
descifrăm nu numai aceste as
pecte critice, prezente și tre
cute, la adresa activității din 
sportul de performanță, a con
tribuției sporturilor prioritare 
argeșene la alcătuirea loturi
lor olimpice și naționale. U- 
nele acțiuni bine gîndite și 
mai ales corect realizate (o 
selecție vastă și eficientă, co
laborarea fructuoasă Intre sec
țiile de lupte, cu deosebire cea 
de la C.S.Ș. Viitorul Pitești și 
S.C. Muscelul, o mai bună a- 
tribuire și clarificare a respon
sabilităților fiecărui club, fie
cărei secții, fiecărui antrenor 
și sportiv) au început să dea 
roade. Ca urmare, generația 
de performeri olimpici din... 
1983 pare bine reprezentată, 
încă de pe acum, In Argeș. 
Dacă ne-am ocupat, în prin
cipal, de anume lipsuri, n-am 
făcut-o însă decît din dorința 
ca județul Argeș să nu aibă 
doar 12 posibili olimpici. Ci 
mult mal mulți I

CĂLĂRIE
(Urmare din pag 1)

aflat, cu precădere, sportivii de 
la Steaua. Conform așteptări
lor. Anghel Donescu cu Mediu 
a reușit să demonstreze juriu
lui că posedă o bună pregătire, 
executînd cu precizie si ele
gantă toate figurile obligatorii 
ale progresiei. Meritul învingă
torului este cu atît mai mare, 
cu cât el s-a prezentat in con
curs cu un cal nou. aflat la 
primele lui întreceri.

Trebuie să subliniem, de ase
menea. si buna comportare a 
lui Sorin Soveja (Steaua) cu 
Pascal, dar si a dinamoviștilor 
Paul Mazilu cu Bell Aml și 
Otto Fabich cu Stolnic, ultimul 
aflîndu-se în primii sase și cu 
un alt cal (Mărcuș). Dintre 
ceilalți concurenți mai subli
niem prestațiile sibienilor Au
rel Lăpăduș cu Hazard șl A- 
drian Pirlea cu Chimion, pre
cum și a stelistului Radu Mar- 
coci cu Paris.

Din păcate, menționăm. de 
această dată, faptul că secreta
riatul de concurs a furnizat cu 
mare greutate rezultatele, defi
cientă care, sperăm, să fie în
lăturată în zilele următoare.

CLASAMENT FINAL: 1 
Donescu (Steaua) cu Mediu 
p — campion național, - 2. 
Soveja (Steaua) cu Pascal 
n, 3. P. Mazilu (Dinamo) 
Bell Ami 556 p. 4. O. Fabich 
(Dinamo) cu Stolnic 543 p, 5. 
Lăpadus (C.S.M. Sibiu) cu Ha
zard 531 p, 6. O. Fabich 
Mărcug 527 p.

întrecerile continuă.
Ilie IONESCU-coresp.

Actualitatea voleibalistică este 
dominată de activitatea loturilor 
reprezentative care Iau parte la o 
serie de competiții Internaționale 
de Interes.
• Echipa de seniori a Româ

niei, care se pregătește pentru 
C.M. din Argentina, va susține 
trei partide de verificare In com
pania fostei campioane mondiale 
și olimpice, puternica formație a 
Poloniei. Jocurile sînt progra
mate la Tg. Mureș (25 iulie) și 
Bistrița (27 șl 28 iulie).
• în continuarea pregătirilor, 

voleibaliștii români vor pleca la 
31 Iulie intr-un turneu în Fran
ța și Spania. Ultima competiție 
de verificare — Înainte de ple
carea în Brazilia, pentru a lua 
parte la un „mundialito", șl apoi 
în Argentina, la C.M. — va ti 
Turneul Internațional al Romă 
niei, găzduit anul acesta de noua' 
Sală a sporturilor din Buzău, in
tre 16 șl 20 august.
• Tradiționalul turneu interna

țional feminin al României dotat 
cu „Trofeul Tomls" se va desfă
șura în Sala sporturilor din Con
stanța, între 4 șl 8 august. Par-
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ÎNTRECERILE celei de
Programul complet al

POLO - Bazinul Dinamo

Joi 15 iulie, de la ora 18,30 : Turcia
— Grecia ;

Vineri 16 iulie, de la ora 10,30 : Grecii
— Bulgaria ; de la ora 18,30 : Turcia — 
Bulgaria

Simbătă 17 iulie, de la ora 18,30 : Ror 
slavia — Grecia ;

Duminică 18 iulie, de la ora 18,30 : B 
mânia — Iugoslavia.

SĂRITURI - Ștrandul tineretului

Joi 15 iulie, de la ora 16,30 : Platformă 
Vineri 16 iulie, de la ora 17 : Trambuli 
Simbătă 17 iulie, de la ora 17 : Trambu 
Duminică 18 iulie, de la ora 17 : Platfo

A.
537
S.

558
cu

cu

ÎNOT - Bazinul „23 August"

fin;
200 
1501

Zilnic eliminatorii
Joi 15 iulie : 100

fluture (f+m), 800
m liber (f) și 4X200

Vineri 16 iulie
m mixt (m+f), 4X100 m mixt (m) ;

Simbătă 17 Iulie : 400 m liber (f+i
200 m fluture (f+m). 4X100 m mixt (f) ;

Duminică 18 iulie : 800 m liber (finale 
400 m mixt (m+f), 200 m spate (m+f)

de la ora 10 și 
m 
m 
m

100

liber (f+m), 
liber (serii), 

liber (m) ; 
m spate (m+f),
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IN LOTUL CONSTANȚEAN E NEVOIE
DE UN SUFLU NOU, DE ÎNTINERIRE

F. C. Constanța — iată o a- 
pariție relativ nouă în primul 
nostru campionat. Și asta pen
tru că spectatorii Diviziei „A“ 
n-au mai vâzut-o la lucru de 
trei ani, adică din primăvara 
lui 1978 și pînă în toamna lui 
1981. în tot acest timp, echipa 
Litoralului a jucat în .,B“ și 
revenirea printre cele 18 for
mații de frunte ale tăria a fost 
salutată de suporteri cu... tri
bune pline la aproape fiecare 
joc disputat acasă. Interesului 
arătat de public, jucătorii nu 
i-au răspuns însă, în primele 
etape, cu rezultate pe măsura 
așteptărilor. De ce ? Pentru că : 
1. F.C. Constanța a luat star
tul în Divizia .A" cam cu e- 
celași lot cu care terminase 
victorioasă în Divizia „B“, 
deci fără jucători noi, tineri, 
valoroși ; 2. a promovat în „A“ 
cam cu aceiași sportivi cu 
care retrogradase în 1978 (Prin
tre aceștia — Antonescu, Dro- 
geanu, Buduru, Petcu, Turcu, 
Peniu, Nistor, Livciuc), peste 
care au mai trecut, deci, trei 
ani. Aceștia, împreună cu I. 
Constantinescu (care a navigat

14. F.C. CONSTANȚA

ÎN DOSARELE ANCHETEI NOASTRE.
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In dispută pentru balon, constănțeanul Turcu (unul din... vete
ranii echipei) și stelistul Balint. Cine îl va înlocui pe inimosul 

Greu de dat un răspuns.fundaș la ora retragerii?

tijoc, „F.C." a trecut din nou 
prin clipe grele, cucerind în 
patru etape doar un punct, tot 
pe stadionul „1 Mai“, în fata 
Corvinul ui.

