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Un nou succes al tinerelor canotoare românce

ELISABETA OLENIUC PE LOCUL I LA „CUPA PRIETENIA"------------------ ------- ------------------- ---------- 1 IIIB- 1 ținu

• Alte două locuri II și două locuri III pentru reprezentantele
fării

* întrecerile din acest an ale 
tradiționalului concurs inter
național de canotaj dotat cu 
„Cupa Prietenia", încheiate 
ieri, pe o vreme admirabilă, 
ia Snagov, au adus reprezen
tantelor României 
succes.

Cu exact 6 ani în 
ediție precedentă 
In țara noastră, 
românce obținuseră 
locuri III. De această 
noua garnitură de vîslașe și 
ramere, aliniată de specialiști, 
a încheiat competiția pe locul 
2 (după echipa R.D. Germane 
cu 4 victorii), izbutind să cîș- 
tige proba de simplu prin Eli
sabeta Oleniuc — iată că 
frumoasa tradiție continuă —

noastre in finalele de ieri

un frumos

urmă, la o 
organizată 

canotoarele 
doar două 

dată,

să ocupe două loctlri secunde 
și alte două locuri 3. Este un 
succes neîndoielnic care con
firmă — la nivelul speranțe
lor olimpice pentru Los An
geles — valoarea tot mai înal
tă a „școlii de canotaj de la 
Snagov".

întrecerea schiturilor, spre 
satisfacția tuturor celor pre,- 
zenți la finale, a fost dominată 
net de Elisabeta Oleniuc. Com
ponenta clubului Olimpia 
București (are 18 ani neîmpli
niți, 1,85 m și 84 kg), cu o 
tehnică bună, cu un ritm adec
vat, a controlat toată cursa și 
dacă nu ar fi fost jenată de 
o baliză, cu 100 m înainte de 
sosire, victoria ei asupra spor
tivei Kirsten Peters (R.D.G.)

și a Stelei Melniciuk (U.R.S.S.) 
putea fi și mai categorică. La 
sfîrșitul frumoasei sale curse, 
Oleniuc ne declara : „Mi-am 
dorit mult această victorie și 
voi face tot posibilul s-o re
pet și la campionatele mon
diale de juniori de la Piede- 
lucco (Italia), in luna august".

Evoluții foarte frumoase au 
mai avut compi nentele echi
pajului de 4+1 rame, ca și 
dubloul vîslașelor Maria Mus- 
tețea (Politehnica Timișoara) 
și Maria Gheorghe (Dinamo), 
care dovedind serioase resur
se în finiș au sosit pe locul 2, 
In probele respective. In fine, 
sînt de subliniat și meritele 
ambarcațiunilor de’ 4+1 vîsle 
și 8+1, care au fost premiate 
pentru locul 3 obținut. Pentru 
componentele „8“-uIui, perfor
manța este și mai lăudabilă, 
de vreme ce majoritatea 
concuraseră, cu 75 de minute 
înainte, în finala de 4+1 rame.

Adrian VASILIU

(Continuare in vag 2-3)

MARINA POGOREVICI

Un nou mare talent al schifului românesc — Elisabeta Oleniuc 
învingătoare ieri in finalele „Cupei Prietenia".

Foto : Dragoș NEAGU

„Cupa Mării Negre" Ia baschet feminin

0 REMARCABILĂ VICTORIE A ECHIPEI ȚĂRII NOASTRE:
58-51 CU BULGARIA

La C. E. de lupte greco-romane (juniori)'

OH. SAVU-CAMPION EUROPEAN!
M. CI$MA$ - MEDALIE DE DRONZ
• Alfi sportivi români pe locuri fruntașe

LEIPZIG, 15 (prin telefon) 
— Joi seară s-au încheiat în
trecerile celei de a Vil-a edi
ții a campionatelor europene 
de lupte greco-romane ale junio
rilor (18—20 ani). Reprezentan
ții țării noastre au repurtat un 
frumos succes, doi dintre ei 
ureînd treptele podiumului de 
onoare : Gheorghe Savu a cu
cerit titlul de campion conti
nental și medalia de aur la 
categoria 57 kg, iar Mihai Ciș- 
maș a obținut medalia de bronz 
la categoria 52 kg. Alți trei 
juniori români s-au situat pe 
locuri fruntașe : Sorin Herțea 
(82 kg) locul IV, Ion Gherasim 
(74 kg) locul V și Constantin 
Uță (62 kg) locul VI.

Iată cîteva amănunte pri
vind evoluția juniorilor noș
tri la această ediție. Gh. Savu, 
transferat de puțin timp de la 
Metalul Rădăuți (antrenor Vir
gil Gherasim) la Dinamo Bucu
rești (antrenori Ion Cernea și 
Dumitru Cuc), și-a învins toți 
adversarii pe care i-a întîl
nit în cadrul grupei sale. Mai

GHEORGHE SAVU

întîi el a dispus prin tuș de 
Kristiansen (Norvegia), apoi 
l-a invins la' puncte pe Yur- 
ttas (Turcia), după care i-a

(Continuare tn oag a 4-a)

A început Balcaniada de natafie

POLOIȘTII ROMANI AU ÎNVINS LA SCOR»
ECHIPA GRECIEI, DEȚINĂTOAREA TITLULUI: 15-7

9

CONSTANȚA, 15 (prin tele
fon). Actuala ediție a competi
ției • internaționale de baschet 
„Cupa Mării Negre" se află în 
atenția publicului, fapt demon
strat de numărul mare de spec
tatori care asistă la partidele 
care se dispută în Sala sportu
rilor din localitate.

în primul meci al zilei s-au 
întîlnit reprezentativele Poloniei 
(medaliată cu argint la ultimele 
două ediții ale C.E.) și R. D. 
Germane. Polonezele, cu un 
joc în viteză, imprimat de că- 
pitana echipei Ludmila lanows- 
ka, s-au instalat la conducere și, 
printr-o precizie bună în arun
cările la coș, au cîștigat cu 74—46 
(39—22). Punctele au fost mar
cate de Ioblowska 4, Pawlak 4. 
Sidoruk 4, Gherghen 4, Kozera
15, Zaguerska 8. Kepka 15. Ia- 
nowska 11. Komoroswska 7, 
Ianovici 2. pentru învingătoare, 
respectiv Bottger 10. Diez 2, 
Hoffman 4. Lustgard 16, Jost 
6, Kluger 4, Sclionau 4.

Următoarea 
față în față __________
S.U.A. (actuala campioană 
lumii) și Cehoslovaciei (meda
liată cu bronz la ultima ediție 
a C.E.). A fost un meci frumos, 
cu reușite spectaculoase de am
bele Părți. în care baschetbalis
tele de peste Ocean au făcut do
vada unor calități deosebite, 
pregătirea atletică îmbinîndu-se 
foarte bine cu o excelentă teh
nică în mînuirea mingii. Scor 
final : 85—48 (46—25) pentru 
S.XJ.A. Principale realizatoare : 
Woodard 20, Walker 14, pentru 
S.U.A., respectiv Komestikowa
16. Hlavakova 11. Au arbitrat 
foarte bine C. Tosev (Bulgaria) 
și FI. Baloșescu (România).

Intr-un meci deosebit de in
teresant, reprezentativa Româ
niei a realizat o frumoasă vic
torie în fața echipei Bulgariei 
(vicecampioană olimpică), după

un joc în care 
belor formații 
ireproșabil, pe 
evoluții a tuturor baschetbalis
telor folosite. La capătul unei 
întreceri atractive, selecționata 
țării noastre a repurtat succesul 
cu scorul de 58—51 (29—29). Prin
cipalele realizatoare : Borș 14, 
Ciubăncan 11, Grecu 10 pentru 
România, respectiv Kostadinka 
13, Makaveeva 13, Ghermanova 
10. Au arbitrait foarte bine Du
ran (Turcia) și Zeh (R. D. Ger
mană).