34 10 11 13 38-46 31
a pierdut cite 2 puncte cu S.C.• Puncte realizate acasă: 24;

Bacău și Dinamo, cite 1 cu F.C. Olt, Corvinul, Universitatea Craiova, 
U.T.A., Sportul studențesc șl F.C. Argeș.
• Puncte realizate tn deplasare: 7—2 cu Chimia, cite 1 cu Progre- 

sul-Vulcan, Sportul studențesc. Politehnica Timișoara, F.C.M. Brașov 
șl S.C. Bacău.
• Cel mai bun loc ocupat: 6 — etapa a 22-a; cel mai slab loc: 

17 (etapele a 9-a și a 1l1-o).
• Golgeteri! echipei: Petcu 9 goluri, Buduru 7, I. Constantinescu 6. 

Peniu 5, I. Moldovan 4, Gache 3, Mărcuîescu, Turcu și Mânâilă - 
cite i, Voinea (C.S. Tîrgoviște) — autogol.
• Jucători folosiți — 23: Antonescu 34 de meciuri, Drogeonu și Ga

che — cîte 33, Buduru 32, Borali și Petcu — cite 31, 1. Moldovan 30, 
I. Constantinescu 29, Turcu 20, Costxrș 27, Caramalău 25, Peniu 23, 
Nistor 15, Mărcuîescu șl Măoăilă — cîte 13, Purcărea 9, Bătrlneanu 
șl Lascu — cîte 8, Zahlu 7, Ștefonovici, Constantin — cîte 3, Livciuc 
șl Ciobanu — cîte 1.
• Cartonașe galbene: 18 — 8 jucători; cele mal multe: Turcu 4. 
O Cartonașe roșii: Nistor (etapa o 18-a).
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, transformate de Petcu; 

a fost sancționată cu 8 penalty-urî: 6 transformate, 2 ratate.
• A expediat 494 de șuturi (318 acasă — 176 în deplasare), dintre 

oare 237 pe spațiul porții (159 acasă — 78 în deplasare).

pe ruta Constanța — Galați — 
Constanța), Costaș, I. Moldo
van, Borali, Gache și Carama
lău au constituit nucleul echi
pei.

Dar, în primele patru etape 
(cu două clacaje pe teren pro
priu), co nstăn țenii nu au cu
cerit decît două puncte. în 
special debutul (înfrîngene pe 
stadionul de pe malul mării în 
fața lui S. C. Bacău) a marcat 
mult, în special psihic, pe ju
cători, care nu și-au putut re
veni decît în etapa a 5-a : 
4—0, pe litoral, cu Chimia. 
Rezultatul a fost consecința li
nei pregătiri mai atente, 
etapa următoare f 
Constanta a pierdut 
acasă (1—3) în fața 
campioane. Dinamo 
deși „învingătorii și 
au fost aplaudați de 
tori", cum scria a 
„Sportul". Cu toate 
jucătorilor, care nu de puține 
ori au realizat un joc 
ochiului, disputîndu-și 
în mod realist, fără a tace an-

în 
însă F. C. 

: din nou 
viitoarei 

București, 
învinșii 
specta- 

doua zi 
eforturile

plăcut 
șansa

IncePînd cu etapa a 10-a, în 
următoarele 10 partide (8 în 
toamnă. 2 în primăvară) con- 
stănțenii fac un adevărat tur 
de forță și nu pierd decît un 
singur joc (0—2 cu F.C. 
la Pitești), cucerind un 
de 13 puncte, cele mai 
tante fiind cele de la 
(1 p) și Rm. Vîlcea (2 p.), deși 
în aceeași perioadă pierd aca
să puncte prețioase. îndeosebi 
eșecul pe teren propriu cu 
U.T.A.

în finalul precipitat al 
pionatului, cu cite două 
riuri pe săptămînă, F. C. 
stanța are o comportare 
lantă datorită mai lentei 
ceri din cauza vîrsteâ multora 
dintre componențil săi. De aici 
și marile fluctuații de formă : 
Costaș, Borali, Caramalău, I. 
Moldovan, Petcu — acesta a 
reușit unele meciuri de excep
ție, pentru ca în altele să nu 
se vadă. Sub valoarea lor 
s-au aflat Buduru și Gache. 
Să-1 mai adăugăm pe Nistor 
care, indisponibil (operație de

Argeș, 
total 

impor- 
Brasov

cam- 
me- 

Con- 
osci- 
refa-

!5®B?

ALCANIADE - DE INOT, POLO Șl SĂRITURI
îi

Actualele recorduri balcanice
imânia

oslavig 
Inia —

Iugo-

și Ro-

100 m
4X100

.*). 200

f+m),

inală), 
' (m).

MASCULIN

100 m liber: S2,78 Țvctan Golomeev (B) 1981
200 m liber: 1:54,04 Petar Kocanov (B) 1981
400 m liber: 3:58,08 Boruț Petricl (I) 1981

1500 m liber: 15:42,00 Dar Jan Petricl (I) 1981
100 m spate: 59,80 Krasimir Petkov (B) 1970
200 m spate: 2:08^0 Branîmir Popov (B) 1981
100 m bras: <7,50 Plamen Doncev (B) 1980
200 m bras: 2:26,46 Gheorghl Dangalakov (B) 1980
100 m fluture: 56,61 Krum Odjakov (B) 1981
200 m fluture: 2:06,50 Evangelos Kosklnas (G) 1979
200 m mixt: 2:10,24 Evangelos Kosklnas (G) 1979
400 m mixt: 4:36,23 Borut Petrie (I) 1981

4X100 m liber: 3:35,30 Bulgaria 1900
4X200 m liber: 7:48,91 Bulgaria 1981
4X100 m mixt: 3:56^0 Bulgaria 1931

FEMININ
Mmceva (B) 1980m 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

100
200
400
800
100
200
100
200
100
200
200
400

4X100
4X100

liber: 
liber: 
liber: 
liber: 
spate: 
spate: 
bras: 
bras: 
fluture 
fluture: 
mixt: 
mixt: 
liber: 
mixt:

Dobrinka
Sonia Dangalakova (B) 1080 
Sonia Dangalakova (B) 1280 
Sofia Dara (G) 1930 
Carmen Bunaciu (R) 1980 
Carmen Bunaciu (R) 1930 
Tania Bogomilova (B) 1931 
Tania Bogomilova (B) 1981 
Sonia Dangalakova (B) 1980 
Anca Groza-Miclăuș (R) 1977 
Sonia Dangalakova (B) 1980 
Mariana Paraschiv (R) 1979 
Bulgaria 1979
România 1980

menise) mai mult de jumătate 
din campionat a fost greu in 
locuit. Spre sfirșitul întrecerii, 
cu 5 puncte obținute acasă in 
ultimele 5 etape și prin jocul 
celorlalte rezultate. F.C. Con
stanța reușește să scape de re
trogradare. Greu ! !

Și în noul campionat F.C. 
Constanța are toate... șansele 
să evolueze cam cu același lot. 
Cu toate că sîntem adversarii 
Întineririi cu orice preț a e- 
chipelor. credem, totuși, că in 
efectivul „alb-albaștrilor" tre
buie adus un suflu nou, de în
tinerire. Antrenorii nu trebuie 
să se uite prea departe, ci in 
grădina proprie : juniorii clu
bului au disputat finala cam
pionatului republican, iar multi 
dintre ei au alcătuit, aproape 
meci de meci, echipa de spe
ranțe, clasată, in final, pe lo
cul 6. Matache (19 ani), Mi- 
halc (18 ani), Popovici (17 ani) 
ni s-au părut deosebit de în- 
zetrați. după cum C. Ivan a 
fost golgeterul turneului final 
al campionatului de juniori, 
disputat la sfirșitul lunii mai 
la Focșani.

Pregătiți cu atenție, împreu
nă cu lotul formației divizio
nare „A“, valorificați la un ni
vel superior, juniorii de azi ar 
putea juca un rol însemnat 
în opera de întinerire a echi
pei de pe malul mării. Pentru 
că, așa cum spuneam, cu for
țele ei. dar și Prin jocul ce
lorlalte rezultate, F. C. Con
stanța a evitat în acest an re
trogradarea. Dar...

Mircea TUDORAN

Golul este sarea și piperul 
fotbalului. Dar în campionatul 
nostru, în ediția 1931/82, cum 
spuneam într-o altă recentă 
retrospectivă, INEFICACITA
TEA a constituit un punct ne
gativ, 
scrise 
ediția 
saltul 
teptat 
întîmplare, 
noastră 
cinci 
jocuri, 
în turneul final al

In ediția 1981/82 
„A", eficacitatea 
descreștere (de la 
acum doi ani de 2,85 goluri 
pe meci, la 2,45 !!).

In urmă cu doi ani, ca și 
în iarna trecută, ziarul nostru 
a întreprins o largă anchetă 
printre antrenori și jucători, 
dezbătînd problema " 
și a „OMULUI DE 
lîngă cei mai buni 
antrenori de la noi 
au răspuns la an
chetă și mai mulți 
foști golgeteri
(Constantin, Ozon, 
Ene I, Dridea I, 
I. Alexandrcscu, 
Oblemenco, D. Ge
orgescu, M. Sandu 
liști care de-a lungul carilenei 
au dovedit un remarcabil simț 
al porții.

Rolul omului de gol este 
mereu actual, deși se vorbeș
te de schimbări pe planul 
tacticii de joc, de așezare în 
teren, de multifuncționalitatea 
jucătorilor, capabili să facă 
față fotbalului fără posturi. 
Iată, Paolo Rossi a fost și este 
om de gol, indiferent cit de 
savante sînt schemele de joc 
și cit de betonate sînt astăzi 
apărările. De-a lungul anilor 
și fotbalul nostru a avut ase
menea fotbaliști marcatori: 
Constantin, Ozon, Vaczi I, Cio- 
sescu, Dridea, Oblemenco, Ion 
Ionescu, Voinea, Dumitrache, 
Dudu Georgescu. Acum, în 
primul nostru eșalon, FOTBA
LIȘTII SPECIALIZAȚI ÎN A 
MARCA GOLURI ÎI NUMERI 
PE DEGETE. Mai mult, și cei 
pe care i-am avut pînă nu de 
mult au cam dispărut din 
prim-planul eficacității. în ul
timii ani, după retragerea lui 
Oblemenco și după refluxul 
lui Dudu Georgescu, s-au re
marcat ca golgeteri Radu n, 
Mircea Sandu, Cîmpeanu II, 
Cămătaru. Dar unde sînt ei 
plasați în clasamentul ultimei 
ediții de campionat ? Au dis
părut, pur și simplu, au uitat, 
parcă, cum se mai șutează ia

numărul golurilor în- 
fiind mai mic decît în 
1980/81, care a făcut ca 
calitativ promis 
să întîrzie. N-a 

deci, că 
națională, cu 

goluri
a pierdut

uf

poar.ă și golgeter a devenit 
IorJănescu, la 30 de ani, cure 
n-a lost un șuteur prin exce
lență sau un foarte bun fot
balist în jocu; cu capul, ci un 
excelent tehnician, cu dribling 
derutant și calități de... coor
donator. Iată. însă, că spre 
l nalul carierei, Iordănescu de
vine golgeter (20 de goluri). 
Are meritele lui incontestabi
le, dar trebuie să recunoaștem 
că a avut * -------
foarte slabă 
contracandidat 
(19). nici el golgeter prin vo
cație. Cîrțu și 
cum ar fi fost 
întîmple, dar 
care-1 așteptam 
rat om de gol, ___ _________
în această privință, cel puțin 
în campionatul trecut.

întrebăm unde sînt golgeterii 
noștri ? într-un clasament con
dus de Iordănescu, doar cu 20 
de goluri,

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

și aș- 
fost o 
echipa 
numai 

în 8marcate 
calificarea 
C.M.
a Diviziei 
a fost în 
media de

și o concurență 
Principalul lui 

a fost Cirțu

nu Cămătaru, 
normal să se 
Cămătaru, pe 
ca un adevă- 
n-a confirmat

eficacității 
GOL“. Pe

PROBLEMELE
DIVIZIEI

ROMANIA
(Urmare din pag I)

ne spunea ieri într-o convor
bire telefonică Mircea Luces- 
eu, fotbaliștii noștri s-au an
trenat cu intensitate in aceste 
zile. Marți ea au efectuat trei 
antrenamente, iar miercuri alte 
două. Din năcate. pe parcursul 
acestor pregătiri au intervenit 
și unele indisponibilități, care 
creează probleme conducerii 
tehnice. Am amintit ieri că 
pentru jocul de azi nu se poa
te conta pe prezența lui Gabor 
și Balint, care în aceste zile 
susțin examene de admitere la 
facultate. Dar lista indisponi
bililor e mai lungă.
Iordache
(care l-a ținut și in 
trecut pe 
de timp),
simte nici el bine și medicul 
i-a recomandat cîteva zile de 
repaus, iar Custov s-a acci
dentat la un antrenament.