Programul de azi : de la ora 
16,30 : Cehoslovacia — Polonia. 
R. D. Germană — Bulgaria, 
România

apărările am- 
au funcționat 
fondul bunei

S.U.A.
Paul IOVAN

partidă a adus 
reprezentativele 

a

BAD KISSINGEN, 15. în 
drul turneului interzonal 
minin care se desfășoară în 
localitate, un frumos succes a 
realizat marea maestră inter
națională Marina Pogorevici 
care, în runda a patra, a în
vins-o pe foarte tînăra jucă
toare chiliană Giovanna Arbu- 
nic și conduce în clasamentul 
general cu 3,5 p. Ea este ur
mată de Eliska Klimova (Ce
hoslovacia) 3 p. Elena Fata- 
libekova (URSS). Maria Ivan- 
ka (Ungaria) cu 2,5 p și Mar
ta Litinskaia (URSS) 2 p (2) 
etc.

ca- 
fe-

Pe trei frumoase baze spor
tive ale Capitalei au început, 
ieri, întrecerile ediției a 14-a a 
Balcaniadei de natație, la care 
iau parte sportivi din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia. Turcia și 
România. în prima zi, cele 
mai bune comportări le-au avut 
echipa de polo, învingătoare la 
scor în fața formației Greciei, 
deținătoarea titlului balcanic, 
săritoarele Luiza Nicolaescu și 
Ileana Pirjol, clasate pe primele 
două locuri la sărituri _de 
platformă și 
cîștigătoarea 
fluture, cu 
balcanic.

La bazinul 
români au luat un start pro
mițător pentru realizarea inten
ției lor de a cîștiga cel de al 
cincilea 
din acest. ain_ (după cele de la 
Varșovia, ........... ,
București — „Cupa României"), 
în partida cu reprezentativa 
Greciei (venită cu un lot înti
nerit față de cel care a cucerit 
anul trecut locul I în întrece
rea balcanică), selecționata țării 
noastre a făcut demonstrația u- 
nor frumoase calități și a unei

. . _ _ ___ la
Carmen Bunaciu, 

probed de
un nou

Dinamo.

100 m
record

poloiștii

turneu internațional

Tbilisi, Vama și

bune pregătiri, conducing chiar 
din primul minut și detașîn- 
du-se. în min. 9, la cinci goluri 
diferență (6—1). Tehnica supe
rioară, plusul de viteză în ac
țiunile ofensive și tenacitatea 
în apărare au asigurat poloiști- 
lor noștri o permanentă iniția
tivă și i-au obligat pe partenerii 
die întrecere la multe faulturi, 
prin care s-au obținut destul 
de multe situații de superiori
tate numerică. Scorul final de 
15_7 (4—1. 4—2. 3—2, 4—2) o- 
glindește desfășurarea meciului 
în care golurile au fost Înscrise 
de : Hagiu 3. Fejer 3, Ș. Po
pescu 2. Costrăș 2. Ciobăniuc 2, 
Moiceanu, Gordan și Garofeanu 
pentru România, respectiv Moo- 
datsios 4. Pateros 2 și Seleto- 
poulos 1. Arbitrii Asencio (Spa
nia) și Odalovicî (Iugoslavia) 
au condus cu competență și au
toritate.

Alte rezultate : BULGARIA 
— TURCIA 13—6 (2—1, 4—0,
4—2. 3—3). Au înscris : Gheor- 
ghiev 4, Raikov 3, Portalev 2, 
Dencev 2. Nedelcev 1. Braikov

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

în primul meci al sezonului de toamnă ia fotbal

ROMANIA JAPONIA
..Premiera'* de la Suceava, uin 

meci la nivelul echipelor na
ționale, a fost așteptată cu 

. mare interes și, în ciuda ploii 
care a căzut tot timpul, sta
dionul a fost arhiplin. Deși ne 
aflăm la începutul sezonului 
(ne referim la jucătorii noștri), 
întîlnirea a fost atractivă și 
s-a încheiat cu o netă victorie 
a echipei României, superioară 
partenerei de joc pe toate pla-

nurile mai ales la capitolul 
tehnico-tactic și. bineînțeles, al 
eficacității. Din primele minu
te, inițiativa a aparținut fotba
liștilor români, care, lungi pe
rioade de timp, s-au aflat in 
jumătatea de teren a adversa
rilor. Jucătorii japonezi, iuți, 
agili, cu o tehnică destul de 
bună, s-au dovedit îtwă 
ineficace, fapt demonstrat și 
de numărul redus al acțiuni-

4-0 (2-0)
lor lor ofensive, ca și de acela, 
la fel de redus, al șuturilor la 
poartă (2 în prima repriză și 
3 după pauză). în ciuda nume
roaselor ocazii (Gabor — min. 
6, Turcu — min. 7, în mod deo
sebit). scorul a fost deschis în 
min. 22. cînd Bălăci a combi-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

RECONFORTARE, SĂNĂTATE, MULTĂ VOIE BUNA
IN

Bușteni — frumoasa stațiu
ne climaterică de pe Valea 
Prahovei (880 m altitudine) — 
este cunoscută sub numele de 
„Poartă a Bucegilor". Nu este, 
desigur, un apelativ gratuit, 
stațiunea — așezată într-o zonă 
deschisă șl dominată de abrup- 
turile Caraimanului (2325 m) 
și Coștilei (2495 m) — fiind 
cel mai important punct de 
plecare In drumețiile și ascen
siunile alpine din masivul Bu- 
cegi. Aici, în această locali
tate, aerul puternic ozonat este 
căutat de toți cei afectați de 
surmenaj fizic și intelectual, 
de hipertiroidism sau de di
verse maladii ale căilor res
piratorii. Zilele trecute am tre
cut și noi pragul „Porții Bu
cegilor"...

AMBIANȚA ZONELOR MONTANE
LA DISPOZIȚIE -
2 200 DE PATURI

pe distanța 
hotel desti- 
firește, tu-

bine! care circulă 
Bușteni —'Babele, 
nat cu precădere, 
rismului montan și amatorilor 
sporturilor de iarnă. „Oferim 
celor ce vin la noi — spune 
Ion Dinu, cazare, masă, cură

In primul popas — Agenția 
de turism Bușteni din cadrul 
O.J.T. Prahova — tovarășul 
Ion Dinu, cel ce răspunde în
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

însemnări de dincolo de „Poarta Bucegilor“ 

prezent de bunul mers al tu
rismului din zonă, ne face cu
noștință, pe scurt, cu stațiu
nea : 3 hoteluri, 50 de vile, 7 
cabane, cu un total de 2 200 
locuri. Mîndria — noul hotel 
ultramodern „Silva", amena
jat în imediata apropiere a 
locului de plecare a teleca-

balneară, dar mai ales acțiuni 
turistice", „Ce acțiuni ?“ —
întrebăm interesați. Și putem 
nota : excursii (Predeal, Poia- 
rm Brașov, Cheia, Bran, Trans- 
făgărășan) ; excursii-drumeții 
la cabanele de pe platoul Bu- 
cegi (Babele, Padina, Scro- 
poasa, Vîrful cu Dor), la

de interes turistic din 
sau din preajma casei 

Cezar Petrescu, 
Coști- 
anun- 
se ia 

și In- 
ama-

puncte 
Bușteni 
memoriale 
Valea Cerbului, Poiana 
lei, Poiana Calinderu — 
țațe la pensiunile unde 
masa (loc unde se fac 
scrierile). La dispoziția 
torilor — ghizi competenți.

SCRISOARE 
UNOR PĂRINȚI...

Iși pot imagina oare părinții 
copiilor Ștefania Ghiță. Lilia
na Chircu sau Florin Mihala- 
che din București, Școala gen. 
nr. 143 — Berceni — ce bucu-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)
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TREI MARI EVENIMENTE PENTRU TENISMANI
ÎN CURSUL LUNII AUGUST

© Balcaniada și campionatele naționale —la Timișoara © întrecerile

continentale la Nyiregyhâza (Ungaria)

Campionatele naf ionale de călărie

AL. IAVOROVSCHI (Timiș Izvin) - 
UN MERITUOS CAMPION LA SEMIMIJLOCIE

Bl
AII

Pentru tenismanii noștri, 
luna ■ august e plină de terme
ne importante, oe calendar fi- 
gurind. în ordine cronologică : 
Balcaniada seniorilor, campio
natele naționale de seniori 
aooi. campionatele europene 
seniori și de tineret.

Pentru prima jumătate a 
nii viitoare. Timișoara devine 
centrul de atracție al „sportu
lui alb". Pe cele 8 terenuri de 
zgură ale clubului „Electrica" 
se va disputa. între 3 și 8 au
gust. cea de a 25-a ediție mas
culină (și cea de a 17-a femini
nă) a campionatelor balcanice, 
cu participarea tradițională a 
jucătorilor d n Bulgaria, Gre
cia. Iugoslavia, Turcia si Româ
nia. Gazde fiind, tenismanii 
noștri au datoria să lupte nen-

Si. 
de

lu-

tru consolidarea unui prestigiu 
meritat în tenisul balcanic. De 
notat că la ultima ediție, de 
anul trecut, de la Belgrad, bă
ieții au pierdut locul 1 în fa
voarea Iugoslavilor, iar fetele 
s-au clasat pe un foarte modest 
loc 4. De astă-dată. e cazul ca 
jucătorii români să-și ia revan
șa. nemaiavînd circumstanțe a- 
tenuante. Ei vin după un bo
gat program de turnee Interna
tionale si se speră că Florin 
Segărceanu, Andrei Dîrzu, A- 
drian Marcu, Liviu Manca» si 
ceilalți, pe de o parte, surorile 
Romanov, Florența Mihai, Da
niela Moise, pe de altă parte, 
vor sti să-si Impună superio
ritatea.

în săptămîna imediat urmă
toare (9—14 august), tot la Ti

UN NOU SUCCES AL TINERELOR
(Urmare din pag 1)

Rezultatele finalelor. 4+1 rame: 
L BULGARIA 3:38,2 ; 2. România 
I (C. Ulmeanu, M. Ungureanu, 
M. Baghlu, F. Manda + C. Dinu) 
3:40,0 ; 3. Ungaria 3:44,2 ; 4. Ceho
slovacia 3:50,0 ; 5. România II
(M. Miescu, V. Tutunaru, V. Tu- 
ruc, M Dragomir + E. Nedelcu) 
3:51,6 ; 6. U.R.S.S. 3:53,6 ; dublu 
vlsle : 1. R. D. GERMANA 3:36,4; 
3. România (M. Mustețea — M. 
Gheorghe) 3:42,4 ; 3. Polonia
3:45,0 ; 4. Bulgaria 3:47,5 ; 5. Un
garia 3:49,1 ; 6. Cehoslovacia
3:53,3 ; 2 f.e. : 1. R. D. GERMA
NA 3:51,4 ; 2. U.R.S.S. 3:54,3 ; 3. 
Ungaria 3:55,8 ; 4. Bulgaria 4:00,4; 
5. Cehoslovacia 4:00,6 ; 6. Româ; 
nia (C. Oprea — E. Cindea) 
4:07,1 ; simplu : 1. ELISABETA
OLENIUC (România) 3:54,6 ; 2.
Kirsten Peters (R.D.G.) 3:56,0 ; 3.

Stela Melnlciuk (U.R.S.S.) 3:58,0 : 
4. Liubica Kurbojcova (Ceho
slovacia) 4:01,2 ; 5. Erzsebet Sar- 
los (Ungaria) 4:03,0 ; 6. Katea 
Sokolova (Bulgaria) 4:14,2 ; 4-j-l 
vlsle : 1. R. D. GERMANA 3:17,0; 
2. Bulgaria 3:22,2 ; 3. România
(I. Badea, C. Matei, A. Mocanu, 
R. Neculai+C. Dinu) 3:24,2 ; 4. 
Cehoslovacia 3:26,5 ; 5. U.R.S.S.
3:31,2; 6. Ungaria 3:32,3; 8+1: 
1. R D. GERMANA 3:06,4 ; 2. 
U.R.S.S. 3:16,6 ; 3. România (M. 
Baghlu, M. Ungureanu, D. Tu- 
ruc, Fl. Manda, M. Miescu, V. 
Tutunaru, L. Riciu, C. Ulmeanp 
+ El. Nedelcu) 3:19,4; 4. Ceho
slovacia 3:21,2 ; 5. Bulgaria 3:24,5.

Clasament final pe echipe : 1. 
R. D. Germană 33 p ; 2. Româ
nia 26 p ; 3. Bulgaria 21 p ; 4. 
U.R.S.S. 17 p ; 5. Cehoslovacia
15 p ; 6. Ungaria 13 p ; 7. Polo
nia 4 p.

misoara. se vor desfășura cam
pionatele naționale — menite 
să stabilească noua ierarhie te- 
nisistică in tară si. de aseme
nea. să ușureze selecția pentru 
campionatele europene care ur
mează. Vor fi puse in ioc toa
te titlurile deținute de : Flo
rin Segărceanu, Florența Mihai, 
Segărceanu — Dîrzu. Fl. Mihai
— Marilena Totoran si Daniela 
Moise — Adrian Marcu. între 
timp, candidate cu șanse la 
fiecare probă s-au Înmulțit. 
Cine vor fi. deci, noii campioni 
ai tării ?

Abia desemnați, noii cam
pioni și— acompaniatorii lor
— finaliști sau jucători frun
tași — se vor așterne ’ la drum 
(un drum scurt, e adevărat) 
pentru a ajunge in mica loca
litate Nyiregyhâza, devenită 
important centru de tenis al 
R. P. Ungare, unde se vor 
disputa. In perioada 16—22 au
gust. campionatele europene a- 
matoare de tenis pentru seniori 
si tineret, ajunse acum la cea 
de a 14-a ediție. Titlurile 
de campioni aparțin, de anul 
trecut, de la Atena, următori
lor : Jivojinovici (Iugoslavia), 
Eliseenko (U.R.S.S.). Granat — 
Navratil (Cehoslovacia) si Sku- 
herska — Plchova (Cehoslova
cia) ; la categoria tineret (edi
ția a 5-a) : Hogsted (Suedia), 
Andrea Temesvari (Ungaria), 
Kisș — Gutl (Ungaria) si Su- 
kova — Pazderova (Cehoslova
cia). Iată un bun prilej pentru 
tenismanii noștri — valorificînd 
excelentele rezultate de la 
Universiadă — de a se distinge 
si in arena continentală.

SIBIU, 15 (prin telefon). Cea 
de a VII-a zi a Campionatelor 
naționale de călărie pentru se
niori a programat categoria se- 
mimijiocie la obstacole, la star
tul căreia s-au prezentat 43 de 
concurenți.

Parcursul nr. 1 a prilejuit o 
luptă strlnsă, dintre călăreți de- 
tașîndu-se Ion Vescan (C.S.M. 
Sibiu) cu Balans și Alexandru 
Iavorovschi (Timiș Izvin) eu 
Zeița, care au reușit să termine 
fără penalizare, ei fiind secon
dați de, Marian Feraru (Petro
lul) cu Vest, Paul Mazilu (Di
namo) cu Palmares, Florin 
Stoica (Steaua) cu Baltag, Du
mitru Velea (Steaua) cu Jan și 
Gruia Deac (Dinamo) cu Vol- 
pone, care au Încheiat parcursul 
cu numai 4 p.
--------------- 1 -------------------------------------------------------------------

BOXERI ROMÂNI
ÎN ÎNTÎLNIRI

de 
rezer-

INTERNAȚIONALE
Competiția internațională 

box „Cupa Prietenia", 
vată juniorilor, va avea loc in
orașul cehoslovac Usti nar La- 
bem. La această ediție, boxul 
românesc va fi reprezentat de 
N. Rotaru (48 kg), M. Fână- 
țeanu (51 kg), C. Silitră (54 
kg), Al. Gavrilă (60 kg), R. O- 
breja (57 kg), M. Vâri (63,500 
kg), N. Florian (67 kg), G. 
Tentea (71 kg) și Al. Luparu 
(75 kg).

în manșa a doua au evoluat 
numai 18 concurenți, în prim- 
planul atenției aflîndu-se desi
gur cei care avuseseră o bună 
evoluție și în prima parte a în
trecerii. De această dată. au 
„scăpat" fără penalizări Marian 
Feraru cu Solaris și Alexandru 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Năpas
ta, dar ei acumulaseră 8 p din 
proba nr. 1, urmînd să aștepte 
evoluțiile celorlalți candidați la 
titlu. Ion Vescan cu Balans și 
Alexandru Iavorovschi cu Zeița 
ratează doar cite un obstacol, 
ceea ce îi menține în fruntea 
plutonului.

Pentru desemnarea învingăto
rului a fost nevoie ca cei doi 
Bă execute un parcurs de ba
raj. Ambii au evoluat cu pru
dență, dar. cu toate acestea, 
Ion Vescan cu Balans a dobo- 
rît, un obstacol în timp ce ad
versarul său a trecut cu bine 
peste dificultățile parcursului, 
fiind penalizat doar pentru de
pășirea timpului acordat, ceea 
ce i-a Permis să-și înscrie pen
tru prima oară numele pe lista 
campionilor naționali la seniori.