Așa stînd lucrurile. pentru 
meciul de azi, M. Lucescu in
tenționează să trimită în teren 
următoarea formație : MO- 
RARU — REDNIC, ȘTEFA- 
NESCU, IORGULESCU. BOG
DAN — TICLEANU, BOLONI, 
KLEIN, BĂLĂCI — TURCU, 
GEOLGĂU. în general. este 
formația utilizată la Berna, a-

Portarul 
sciatică 
sezonul 

tușă o bună bucată 
Cămătaru nu se

acuză o

i-am descoperit pe 
undeva pe la mij
locul plutonului : 
Radu II — 11 go
luri, M. Sandu — 
7 goluri, Cîmpeanu 
II — 11 goluri, Că
mătaru — 12 go
luri. Care e situa
ția la celelalte 

La Chimia Rm.
_____ pe primul loc se 

află Gîngu, cu 16 goluri, la 
Corvinul, Petcu — 13. la Di
namo, D. Georgescu — 11, la 
Sportul studențesc, O. Ionescu 
11, la U.T.A., Coraș — 11, iar 
la Jiul, Sălăjan — 9. Sînt u- 
nele echipe cu adevărate con- 
traperformanțe : C.S. Tîrgoviș- 
te : Greaca, Dobrin 
rin, fiecare cu cîte 
Progresul Vulcan : 
doar cu 6 goluri ! ?

Ce e de făcut ?
a mai fost enunțat _____
ori: să sc crească viitorii oa
meni de gol; să se lucreze în 
perspectivă, așa cum s-a lucrat 
cu Dridea, cu Oblemenco, cu 
Mircea Sandu. Toți aceștia au 
demonstrat din primii ani de 
fotbal vocație pentru gol și au 
fost pregătiți ca atare. Acum 
nu se mai întîmplă așa. Nu se 
lucrează temeinic In acest 
sens. Nici la juniori, nici la 
speranțe. Nici chiar acolo nu 
există promisiuni certe. Trimis 
să joace la speranțe, în me
ciul cu U.T.A., Nica de Ia F.C. 
Argeș ne spunea înainte de a 
intra pe teren că va marca 
două goluri. La pauză era 1—0 
și înscrisese Nica. După pau
ză, 2—0. Autor tot Nica. Dar 
la Divizia „A“ Nica a marcat 
doar un goi în 20 de meciuri 
(!?). Asta spune totul despre ni
velul echipelor de speranțe și 
oamenii lor de gol.

Centrele de copii și juniori 
lucrează cu ce intră pe poarta 
lor. Se spune . că la 
foștii juniori 
liniile dinapoi, 
tîmplă pentru 
crează " 
pentru 
există , ______
Dacă s-ar avea în vedere per
spectiva ar apare și oamenii 
de gol, alți Oblemenco. sau 
Dudu Georgescu. Iar dacă sti
lul ‘ '
se 
tot 
am

A“

etc.), fotba- echipe ? 
Vîlcea,

și I. Ma-
5 goluri ;

ApostoL

Răspunsul 
de atîtea

JAPONIA
nul trecut, cu Elveția, și în 
turneele din America Centrală 
și de Sud.
Andone, M. 
nu, Văeluș

După 8 
de fotbal a 
tează din nou țara. La 23 iulie 
(tot în iulie) 1974, la Constanța, 
ROMANIA a învins JAPONIA 
cu 4—1 (1—0), prin golurile 
marcate de Dumitrache (de 
două ori, primul gol din pe
nalty), Dumitru și Hajnal.

Fotbaliștii niponi au sosit la 
București marți noaptea și au 
fost cazați la Student ~ 
Miercuri dimineața, ei 
continuat drumul spre 
va, cu avionul. Oaspeții 
fectuat ieri un ușor antrena
ment Pe
Dă care _________ _______
Ilanaoka a anunțat următoarea 
formație 
tida de astăzi: TAGUCHI — 
KATO. NOMURA, SUGAMA- 
TA. TSUNAMI — MAEDA, 
KAWAKATSU, IKEUCHI — 
YOKOYAMA. KIMURA, MA- 
TSUURA.

Meciul, care începe la ora 
18,30, va fi condus de arbitrul 
P. Țsolakidis (Grecia), aju
tat la linie de M. Abramiuc și 
Gh. Arhire (ambii dn Sucea
va).

Rezerve vor fi :
Marian, Ungurea- 

și Suciu.
'ani, reprezentativa 
Japoniei ne vizi-

Parc, 
și-au 

Sucea- 
au e-

stadionul Arini du- 
antrenorul Hidemilsu

probabilă pentru par-

UHIMSJRATIA DI SIAI LOTO PD0N0SP0RI INFORMEAZĂ
ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE !
Agențiile Loto-Pronosport mai 

pot elibera doar astăzi bilete cu 
numerele dv. preferate pentru 
tragerea obișnuită Loto de vi
neri 18 iulie 1982 — prilej de noi 
șl mari succese pentru pârtiei- 
panțil la acest tradițional șl a- 
vantajos sistem de joc. Mai mul
te bilete — mal multe posibilități 
de a vă număra mline printre 
marii cîțtigători !

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 14 IULIE 1932. 
EXTRAGEREA I : 14 41 45 16 17 22. 
EXTRAGEREA a H-a î 44 40 7 33 11 
24. Fond total 
lei, din care 
categoria 1.

CIȘTIGURILE 
MALE LOTO DIN 4 IULIE
I : Cat. 2 : 1 variantă 100% o 50.000 
lei sau o excursie de 2 lacuri in 
R. S. Cehoslovacă sau R. P. Ungară 
șl diferența în numerar și 3 variante

de cîștiguri :
16.698 lei.

889.529 
report Ic

TRAGERII EXCEPȚIO-
1932. FAZA

de la o 
anumite 

chemare,

seniorat 
se retrag spre 
Aceasta se în
că nu se lu- 

i vîrstă fragedă 
posturi, undo 

înclinații.

de lucru al antrenorilor nu 
va 
ei 
auzit de atîtea ori : 

dominat 80 de 
marcat. Am. 
drept...".