CLASAMENT : 1. AI. Iavo
rovschi (Timiș Izvin) cu Zeița 
Vi p—campion național, 2.1. Ves
can (C.S.M. Sibiu) cu Balans 
4 p — după baraj, 3. Al. Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Năpasta 8 p 
(94,6 s), 4. M. Feraru (Petrolul 
Ploiești) cu Vest 8 p (98,5 s), 
5. P. Mazilu (Dinamo) cu Pal
mares 8 p (104,7 s), 6. D. Velea 
(Steaua) cu Jan 8 p (105,7 s).

întrecerile continuă.
Hie IONESCU — coresp.
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ÎNSEMNĂRI DE DINCOLO DE „POARTA B
(Urmare din pag D

A ÎNCEPUT BALCANIADA DE NATATIE
(Urmare din pag. I)

1 pentru 
Suhan 3.
Arbitri :
Schilha (România) ; 
SLAVIA — ROMÂN

Bulgaria, respectiv 
Hakan 2, Hudeyin L 
Isaian (U.R.S.S.) și 
“ * ’ ‘ ; IUGO-

______NIA (JU-

NIORI) 9—4 (2—1, 5-;2, 2—0,
0—1). Au Înscris : Tnkici 3, 
Africi 2, Pacikvalin 2, Filipovicl 
1, Zovko 1 pentru Iugoslavia, 
respectiv Ardeleanu 3, Tu fan L 
Arbitri : Senyilz (Turcia) 
Paraschivescu (România).

Ft

CARMEN BUNACIU CAMPIOANĂ LA

ora
(j).

Programul de azi : de la 1 
9,30 : România — România 
Grecia — Turcia, Iugoslavia 
Bulgaria ; de la ora 17,30 : 
Grecia — România (j), Turcia 
— Iugoslavia, 
garia.

România — Bul-

100 m FLUTURE
Primele întreceri ale con

cursului de înot din cadrul ce
lei de a XlV-a ediție a Bal
caniadei de natație, 
ieri după-amiază în 
toarte bune de piscina 
gust", s-au ridicat la 
nivel tehnic, arbitrii 
nind 5 noi recorduri balcanice 
și alte noi recorduri ale țărilor 
participante.

Dintre reprezentanții țării 
noastre în această reuniune 
inaugurală, o comportare deo
sebită a avut-o Carmen Bu- 
naciu, Învingătoare la 100 m 
fluture cu 63,37 — nou record 
balcanic. Ea a fost secondată 
cu succes de coechipiera sa 
Mariana Mandache, clasată pe 
locul doi cu 65.97. Dinei Pănu- 
lescu (care in cursul dimineții 
și-a susținut cu brio unul din 
examenele necesare intrării la 
LE F.S.) a fost a doua In cursa 
sprinterelor (100 m in 60.53), 
Brigitte Prass a imitat-o la 
200 m bras (2:42,16), Intr-o pro
bă ci ști gat 5 de Tanla Bogoml-

găzduite 
condiții 

„23 Au- 
un bun 
consem-

iova In 2:36,01, timp de valoare 
europeană. în fine- Flavius Vi- 
șan, renunțind la finala de 
100 m liber, a luat startul la 
100 m fluture, obținind alături 
de locul doi și un nou record 
al României cu 57,35. întrece
rile sînt dominate de înotătorii 
bulgari. învingători in 6 probe.

Rezultate tehnice. 100 m liber 
(f) : 1. SOFIA DARA (G) 59,51
(record), RB ; 2. Irinel Pănulescu 
(R) 60,53 ; 3. Nada Pentlci (I) 
60,89 ; 4. R. Pirankova (B) 60,96 ; 
5. B. Dimitrova (B) 61,26 ; 6. E. 
Founds (G) 61,53 ; 7. O. Mladin 
(R) 61,67 ; 100 m liber (b) : 1.
TVETAN GOLOMEEV (B) 52,73
(în serii 52,64 RB) ; 2. Georgl Bla
gov (B) 53,77 ; 3. Milivoj Dopsaj 
(I) 54,33 ; 4. Ozun Sadri (T) 54,64 ; 
5. Ataroglu Gokhan (T) 55,12 ; 6. 
C. Negrea (R) 55,22 ; 200 m bras 
(f) : 1. TANIA BOGOMILOVA 
(B) 2:36,01 ; 2. Brigitte Prass (R) 
2:42,16 ; 3. Țvetanka Tvebanova 
(B) 2:45,83 ; 4. S. Hatzopoutou
(G) 2:54,15 ; 5. Cr. Gălătescu — 
2:54,51 ; 6. A. Nesllhan
2:56,45 ; 200 m (bras) (b) : 
GEORGI DANGALAKOV 
2:26,32 ; 2. Ozuak Murat1.

(R) 
(T) 

1.
(B) 
(T)

3. Ștetanos Papa- 
2:32,68 ; 4. Șt. Pa- 

; 5. L Luca
6. Z. Mejac (I) 

--------- ----- 1.
CARMEN BUNACIU (R) 63,37 RB;
2. Mariana Mandache (R) 65,97 ;
3. Bistra Gospodinova (B) 66,23 ;
- - — - — ----- 5. E.

Kos 
) : 1.

(re- 
(R) 
(T)

2:28,30 (rec.) ; 
dopoulos (G) 
padatos (G) 2:35,36
(R) 2:35,68 ; * “
2:35,75 ; 100 m fluture (f) :

4. R. Pirankova (B) 67,01 ; !
Roussaki (G) 69,15 ; 6. M.
(I) 70,00 ; 100 m fluture (b) 
IULIAN VASILIEV (B) 56,47 
cord) RB ; 2. Flavius Vișan 
57,35 (record) ; 3. Ozun Sadri 
57,60 ; 4. A. Atanasov (B) 57,69 ;
5. H. Lueaciu (R) 58,14 ; 6. O. 
Sabri (T) 58,35 ; 4 X 100 m liber 
(f) : 1. BULGARIA 4:03,13 RB ;
2. România (Pănulescu, Groza, 
Mladtn. Bunaclu) 4:04,38 ; 3. Gre
cia 4:05,73 — record 
4:10,17 ; 5. Turcia 
200 m liber : 1.
7:49,96 ; 2. Turcia 
cord ; 3. România , 
kadatl, Neagrău, Vișan) 7:58,58 ;
4. Iugoslavia 7:58,87 ; 5. Grecia 
8 :25,62.

Astăzi, de la ora 10 și 17,30 stnt 
programate probele de TOO m spa- 
’■ 200 m

I 100 m
te, ;
4 X

Sărituri: LUIZA NÎCOLAESCU ÎNVINGĂTOARE
In plăcuta ambianță oferi

ți de Ștrandul tineretului au 
Început întrecerile săritorilor 
de la platformă și trambulină 
pentru desemnarea noilor cam
pioni balcanici.

Seria disputelor a fost des
chisă de competiția fetelor la 
platformă — 10 m, la startul 
căreia s-au prezentat concu
rente din Bulgaria, Iugoslavia 
și România. Prin prisma re
zultatelor anterioare atenția 
e-a îndreptat, cu deosebire, 
spre Jasmina Georgieva (Bul
garia) — deținătoarea titlului 
și spre cele două reprezen
tante ale țării noastre, Ileana 
Pîrjol și Luiza Nîcolaescu — 
Crimele clasate anul trecut in 

îtrecerea junioarelor.
încă de la cele dinții 

de sărituri, fetele noastre 
instalat la conducere, ele 
tașîndu-se nu numai prin 
dul ridicat de dificultate 
săriturilor, dar, mai ales, 
execuțiile deosebit de 
ceea ce au 
5 arbitri să 
mari Dacă 
concursului, 
(componentă

te, pe „ultima 
za Nîcolaescu 
clubului Progresul București) a 
recuperat handicapul, 
țlndu-se, in final, cu

In contextul unor 
exigent cotate de către arbi
tri principala contracandi
dată la titlu, Jasmina Georgie- 
va, nu a putut ține pasul eu 
concurentele noastre, 
ntnd la mare distanță 
cestea.

Așadar, Balcaniada 
rituri a debutat cu

4. A.

; 4. Iugoslavia 
4:45,99 ; 4 X

BULGARIA 
7:56,63 — re- 
(Negrea, Sza-

liber, 200 m mixt șl 
mixt (b).

Adrian VASILIU

LA PLATFORMĂ

serii 
s-au 
de- 

gra- 
al 

prin
corecte, 

determinat pe cei 
le acorde note 

pînă la jumătatea 
Ileana Pîrjol 

a C.S.S Triumf 
București) s-a aflat în frun-

turnantă", Lul-
(componentă a 

• “ rști) a 
deta- 

12,15 p.
sărituri

termi- 
de a-

de să- 
un fru-

mos 
tre,

succes al culorilor noas- 
. pe care îl dorim Întregit 

în probele următoare.
CLASAMENT FINAL: 

Luiza Nîcolaescu (România) 
400,25 p — campioană 
canică, 2. Ileana Pîrjol 
mânia) 388,10 p, 3,

i.

bal- 
(Ro- 

p, 3. Jasmina 
Georgieva (Bulgaria) 314,85 p, 

(Iugosla-4. Menjaus 
via) 284,70

Astăzi, de 
întrecerile 
bulină.

Emanuel FANTANEANU

Daniela
P
Ia ora 17, au loc 
băieților la tram-

rie au simțit odraslele lor la 
vederea telecabinei in care ur
mau să se urce pentru a mer
ge la „Babele" ? Cum rîdeau 
și bateau din palme fericiți? 
Cei despre care vorbim erau 

jlintr-un grup de elevi — con
dus de învățătoarea Magdale
na Neacșu (de 20 de ani, dar 
nu mult mai mare de statură 
decît ei) — venit in tabără 
la Bușteni. Discutind cu pro
fesorul de educație fizică, Gh. 
Gheorghiu, din București, di
rectorul taberei, aflăm că în
tre Inspectoratul școlar al mu
nicipiului București și agenția 
turistică din Bușteni există 
bune relații. Aceasta înseamnă 
tabere de cile 6 zile pentru 
elevi, * ~
copii, 
precizează.
1—8 care fac cunoștință cu 
natura, cu frumusețile zonei. 
Și asemenea serii vor veni, 
fără întrerupere, pînă la mij
locul lunii septembrie".

Scrisoare, deci, pentru pă
rinții copiilor mai sus amintiți, 
scrisoare al cărei mesaj îl 
constituie, marea bucurie trăi
tă de cei mici pe aceste fru
moase meleaguri carpatine. 
Dar, deopotrivă, și de Mihail 
Neacșu de... 73 ani. venit pe 
munte cu nepotul său de 8 ani

ADMIMSTfiAflA DE SIAT LOLO PRONOSPORT
MARI SUCCESE PERMANENTE 

LA INDEMINA TUTUROR I
Agențllle Loto-Pronosport, vln- 

zătorii volanțl. unitățile din co
merț șl cooperația de consum șl 
oficiile poștale din Întreaga țară 
vâ oferă in permanență posibili
tatea de a vă număra printre 
marii beneficiari la LOZ ÎN PLIC 
— cel mai simplu șl operativ 
sistem de joc. La seriile de Loz 
tn plic aflate in vinzare. oricine 
toacă poate obține : AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ și „Trabant

601“, 
50,000, 
etc.

ClȘTIGURI IN BANI de
20.000, 10.000, 5.000, 2.000 lei

• Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 16 iulie 1982 se televizează In 
direct tncepînd de la ora 17,40

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 IULIE 1982

Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300"; catego
ria 2 : 4 variante 100% a 20.360

tn Bucegi. 
în fiecare

Elevi 
fac i

„Circa 100 
serie, ni se 

din clasele

munte cu nepotul său de 8 
Andrei Aloman (Șc. gen. 146 
București), pe care i-am fn- 
tîlnit la „Babele".

CINE-I CABANIERUL ?
...Firește, omul al cărui loc 

de muncă este cabana. Și, to
tuși, cei care administrează 
cele 7 cabane ce aparțin de 
agenția Bușteni — Piatra Arsă, 
Babele, “ 
mintii 
Poiana 
cîteva cuvinte In plus, 
aceia care 
fără pauze, 
5 dimineața 
răspunzfnd, 
de muncă, 
aprovizionare, gospodărire, cu
rățenie ț.a.m.d. Ei stnt primii 
care sar să dea ajuitor cînd se 
anunță un accident, indiferent 
că e furtună sau viscol. Să nu 
uităm : în fiecare 
banele Bucegilor

Caraiman, Omu, 
Alpin, Gura 

Izvoarelor -

Că- 
Diham, 
merită 

El sint 
zilnic,lucrează

tncepînd de la ora 
ața șl ptnă la ora 24, 
id, cu colectivele lor

de cazare, masă,

INEORMEAlA

zi, prin ca- 
trec (soiici-

tînd fiecare un cit de mic 
serviciu) mii de oameni de toa
te vîrstele. Iată și numele a 
doi dintre acești cabanieri, că
rora în mod special trebuie să 
li se evidențieze munca : Emil 
Vătășeiu (de la cabana P. 
Arsă), un om mic de statură, 
dar cu o inimă mare pentru 
turism și cei ce-1 practică, și 
Elena Bălan (cabana Babele) 
care de 16 ani robotește numai 
prin cabane, acum avînd... 30 
de an:

UN RĂSPUNS 
DESCURAJATOR Șl... 
UN GEST DE OMENIE

Vîrf de munte, cabană arhi
plină, cu toate locurile ocupa
te. Un profesor — Gh. Darie, 
de la Șc gen nr. 11 Bîrlad, 
venit în Bucegi cu un grup de 
copii — se precipită, roagă în 
dreapta și in stingă. O expe
diție a „Cutezătorilor". „N-a
vem nici un loc" — spune ca
banierul. Și totuși, micii bîr- 
lădeni au adresă de la B.T.T. 
Vaslui cum că ..totul" (n.n. ca
zare. masă) este aranjat. O 
greșeală, biroul amintit neluînd 
legătura cu Agenția de turism 
din Bușteni. Și afară plouă, să 
nu dai afară un cline ! „Des
pre cîțî copii este vorba ?“ — 
întreabă un maistru (Florea 
Știrbei) de la Grupul de șan
tiere Brașov, care lucrează 
aici. „Zece". „Foarte bine. 
Dați-le mîncare, că de adăpost 
ne îngrijim noi Ne 
puțin și le dăm un 
cu 10 paturi",

„VA ROG,
UN PAHAR CU

Solicităm, deseori, 
ne un lucru de nimic : 
rog. doar un pahar cu l 
sau „Un ceai, vă rog", ori 
ciorbă caldă, se poate 
ni se îndeplinește dorința. Știm 
oare, insă, cit' de greu se a-

strîngem 
dormitor

APA"
la caba- 

„Vă 
apă", 
i „O 

Și

AII Șl N1INE, ULTIMELE

duce ap 
vestit:
— ciste 
cabină - 
rezervor 
motor s 
Uneori, 
fecțiuni, 
cu spate 
Minister 
bat ino 
început) 
mențare: 
banelor 
Babele, 
Arsă.
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companii 
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urechi, s

ZILE DE
In cadru 
talizînd 
ORICINI 
POATE

le! și 8 variante 25% a 5.090 lei ; 
categoria 3 : 14 variante 100% a 
3.164 lei șl 48 variante 25% a 791 
lei ; categoria 4 : 27,75 a 2.965 Iei; 
categoria 5 : 171,25 a 480 lei ; ca
tegoria 6 : 325,25 a 253 lei ; cate
goria X1.873,25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
500.000 iei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1, obținut pe un bilet 
jucat 100%, a revenit participan
tului IOAN SUCIU din Orăștle, 
jud. Hunedoara.

autotu 
excurs 
R. D. 
mari 

riabile ș 
cele de 
BILETE! 
RIANTA 
CÎȘTIGU 
EXTRAG

Consui 
tei frăget 
tajoase 
numerele
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DIN NOU,
Ca si în ultimele două edi

ții. iată că și în campionatul 
recent încheiat formația A.S.A. 
Tg. Mureș a izbutit să evite 
coborîrea în eșalonul secund in 
ceasul al 12-lea. salvarea echi
pei depinzînd acum de un 
vărat fir de ată, care 
constituit ultimele minute 
meciului de la 
tre F. C. Olt 
poca. Deci, se 
ulciorul a mai 
apă... Dar data viitoare ?