Lipsa omului 
doar la meci. ______  __
uită pînă la meciul viitor și 
fotbalul nostru suferă din a- 
ceastă cauză, iar progresul a- 
tît de așteptat 
feră echipele, 
reprezentativa țării.

Constantin ALEXE
P.S. Iată clștigătorii titlului 

de golgeter în ultimele cinci 
campionate : 1977—78 : D. Geor
gescu — 24 goluri ; 1978—79 : 
Radu II — 22 goluri ; 1979—80 . 
Cîmpeanu II — 24 goluri ;
1980— 81 : Radu II — 28 goluri;
1981— 82 : Iordănescu — 20 go
luri. In 1974—75 și 197(5—77, 
Dudu Georgescu cîștiga „Ghea
ta de aur" cu 33 și, respectiv, 
47 de goluri. Orice comentariu 
e de prisos.

modifica (îmbunătăți) 
se vor văita așa cum 

.12.— _.l: „am 
minute ș? n-am 
pierdut pe ne-

de gol se vede 
După aceea se

întîrzie. Su- 
dar suferă și

25% a 12.500 lei ; cat. 3:3 varian
te 100% a 17.074 iei sau o excursie 
de 1 loc în R. S. Cehoslovacă sau 
R. P. Ungară și diferența în numerar 
și 17 variante 25% o 4.258 lei
4 ; ----- -----
5 :
300
cat. 
Cat. 
cat. 
cat.
46,50 a 1.39S lei ; cat.
100 lei. . ...............
valoare de 50.000 lei, a fost obținut 
de Angelescu Ștefan din București.

. cat 
49,25 variante a 2.145 lei ; cat. 
89,00 a 400 lei ; cat. « : 174,50 o 
lei ; cot. 7 : 236,75 o 200 lei ; 
8 : 1.579 a 100 lei. FAZA a ll-a: 
A : 4 variante 25% a 16.247 lei ; 
B : 7 variante 25% a 9.284 Iei ; 
C : 8,50 a 7.646 lei ; cat. D : 

_ - g . 719,50 a
Cîștigul de categoria 2, în



Ds astăzi și pină la 24 iulie, la Roma

CEA DE A 29-a EDEEIE A CAMPIONATELOR 
MONDIALE DE SCRIMĂ

O Reprezentanții României, prezenți la toate probele
• Tofi iaurcații ediției precedente, pe planșe

ROMA, 14 (prin telefon). Joi 
15 iulie vor debuta în capitala 
Italiei la Palatul Sporturilor, 
campionatele mondiale de scri
mă. tn vederea acestui impor
tant eveniment sportiv, impo
zantul edificiu, conceput initial 
Dentru exooziția universală din 
anul 1937 dar inaugurat cu pri
lejul Jocurilor Olimpice din 
1960. a suferit, după multi ani, 
o schimbare : podeaua a trebuit 
să fie înălțată cu 3.60 m pen
tru a putea găzdui cele 16 pis
te de concurs. Si după cum a 
anuntat. în tradiționala confe
rință de presă care precede 
campionatele mondiale, pre
ședintele federației italiene 
de scrimă si al comitetului de 
organizare a „mondialelor", 
Renzo Nostini, în ..Cetatea e- 
ternă" vor fi prezenți scrimeri 
si scrimere din 40 de țări. In
tre 15 si 24 iulie, pe planșele 
de aici se vor decerna titlurile 
de campioni si medaliile pri
milor trei clasați la cele 4 ar
me. individual si pe echipe. E- 
forturile organizatorilor sînt 
vizibile, mai ales că federația 
italiană de scrimă, ca Si fede
rația internațională de spe
cialitate (președinte : italia
nul Giancarlo Brusati) și-au a- 
sumat această sarcină doar a- 
cum 6 luni, după ce forurile 
de resort din Mexic au renun
țat la găzduirea celei de a 
29-a ediții a C.M. Italia are 
însă experiența organizării în 
toamna trecută, la Foggia. a 
primei ediții moderne a cam
pionatelor europene.

După înscrierile inițiale, 
se oare că nu vor lipsi din 
competiție nici unul din lau- 
reatii ediției precedente, de la 
Clermont — Ferrand : C. Ha- 
nisch (R.F.G.), L Luan (R. P. 
Chineză). D. Vaccaroni (Italia) 
— floretă feminin ; Smirnov 
(U.R.S.S.), Kuki (România),

Scuri (Italia) — floretă mascu
lin ; Szekely (Ungaria). Mo- 
jaev (U.R.S.S.), Bormann
(R.F.G.) — spadă ; Wodke (Po
lonia). Gedovâri (Ungaria), 
Maftei (Italia) — sabie, precum 
si alti scrimeri cu cărți de vi
zită prestigioase, ca floretistele 
V. Sidorova (U.R.S.S.). O. 
Skapska (Polonia). B. Gaudin 
(Franța), floretiștii P. Jolyot 
(Franța), M. Gey (R.F.G.), 
sabrerii J. Bierkonski (Polo
nia), J. F. Lamour (Franța). S. 
Kazakin (U.R.S.S.). spadasinii 
Ph. Riboud (Franța). A. Pusch 
(R.F.G.). D. Giger (Elveția).

Echipele României au urmă
toarea componentă : floretă 
feminin — Marcela Moldovan, 
Aurora Dan, Csila Ruparcsics, 
Elisabeta Guzganu. Monica We
ber ; floretă masculin — Petru 
Kuki. Sorin Roca, Zsolt Hușii, 
George Oancea, Nicolae Iile > 
sabie — Ioan Pop, Marin Mus
tață, Cornel Marin. Alexandru 
Chiculifă. Ion Pantelimoncscu ; 
spadă — Ion Popa. Octavian 
Zidaru. Nicolae Bodoczi, Ru
dolf Szabo, Felix Nicolae.

Primii care vor intra in 
competiție vor fi floretiștii. 145 
de sportivi fiind înscriși pen
tru proba individuală, care va 
începe ioi. la ora 9.30 (ora 
Bucurestiului). cu faza preli
minară. pe grupe, urmînd ca 
eliminările directe și finala 
probei individuale să se desfă
șoare vineri 16 iulie, de la o- 
rele 16 si. respectiv. 22. Dar 
iată programul integral al cam
pionatelor mondiale : 15—16 iu
lie, floretă masculin indivi
dual ; 16—17 floretă feminin
individual ; 17—18 sabie indivi
dual : 18—19 floretă masculin 
echipe ; 19—20 floretă feminin 
echipe ; 20—21 spadă indivi
dual ; 21—22 sabie echipe ;
23—24 spadă echipe.

Paul SLĂVESCU

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
GRECO-ROMANE

La Leipzig se desfășoară în
trecerile celei de a Vil-a edi
ții a campionatelor europene 
de lupte greco-romane ale ju
niorilor. Pe listele de concurs 
(la ambele stiL^) sînt înscriși 
237 de sportivi din 20 de țări. 
Iată cîteva amănunte de la 
primele confruntări susținute 
de juniorii români. Munieă 
Popa (cat. 48 kg) l-a întrecut 
clar (4—0) pe Wachs (R. D. 
Germană). Mihai Cișmaș (52 
kg) l-a depășit la puncte (3—0) 
pe Tekes (Ungaria), Constantin 
U(ă (62 kg) a obținut o victo
rie categorică înainte de limi
tă (4—0) în fata lui Matt (Aus
tria). Ion Gherasim (74 kg) a 
cîstigat la puncte (3—0) parti
da cu polonezul Jaskowski, Iar 
Florin Hertea (82 kg) a repur
tat un succes net (înainte de 
limită) în meciul cu Voider 
(Belgia). Au pierdut în pri-

ALE JUNIORILOR
mul tur : Iulian Mavlea (68 
kg.) la puncte (1—3) la Spacza 
(Ungaria) si Ion Grigoras (100 
kg.) înainte de Urnită (0—4) la 
Gardsmeyer (R. F. Germania). 
Șanse de a accede spre fazele 
superioare ale competiției au 
Mihai Cișmaș. Gheorghe Savu. 
Constantin Uță, Florin Hertea.

REZULTATE DIN TURUL 2: 
Popa pierde 0—4 Ia Buckk 
(Suedia). Savu cîștigă 4—0 la 
Kristiansen (Norvegia). Uță 
cîștigă 3—1 la Brzoska (Polo
nia). Mavlea pierde 0—4 la 
Nikolov (Bulgaria). Gherasim 
pierde 1—3 Ia Baltaev (Bulga
ria) Ilerța cîștigă 3—1 la Hil- 
zendegen (R. T. Germania), 
Grigoraș pierde 1—3 la Lauen
roth (R. D. Germană). Cișmaș 
bate 3—1 Todorovicl (Iugosla
via).

Astăzi au loc finalele 1« 
toate categoriile.

Ieri, la Zurich

SORȚII AU STABILIT PROGRAMUL PRIMULUI 
TUR ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL
Iubitorii fotbalului care abia au 

scăpat din chinga emoțiilor Mun- 
dlalulul au trăit Iarăși emoții, pe 
cele pricinuite ieri de tragerea 
la sorți în cele 3 competiții con
tinentale. Miercuri la prinz, a 
avut loo la Zilrich această tra
gere la sorți în competițiile ln- 
ter-cluburl în care s-au înscria 
127 de echlipe : 31 tn Cupa cam

pionilor europeni (deținătoarea 
trofeului este echipa engleză A>- 
ton Villa), 34 In Cupa cupelor 
(cîștlgătoarea trofeului C.F. Bar
celona) șl « ta Cupa U.E.F.A. 
(laureata ultimei ediții IFK Gd- 
teborg).

Anul acesta tragerea Ia sorți a 
fost „dirijată” în sensul că, ta 
prealabil, U.E.F.A. a stabilit capi

Cupa campionilor europeni
Meci preliminar
Dinamo București

Turul I
Standard Llege 
Dynamo Berlin 
Hvldobre Copenhaga 
Grasshopper ZUrlch 
F.C. Liverpool 
Celtic Glasgow 
Aston Villa 
Vikin gur (Isl.) 
Avenlr Beggen (Lux.) 
Hibernians La Valetta 
17 Nandorl Tirana 
Olympiakos Pireu 
Dinamo Zagreb 
A.S. Monaco

— Vaalerengen Oslo

Tottenham
IFK Goteborg 
Limerick (Irl.) 
Dynamo Dresda 
Waterschel (BeL) 
Vestmaney (Isl.) 
Kuusysl 69 (FlnL)

de serie pentru flecare competi
ție, formații care au jucat ta se
mifinale în ultimele lor 5 edițtt. 
ta mod deliberat, s-a procedat 
astfel pentru a se evita ca ma
rile echipe să se întllnească ta 
cadrul primelor tururi șl Implicit 
unele dintre ele să fie eliminate.

Tragerea la sorți de Ieri a sta
bilit următoarele partide :

— Corelalne (Irl. Nord)
— Ujpestl Dozsa
— AZ 67 Alkmaar
— B.K. Copenhaga
— Diffferdange (Lux.)
— Lech Poznan
— Galata Saray

— Raba Eto Gyâr
— SV Hamburg
— Juventus Torino
— Dinamo Kiev
— F.C. Dundalk (IrlJ
— Ajax Amsterdam
— Beșlktaș Istanbul
— Real San Sebastian
— Rapid Vlena
— Wldzew Lodz
— Rfleld Belfast
— Oestervaexjoe (Sued.)
— Sporting Lisabona
— TSKA Sofia

învingătoarea dintre Dinamo — Vaalerengen cu 
Dukla Praga

Cupa
Meciuri prelllmnaril

F.C. Aberdeen 
Swansea (Ț. Galilor)
Turul I

Llllestrom (Nor.)
C.F. Barcelona 
Torpedo Moscova
F.C. Bala Mara
Austria Vlena 
Paris St. Germain
Intern azlonale

cupelor

— Sion (Elveția)
— F.C. Braga (Port.)

— St. roșie Belgrad
— Apolon Llmasol
— Bayern MUnchea
— Real Madrid
— Panathlnalkos
— Lokomotiv Sofia
— Slovan Bratislava

învingătoarea dintre Swansea-Braga cu Sliema 
Wanderers (Malta)

învingătoarea dintre Aberdeen-Sion cu Dina
mo Tirana

Cupa U. E. F. A.
Manchester United 
Glentoran Belfast 
F.C. Utrecht 
Progresniederkorn (Lux.) 
Benfica Lisabona 
F.C. Haarlem (OL)
St. Etienne
Bohemians Praga 
AEK Atena 
A.S. Roma 
Athletic Bilbao 
Hajduk Split 
Kuopio (Flnl.) 
Slask Wroclaw 
Lyngby (Dan.)
Vtfrwărts Frankf. (RJD.G.) 
Dundee United
Spartak Moscova
Stal Mlelec
C.Z. Jena 
Shamrock Rovers (Irl.) 
Southampton
Borussia Dortmund 
PAOK Salonik 
Universitatea Craiova 
F.C. Sevilla
Pezoporikos (Cipru)
F.C. Kaiserslautern 
Sarajevo
Graz A.K.
Dinamo Tbilisi