De aceea credem că a venit 
momentul ca jucătorii tîrgmu- 
reseni să reflecteze mai mult 
si în profunzime asupra aces
tei situații. în primul rînd din 
nunct de vedere psihic, princi
pala carență care și-a pus 
pregnant amprenta pe evoluția 
echipei. Pentru că «tarea de 
mare tensiune care a planat a- 
nul trecut, dominată de între
barea a fi sau a nu fi, cu o 
salvare in extremis, la golave- 
rai. cum se spune cu sufletul 
la gură, a avut implicații di
recte asupra startului în ediția 
recent încheiată. La debutul cu' 
stîngul, 0—2 acasă cu Univer
sitatea Craiova. în chiar prima 
etapă, s-au adăugat alte trei 
puncte pierdute pe teren pro
priu. unul cu Steaua (etapa a 
7-a) și două cu F.C.M. Brașov 
(etapa a 13-a). astfel că echi
na a aiuns la un îngrijorător 
—5 în „clasamentul adevăru
lui".

Situație dificilă, creată însă 
de oropriile slăbiciuni, princi
palul izvor constituindu-1 di
sensiunile d n cadrul colectivu
lui. De întreaga sa filieră — 
conducători, antrenori, jucători. 
Dealtfel, din etana a 15-a. 
trenorul Attila Erdogh a 
în’ocuit cu loan Czako.

Din nefericire, aceste 
mîntări între conducerea 
nică si iucători. si 
jucători, au apărut 
ment important în 
pei. tocmai cînd ea 
de liniște pentru a 
cient 
de bază cu elemente 
deoarece schimbul de

Scornicesti.
și „U“ Cluj-Na- 
poate spune că 
mers o dată la

AȘTEPTAM

de

de 
au

ÎN CEASUL AL 12-lea

„Zidul* nu l-a putut ocroti pe portarul Naște, la o lovitură li
beră executată de 

din meciul
Stoica, și mingea a poposit in plasă. Fază

Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (scor 4—1) 
Foto : V. BAGEAC
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A venit campionatul mon
dial, 
noștri 
tnîine 
intern 
și... nu

Iutii 
care 
in momente 
mare pericol. Cu totul 
zătoare a apărut maniera
joc în meciurile susținute 
deplasare, dominată de o mare 
timiditate. știindu-se foarte 
bine că de aceste partide de
pindea refacerea handicapului 
de puncte la „adevăr". Mult 
dorita reconsiderare fată de a- 
ceste meciuri s-a lăsat aștepta
tă. ea survenind abia spre fi
nal. e drept însă că la Cluj-Na- 
poca echipa a trecut pe lîngă 
două puncte mari, care o pu
teau scăpa cu un ceas mai de
vreme de emoțiile retrogradă
rii. A fost singura evoluție care 
a depășit nivelul modest de 
pînă atunci, situîndu-se mai a- 
proane de randamentul aștep
tat. Această evoluție conduce 
spre concluzia că echipa are 
posibilități de a se redresa, de 
a reveni la acel nivel competi
tiv care se bucura de frumoa
se aprecieri. Plecînd _ de la a- 
ceste aspecte, jucătorii tîrgmu- 
reseni trebuie să privească lu
cid înapoi, să evalueze bine 
atit lucrurile bune, cit mai ales 
DEFICIENTELE. experiența

specialistă a evitării retrogra
dării chiar pe linia de sosire. 
Trebuie să se refacă. în primul 
rînd. coeziunea sufletească din 
sinul lotului, principala 
pă spre evoluții 
care, repetăm. 
Tg. Mures este 
care a rămas de 
TO ARE.

ram-
superioare. de 
formația din 

capabilă. dar 
atîtea ori DA-

Gheorghe NERTEA

a trecut. fotbaliștii 
sînt în vacantă, ca 
începe campionatul 

(7 august), e vacantă 
e vacantă, pentru că 

echipele au început pregăti
rile. iar noi. iubitorii fot
balului. așteptăm.

Așteptăm nerăbdători star
tul. dar si mai nerăbdători 
așteptăm saltul valoric al 
fotbalului nostru pe multi
ple planuri. Pe planul re
prezentării internaționale, 
in primul rînd — în cam
pionatul european, ca si in 
cupele continentale ale clu
burilor —. pe planul calită
ții fotbalului intern, căci 
aici 
cheia reușitelor la care pină 
acum soccerul nostru a as
pirat mai ales printr-o im
presionantă cantitate de... 
vorbe. Angajamente... Pro
misiuni... Ce s-a ales din 
ele, știm cu toții.

Nu pentru că ne aflăm în 
fata unui nou început, nu 
pentru că lucătorii si antre
norii s-au mai maturizat cu 
un an. cu o experiență In 
plus — unii dintre tehni
cienii noștri avînd chiar o- 
cazia să „conspecteze" la

fata locului la Ei Mundial 
cele mai importante ..lecții 
la zi“ ale fotbalulu interna
țional —, pretențiile 
torului 
noastră 
săturat 
te ! —

13 4 17 45-47 30
acasă :
șl F.C.M.

28 ;_a pierdut rfte 2 puncte cu 
dte 1 cu Steaua și

intern,
se află întotdeauna

iubi- 
fotbal din tara 
crescut. El s-a 
pe bună drepla- 
explicații nesfir-

șite. de motivări, de invo
carea a tot felul de cauze 
neapărat „obiective" ale 
unor nereușite si ratări mai 
mari sau mai mici.

Și iubitorul de fotbal — 
hai să fim sinceri — are 
perfectă dreptate 1

în orice domeniu. vor
bele nu pot tine loc (La in
finit) faptelor. Fapte pe 
care nimeni nu le pretinde 
din piatră seacă, ci din re
surse reale pe care fotbalul 
nostru NU A ȘTIUT SA LE 
FRUCTIFICE.

Așteptăm. în sfirșit. 
plinirL-

împliniri clădite 
muncă si inteligentă, 
corectitudine, prin

I-a venit si 
rîndul să urce 
întîi.

Așteptăm.

Marius

îm-

prin 
prin 

pasiune, 
fotbalului 

în rîndul

POPESCU

Pe marginea proiectului de îmbunătățire a sistemului competițional

DIVIZIA „C“ TREBUIE SĂ ASIGURE MEDIUL PRIELNIC

DE CREȘTERE VALORICĂ A ELEMENTELOR TINERE

• Puncte realizate 
Universitatea Craiova 
F.C. Olt.
• Puncte realizate în

șl Jiul.
• Cel mai bun loc

loc : 18 ___ _ ___
• Golgeterii echipei : 

cite 7, Hajnal 5, C. Hie 
Gali, Cemescu șl Both 
dențesc) — autogol.
• Jucători folosiți — 

șl Biro I — cîte 31, C. 
cîte 29, Fonici ?l Gal'l — 
17, Varo 15, Biro H 14, 
Groza 2, Covaci 1.
• Cartonașe galbene :

Both n 4.
O Cartonașe roșii : Boldul (etapa a 15-a).
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m. transformate de B5-

ldni ; a fost sancționată cu 3 penalty-uri : 1 transformat, 2

• A expediat 420 de șuturi (293 acasă — 127 în deplasare),
dintre care 210 pe ' ‘ ......... ~~

deplasare :

ocupat : 11
etapa a 2-a.