— C.F. Valencia
— Banik Ostrava
— F.C. Porto
— Servette Geneva
— Betis Sevilla
— Gand (Belgia)
— Tatabanya
—- Admira-Wacker Viena
— F.C. Kdln
— Ipswich Town
— Ferencvaros B-pesta
— Zurrieca (Malta)
— Anderlecht
— Dirramo Moscova
— Brage Borlănge (SuedL)
— Werder Bremen
— PSV Eindhoven
— Arsenal Londra
— F.C. Lokeren
— Bordeaux
— Fram Reykjavik
— IFK Ndrrkdping
— Glasgow Rangers
— Lokomotive Leipzig
— Fiorentina
— F.C. Sochaux
— F.C. Zurich
— Trabzonspor (Turcia)
— Slavia Sofia .
— Corvjnui Huneddar*
— Nanoli

LUPTĂTORII ROMÂNI 
PRINTRE FRUNTAȘI 

IA „MEMORIALUL PODUBNÎI“
La Novosibirsk s-a desfășu

rat „Memorialul Podubnii" la 
lupte greco-romane. Dintre 
sportivii români participant la 
acest puternic turneu interna
tional. cele mai bune rezultate 
le-au obținut : Nicolae Zamfir 
(cat. 57 kg.). Ilie Matei (cat. 
90 kg.), care au ocupat locul 2 
la categoriile respective. și 
Vasile Andrei (cat 100 kg.), 
clasat pe locul 3.

• TELEX 4 TELEX
ATLETISM • La Veneția are loc 

triunghiularul echipelor masculi
ne ale Italiei, Canadei și Japo
niei. După prima zi gazdele com
ei uc cu 76—39 cu Canada șl 
73—33 cu Japonia. Cîteva rezul
tate : 100 m — Pavoni (I) 10,46, 
10 000 m Ortis (I) și Madona (I) 
29:04,91 !. 110 mg — McKoy (C) 
13,86 m, prăjină — Barella (I) 
5,40 m.

ȘAH • în turneul feminin de 
Ia Nalenchowe (Polonia) după 4 
runde conduce poloneza Halina 
Maziarska cu 2 p și o partidă

VIITOARELE
TAALEREN6EN OSLO
Una dintre rele mal va

loroase reprezentante ale 
fotbalului norvegian este 
și această Vaalerengen 
din capitala țării, o for
mație tînără, ambițioasă 
șl cu o excelentă pregă
tire fizică. Jucătorul cel 
mal bun al echipei este 
portarul Tom Jakobsea, 
ta de ani, de profesiune 
inginer, de peste 34 da 
ori internațional (ta me
ciul cu România, de ta 
București, din prelimina
riile C M. el a fost însă 
accidentat). Un alt inter
național este fundașul 
lateral Vldar Davidsen, 
34 de ani, jucător robust, 
puternic și tehnic,

Clșttgătoare a Cupei 
Norvegiei, Vaalerengen a 
fost prezentă șl la ediția 
trecută a competiției 
continentale dar fără 
prea mare succes. După 
un rezultat de 2—2 rea
lizat la Oslo, tn compa
nia Legiei din Varșovia, 
a pierdut cu 4—1 meciul 
retur. Anul acesta ta tu
rul campionatului națio
nal (în „Țara fiordurilor" 
campionatul se desfă
șoară primă vara-toamna) 
fotbaliștii de la Vaale
rengen au obținut o ae
rie de victerll notabile 
care au clasat-o pe pri
mul loc.

ADVERSARE
RIAL MADRID

Una dintre cele mal 
prestigioase echipe de 
fotbal de pe continent, 
cu un palmares de-a 
dreptul impresionant este 
formația madrilenă. Ia 
cele 34 de ediții ate 
C.C.E., de pildă. Beai 
Madrid a ctșt^țat de I 
ori. iar de două ort a e- 
votuat ta finală. Ia Ca
pa cupelor ea a jucat o 
dată ta medul decisiv, 
unde a pierdut cu Chel
sea, ta... rejucare 1

în ediția trecută Real a 
evoluat ta Cupa U.E FJL 
obțlntnd următoarele re
zultate : 1—e și 1—1 ea 
Tatabanya. 3—1 șl 4—4 
eu Cart Zelss Jena, 3—1 
șl 1—4 cu Rapid Vlena, 
3—1 șl 4—Ș cu Kaisers
lautern.

Anul acesta a dștigat 
Cupa Spaniei, plerzlnd 
titlul de campioana, ta 
apropierea „liniei de so
sire” după o luptă strta- 
«ă cu Real Sodedad și 
C. F. Barcelona.

Din echipa Real Madrid 
au făcut parte din re
prezentativa Spaniei pen
tru recentul campionat 
mondial : portarul Mi
guel Angel Gonzales, 
Juan Gomes, Ricardo 
Gallego, Carlos Alonso, 
iar din formația... R. F. 
Germanta, Hberoul Ulrich 
Stielike.

ALE ECHIPELOR NOASTRE
FIORENTINA llORINTA

Sorții an făcut ea după 
I ani. Universitatea Cra
iova și Florentina dta 
Florența aă se afle dta 
nou față ta față. Atunci 
după 4—4 fi 1—4 (gol 
marcat de Oblemenco ta 
ultimele minute) cralo- 
venll an obținut o spec
taculoasă calificare.

Anul acesta Florentina 
s-a aflat tatr-o cursă *- 
prlgă, cu Juventus Tori
no. pentru cucerirea ti
tlului de campioană a 
țărM, și a fost întrecută 
ta potou, disputa celor 
două formații constituind, 
de fapt, cloul campiona
tului peninsular.

Dta formația vlolețffloc 
tac parte clțlva jucători 
de mare valoare ta frun
te cu Giancarlo Antog- 
nonl, conducătorul de 
joc al „squadrel azzurra” 
șl percutanta aripă Fran
cesco Graziani. Tn lotul de 
„33” al noii campioane 
mondiale au mal figurat 
însă șl alțl florentini: 
Metro Vlerchowod, Da
niele Massaro șl Gio
vanni GalU Stat de re
ținut și numele celor doi 
argentinieni Bretoni șl 
Pasarrella.

în vitrina clubului dta 
Florența figurează. ta 
loc de cinste, o cupă a 
cupelor câștigată. chiar 
ta • prima el ediție, ta 
1961.