Brașov ;

2 - cite

— etapa a S-a ; cel mal slab

Fantei și Blro 1B313nl 10 goluri,
4, Fazekas și Szabo — cite 3, Bolba 2, 
n — cite 1, Munteanu n (Sportul stu-

it. Szabo 33 de meciuri, Isplr, BSlSnl 
Hie 30. Both n, Fazekas și Hajnal — 
cite 26, Cernescu 27, “ "

Dulău 13, Costln 11,
Bolbo 19, (Jnchloș 
Naște 9, Kallo 3,

24 11 jucători ;

spațiul porții

inevitabil, 
media de

era un fenomen 
dacă avgm în vedere 

a formației din 
astfel procesul 

avut de suferit. 
Ia antrenamen- 
și în meciurile 
iar rezultatele

vîrstă ridicată 
Tg. Mureș. Și 
de pregătire a 
indisciplina de 
te a continuat 
dip campionat,
nefavorabile au fost o conse- 
c’nfă firească. Faptul că echi
pa a reușit abia spre final să 
scoată primele ei două puncte 
în deplasare (la Clul-Napoca si 
Petroșani) reliefează cît se 
poate de elocvent comportarea 
de ansamblu a teamulul tîrg- 
muresean. care a fost mai tot 
timpul o zbatere palidă, pe 
fondul unei evoluții total nesa- 
t'sfăcătoare. Calificativ care 
surprinde, dacă se are în ve
dere faptul că echina dispune 
de cîtiva lucători buni, cum 
este cazul lui BoISnî. Hajnal, 
Isplr, Fanicl. Szabo, C. Ilie. 
Doar cu o piesă sau două insă 
(l-am numit ne Biîlonj șl C. 
Ilie) la turatia’maximă. meca
nismul formației a mers de 
cele mai multe ori în gol. Go
luri create de nerespectarea 
disciplinei de ioc. de neoartic'- 
narea la ambele faze ale locu
lui. de greșita abordare a par
tidelor susținute pe teren pro
priu. cînd s-a jucat stereotip, 
fără inventivitate, inconsisten
ta acțiunilor ofensive fiind am- 
nlificată si de marile slăbiciun’ 
la finalizare. Legat de acest 
ultim aspect vorbește foarte 
mult faptul că golseternl eebi- 
nei esfe un reprezentant al II- 
•rt'lor d’n spate. BRloni. care 
s-a dovedit a fi din nou su- 
fietel format’eî. constatare în
tărită de realizarea unor evo-

cele mai multe:

(150 acasă — 60 în deplasare).

ultimelor trei finaiuri de cam
pionat fiindu-le cit se poate de 
folositoare în tentativa de. a 
șterge aprecierile nefavorabile 
si. mai ales, de a infirma as
pectul că echipa a devenit o

Un adevăr ușor sesizabil de 
oricine, un adevăr care aproape 
că nu mal trebuie explicat este 
acela că eficiența unui campio
nat, în cele din urmă calitatea 
lui este cu atît mai ridicată cu 
cît echipele sînt alcătuite din ju
cători mai valoroși, pregătite de 
cadre de specialitate cu o in
struire superioară, iar meciurile 
— conduse de arbitri dintre cel 
mal buni, în fața unei asistențe 
care se comportă sportiv.

Acesta este cadrul către care 
F. H. Fotbal, analizlnd actuala 
formulă competițională a Divi
ziei »C“ și publicînd recentele 
propuneri privind Îmbunătățirea 
sistemului competițional, tlndt să 
dirijeze acest campionat odată cu 
anul competițional 1983—84. In 
tr-adevăr, exigențele mereu cres- 
cînde pe plan internațional, ca 
șl necesitățile dezvoltării fotba
lului pe plan național reclamă 
o nouă față pentru Divizia „C“, 
In consonanță nu atît cu modifi
cările ce vor fi operate la „A“ 
șl la ,B“, cit mal ales cu cerin
țele care se ridică In fața celui 
de al 3-lea campionat al țării, 
care va trebui să devină mal pu
țin unul de performanță șl mal 
mult unul în care elementele ti
nere șl talentate să găsească me
diul prielnic in care să se perfec
ționeze, să crească din punct de 
vedere valoric, să devină — după 
ce au trecut prin filtrul Diviziei 
»C“ — apte pentru „B“ și, mai 
ales, pentru „A“. Or, In masa ce
lor 192 de formații existente a- 
cum, elementele de perspectivă 
sînt dispersate, se pierd în aglo
merarea de jucători de valoare 
medie sau mediocră care pri
mează ca număr. De aceea redu
cerea numărului de echipe la 108 
(6 serii a cîte 18 echipe) va con
duce în mod firesc la eliminarea

acelor jucători fără valoare și la 
gruparea — In timpul cel mai 
scurt — celor merituoși Intr-un 
număr mal mic de cluburi or) 
asociații sportive, ceea ce re
gulamentul de transferări va tre
bui să prevadă, să ușureze, să 
dirijeze chiar, pentru că altfel, 
odată cu clasarea echipei în care 
activează de la locul 8 în Jos la 
finele ediției viitoare, destul ju
cători talentațl vor dispare tn 
campionatele județene. Credem că 
ar fi- util ca F. R. Fotbal să se 
gîndească șl la stabilirea unei 
limite de vlrstă pentru jucători) 
din »C" (așa cum există, de pil
dă, in arbitraj), Intrucît eșalonul 
m al fotbalului nostru a ajuns 
un refugiu pentru jucători trecuți 
de 32—34 de ani, plafonați, refu
zați de formațiile din „A“ si ..B“. 
care șl-au găsit aid un loc căl
duț.

Reducîndu-se numărul echipe
lor, stabilind că menirea Diviziei 
,C" este în primul rfnd CREȘTE
REA JUCĂTORILOR TINERI Șl 
VALOROȘI, F.R.F. va putea duce 
o mal eficientă muncă de îndru
mare șl control. Antrenorii zo
nali s-ar putea preocupa mal mult 
de aceste echipe, , „ ‘
mal Îndeaproape activitatea 
instruire desfășurată de 
ril acestora.

Credem că acum este 
tul ca F. R. Fotbal să 
participantelor să albă 
regulamentare de disputare a me
ciurilor, firește baze sportive cu 
terenuri bune. Dacă tn campio
natul trecut echipe ca C.M.C. 
Cluj-Napoca, Ș. N. Tulcea, Tex
tila Cisăndie, Metrom Brașov, Mi
nerul Rodna, C.F.R. Simeria șl 
altele au beneficiat de terenuri 
corespunzătoare. In schimb lip
sa bazelor sportive a făcut ca In 
multe alte locuri Interesul pen-

supraveghind 
do 

antren o-

momen- 
impunS 
condiții

PRIMUL MECI AL SEZONULUI DE TOAMNA
(Urmare din pag. I)

nat cu Bogdan la un comer, 
ultimul a centrat, Iorgulescu a 
reoentrat în fața porții și 
KLEIN a înscris din apropiere. 
Peste două minute, Klein a 
centrat excelent și TURCU, ve
nit în viteză, a înscris cu capul 
din plonjon. Au urmat alte ra
tări (Klein, Bălăci. Ștefănescu 
în min. 28, 33 și 
în min. 39 să 
fază fierbinte ha 
noastre : la un 
yama, nemarcat, 
nul cu capul în

37), pentru ca 
asistăm la o 
poarta echipei 
corner, Yoko- 
a trimis balo- 
bara din stîn-

ga fără ca Moraru să mai schi
țeze vreun gest. Repriza s-a 
încheiat cu încă două ratări 
ale echipei noastre, ,,semnate" 
de Gabor și Turcu în același 
minut 45.

După pauză, cu excepția ulti
melor 10 minute, cînd jocul a 
fost mai echilibrat, aspectul 
partidei s-a menținut același 
din primele 45 de minute, con- 
ftrmînd superioritatea echipei 
noastre, care dealtfel avea să 
se concretizeze prin alte două 
goluri. în min. 52 Bălăci a cen
trat înapoi, peste balon au să
rit cîțiva jucători români și

BOLUni a șutat năpraznic de 
la 20 m, înscriind la vinclu. în 
min. 80, la capătul unui con
traatac inițiat de Klein, pasa 
acestuia l-a găsit liber pe DU- 
DU GEORGESCU (chemat In 
locul lui Cămătarii, bolnav), 
care a înscris cu latul.

Stadion Arenl ; teren bun ; timp 
ploios ; spectatori — 15 000. Șu
turi : 16—5 (pe poartă : 9—2).
Cornete : 8—6. Au marcat :
KLEIN (mtn. 22), TURCU (min. 
26), BULONI (mtn. 52), D. GEOR
GESCU (min 80).

TRAGEREA LA SORTI IN CAMPIONATUL
EUROPEAN DE JUNIORI

ROMANIA : Moraru — Rednic 
(mtn. 58 Ungureanul, Ștefănescu 
(min. 65 Andone), IORGULESCU. 
Bogdan (min. 46 M. Marian) — 
ȚTCLEANU, BULUNI, KLEIN — 
Gabor (min. 46 Vâetuș), TURCU 
(min. 54 D. Georgescu), Balacl.