GRAZER A. K.
ta campionatul Austriei, 

ta mod tradițional. ti
tlul șl l-au disputat e- 
chlpele vlenezc Rapid 
(47 p) și Austria (44 p>. 
Pe locul al treilea, ca 
3t p, s-a clasat însă ta 
mod surprinzător forma
ția Grazer A.K. Dar de 
ce surprinzător T Pentru 
faptul că după I etape 
fotbaliștii din Graz se *- 
flau pe penultimul loc al 
păreau ca șl retrogradați I 
tn momentul acela a foot 
angajat ca antrenor fos
tul Internațional Gustar 
Starck (a jucat la B*- 
yern Mllnchen, F. C. 
NOrnberg. Rapid Vlena» 
care a adus un suflu 
nou acestei formații fără 
vedete (dealtfel nici un 
jucător al el n-a făcut 
parte dintre oel „23” pen
tru Cupa Mondială !).

Cei mal buni jucători 
sînt : Iugoslavul Ekmeclct 
(portar), Hohenwarter — 
libero. Sterlng, Mgel șl 
Gamauf. Pentru noul se
zon Starek și-a propus 
însă să utilizeze nume
roși fotbaliști tineri

La ediția trecută a Cu
pei cupelor, Grazer A.K. 
a avut ea adversară pe 
Dinamo Tbilisi, adică 
chiar pe deținătoarea 
trofeului, șl a fost eli
minată, în primul tur 
după 1—3 șl 0—1.

HINAULT - LIDER ÎN TURUL FRANȚEI
VALENCE D’AGEN. A 11-a eta

pă a Turului Franței a avut loc 
ta sud-vestul țării, la Valence 
d’Agen, pe o căldură toridă fiind 
vorba de contratimp Individual 
pe un traseu de 57,300 km. Victo
ria ta etapă a revenit olandezu
lui Gerrie Knetemann care a fost 
cronometrat ta 1.17:23 (media ara
ră 44,911 km). El a fost urmat 
de francezul Bernard Hinault la 
1* ■ șl de belgianul Daniel Wil
lems ta 1:34. Este pentru a doua 
oară ta 5 ediții ale competiției, 
că Hinault pierde o etapă de 
contratimp Individual 1 S-®u mal 
clasat printre fruntași 1 4. Jan

van Houwellngen (Olanda) la 
239, ta fel ca Joop Zoetemelk (O- 
landa), I. Dietrich Thurau 
(RJ.G.) la 2:36, 7. Regla aere 
(Franța) 3:45.

Liderul cursei, australianul An
derson, a terminat ta 3:03 de în
vingător astfel că el a cedat tri
coul galben francezului Bernard 
Hinault 45.53:22 urmat la 14 s de 
Knetemann, la 2:03 de Anderson 
șl la 2:31 de Willems etc.

Astăzi este programată etapa a 
13-a (Fleurence — Pau, 243,500 km) 
cu două înălțimi respectabile : 
Soutor — 1479 m șl Au bisque — 
1709 m.

s TELEX a TELEX • TELEX • TELEX
Întreruptă, urmată de Eugenia 
Ghindă cu 2 p. tn runda a 4-a, 
Eugenia Ghindă a învins-o pe 
Savova (Bulgaria).

TENIS • în turneul de la Monte 
Carlo, Virginia Ruzici a între- 
cut-o pe Renata Tomanova cu 
7—5, 6—3, lar Claudia Kohe a fost 
învinsă de Deborah Jevans cu 
3—6, 4—6 • Finala „Cupei Annie 
Soisbault* (jucătoare sub 21 ani) 
opune formațiile Marii Britanii și 
Uniunii Sovietice. în semifinale 
prima a întrecut Iugoslavia lar a 
doua a dispus de Olanda (deți

nătoarea trofeului), cu același 
scor 3—0 • Cupa Galea (echipe 
de juniori) : semifinale : Barcelo
na : Franța — Chile 4—1, Spania
— Marea Britanle 5—0, învingă
toarea din meciul Franța — Spa
nia va juca tn finală, la Vichy, 
20—25 iulie ; Bad Homburg : 
R.F.G. — Belgia 3—2, Iugoslavia
— R. P. Chineză 4—1, învingătoa
rea R.F.G. — Iugoslavia se ca
lifică în finală ; Marianske Laz- 
ne : Suedia — Olanda 4—1. în 
finala zonei, Suedia — Cehoslova
cia.

• Cu cele 146 de goluri înscrise acum Ia „El Mundial* (golurile 
marcate la barajul penalty-urilor din semifinala R.F.G — Franța 
nu au fost luate In evidență I) s-a ajuns la 1196 de goluri marcat» 
în cele 12 ediții ale Cupei Mondiale, din 1930 și pînă astăzi.
• Unul dintre faptele cele mai frumoase și mai pline de fair- 

play ale C.M. '82 este acela că nici unul dintre cei 208 fotbaliști 
supuși controlului anti-doping n-a fost găsit... pozitiv ! Cu un sfert 
de oră înainte de încheierea unui meci, cite doi jucători de fiecare 
echipă erau trași la sorți pentru a li se face analiza respectivă. în 
1978 a fost găsit „pozitiv* scoțianul Willie Johnston, iar in 1974 
Jean Joseph, din Haiti.
• Fostul fotbalist portughez Eusebio declară: „Acest Mundial a 

fost extrem de dificil: lungimea sa șl căldura foarte ridicată an 
creat mari probleme tuturor echipelor. Meciurile cele mai spectacu
loase au fost cele ale Braziliei, Franței și Italiei, aceasta din urmi 
făcînd din finala '82 cea mai frumoasă după aceea din 1970... Fără 
a diminua meritele Italiei, al cărei joc de contraatac a fost de
terminat de la începutul turului al doilea, nici pe acelea ale R.F. 
Germania, cu un fotbal solid șl realist, mă gîndesc că Franța și 
Brazilia ar fi furnizat, în finală, un superb spectacol I“.
• Nu trebuie să fii, neapărat, un jucător Înalt pentru a fi șl 

...fotbalist mare ! Un bun exemplu, în această privință, ni-1 oferă 
francezul Alain Giresse care nu are decît 163 cm și 60 kg dar a 
fost unul dintre cei mai buni jucători din turneul final din Spania 
șl printre cei mal de seamă fotbaliști pe care l-a avut Franța t
• Antrenorul foștilor campioni, Cesar Luis Menotti, vorbind des

pre actualii campioni spunea: Echipa Italiei a avut un veritabil 
zid in apărare dar și... patru atacanți
• Unul dintre cei mai buni portari ai C.M a fost camerunezul 

Thomas Nkono: „îmi place să fac spectacol, căci și spectatorilor 
le place, iar ei plătesc ca să-1 vadă. Aparenta mea ușurință în joc 
ascunde o muncă uriașă la antrenament. Eu fac la fel ca Sepp 
Maier (N.N. fostul portar al naționalei vest-germane), idolul meu, 
care muncea la antrenament cit zece !**
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