ZURICH, 15. La sediul U.E.F.A. 
avut loc tragerea la sorți a 

preliminarii pentru
a
grupelor
campionatele europene de fot
bal juniori ,,A“ și juniori pînă 
la 16 ani. Primul își desfășoară 
meciurile preliminarii pînă la 4 
aprilie 1983, iar apoi turneul 
final, între 13 și 22 mai, în An
glia. România face parte din

grupa a 12-a împreună cu Ci
pru. Cîștigătoarea se califică 
pentru turneul final.

în C.E. „pînă la 16 ani", care 
începe în 
In 1984, 
niei face _ _ _
cu Grecia, Iugoslavia și Ceho
slovacia. Vom reveni cu amă
nunte.

acest an și se încheie 
reprezentativa Ro't'â- 
parte din grupa a î-a

JAPONIA : Taguchi — Nishimu
ra (min. 82 Koshida), - NOMURA. 
Kato, Tsunami — Tanaka, Kane- 
da. MAEDA — Hashiradani ‘ ’ 
62 Kimura), Ozaki (min. 
suura), Yokoyama (min. 
SUKA).

43 
n

(m1n. 
Mat- 

TAT-

p. 
: M.

Tso-
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A arbitrat foarte bine 
lakidis (Grecia), la linie 
bramluc și Gh Arhire (ambii Su
ceava) .

tru fotbal să scadă, iar echipele 
să aibă comportări slabe șl da
torită lipsei bazelor sportive. De 
pildă Vitrometan Mediaș, Voința 
Oradea, Chlmpex Constanța, Me
talul Botoșani, Metalul Sf. Gheor
ghe nu au terenuri ; S.N.I.T.A, 
Brăila joacă pe un teren denive
lat, In comuna Viziru : Metalo- 
tehnica Tg. Mureș folosește o 
anexă a stadionului local ; Mine
rul Bălța Joacă la Simared Baia 
Mare, pe un teren aflat în stare 
foarte proastă ; Jiul Rovinari fo- 
Ibsește terenul Municipal II de la 
Tg. Jiu ; TEPRO Iași și Nicollna 
Iași Joacă pe un spațiu afectat 
rugbyulul ; Foresta Bistrița folo
sește curtea unei școli (17), In 
condiții foarte vitrege ; Dada 
Unirea Brăila se deplasează, a- 
tunci dnd joacă... acasă, la Fău- 
rel, Iar Chimia Arad întrebuin
țează un teren improvizat, aflat 
în afara orașului. Alte formații, 
ca de pildă Petrolul Roata-de-Jos 
(jud. Giurgiu), I.O.B. Balș, Chi
mia Tășnad (jud. Satu Mare) au 
terenuri total neîngrijite, denive
late, cu gropi, cu suprafețe în
tinse lipsite de gazon. Si astea 
nu sînt decît CÎTEVA DIN E- 
XEMPLELE oferite de F. R. Fot
bal.

In noile condiții cerute de fe
derație, din anul competițional 
1983—84 vor rămîne — șl în anii 
următori vor promova — cluburi 
șl asociații sportive în care nu 
numai elanul (care uneori se 
stinge odată cu apariția primei 
înfrîngeri și a primelor greutăți, 
cum s-a întîmplat in campiona
tul recent încheiat cu Metalul 
Huși, „auto-retrasă“ după numai 
J2 etape I) va fi elementul motor 
al activității, ci șl o solidă orga
nizare internă pentru ca la sflrșit 
de campionat să nu mai întîlnim 
situații ca anul acesta, cînd des
tule echipe nu au realizat punc
tajul minimal (20 p) stabilit de 
F. R. Fotbal : Integrata Pașcani 
nu a strîns decît 11 p în 30 de 
meciuri, Marina Mangalia — 16 p. 
Recolta Salonta și Chimia Arad 
— 19 p. Cu greu a realizat cele 
20 p Impuse de regulament for
mația .Autobuzul Făurei.

Cum să nu abunde astfel de si
tuații cînd cercetînd niște recente 
date statistice ale F.R.F., am con
statat că în campionatul trecut 
66 de echipe din „C“ nu au avut 
antrenori, 15 au fost pregătite de 
Instructor?, iar 8 chiar de jucă
tori ai echipelor ? Șl atunci te 
întrebi : cum pot contribui astfel 
de echipe la îmbunătățirea cali
tății fotbalului nostru, cum pot 
crește elemente tinere și talen
tate ?

Restructurîndu-se campionatul 
Diviziei „C“ pe baze mai realiste, 
BENUNTINDU-SE LA BALASTUL 
ECHIPELOR ȘI JUCĂTORILOR 
care umfla întrecerea; se 
va reuși și o mai reală legare a 
antrenorilor de echipe, o muncă 
în perspectivă la această catego
rie, pînă acum un fel de „țară 
a nimănui". Datorită fluctuației 
antrenorilor, cele mai multe din
tre echipe sînt pregătite de in
structori cu o calificare precară, 
de antrenori temporari, al căror 
interes luat în considerare de ei 
este doar cel personal. Asigurîn- 
du-se (prin selecție valorică) un 
corp de arbitri mai restrîns, ală
turi de acela al antrenorilor, iată 
alte cîteva idei care puse in prac
tică ne îndreptățesc să credem 
că din toamna lui 1933 se vor 
stabili bazele unei Divizii „C“ 
care să asigure, cu adevărat, o 
nouă treaptă valorică.

Mircea TUDORAN



MOTOCICLISTULUI

1 Incepînd de astăzi, în. Sala 
«porturilor din 
(Austria) încep 
campionatelor

Hollabrunn 
întrecerile 

Campionatelor europene de 
tenis de masă pentru Juniori 
(ediția a 25-a) și cădeți (edi
ția a 15-a). Iau parte la com
petiție jucători și jucătoare din 
27 de țări, printre care și ”— 
mânia.

Timp de 5 zile vor avea 
disputele pentru titlurile 
echipe, urmînd ca din 21 
lie să se desfășoare probele 
individuale. La juniori, Paul 
Haldan, Costel Bădoi și Ferdi
nand Ferenczi vor întilnl în 
meciurile din grupe formațiile 
Angliei, Țării Galilor și Elve
ției, în timp ce la junioare

Ro-

Ioc 
pe 
iu-

Judit Borbely și Daniela Pă- 
duraru vor juca în compania 
sportivelor din Polonia, Tur
cia și Norvegia, urmînd ca 
primele două echipe clasate 
să se califice In grupele se
mifinale.

La cădeți, Călin Toma, Vasi- 
le Florea și Cristian Tiugan 
sînt în grupă cu jucători din 
Elveția, Norvegia, Finlanda și 
Grecia, iar Olga Nemeș (cam
pioana cadetelor), Carmen Gă- 
geatu și Kinga Lohr vor evo
lua în compania celor din Ce
hoslovacia, Franța și Luxem
burg, primele două echipe ca- 
lificindu-se în grupele semifi
nale.

IONEL PAVEL
Motocicliștii Ionel Pavei șl Eu

gen Botezatu au luat parte la 
„CuDa Mării Baltice" la dirt-track, 
organizată In R. D. Germană, ală
turi de alergători din Cehoslova
cia. Polonia, Ungaria și din țara 
gazdă. în cursele de la Rostock 
șl Nuebrandenburg, în nocturnă, 
Ionel Pavel s-a comportat foarte 
bine, clasîndu-se pe primul loc, 
la Stralsund a fost al 4-lea, iar 
la Gusttrow a fost al 8-lea, Eu
gen Botezatu s-a clasat, la cele 
‘ concursuri, pe locurile urmă
toare : 10. 15, 17 și din nou 17.

MARICICA PUICA, ÎNVINGĂTOARE LA LAUSANNE
LAUSANNE, 15. Miercuri. în 

nocturnă, în cadrul unui mare 
concurs de atletism, campiona 
noastră Maricica Puică, rein- 
trînd după mai multe săptă- 
mîni de pauză, a cîștigat, cu 
un rezultat bun, cursa de 
1500 m — 4:03,95, urmată de 
Brigit Firedmann (RFG) 4:07,09. 
Performanțe excelente au fost 
înregistrate la 1500 m de ame
ricanii Steve Scott — 3:32,33 
(la 97 sutimi de recordul mon-

C.E. DE LUPTE GRECO-ROMANE (juniori)
(Urmare din pag. 1)
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</> CAMPIONATELE EUROPENE

DE TENIS DE
In localitatea austriacă Hol

labrunn, situată in apropierea 
Vlenei, se vor disputa, ince- 
Dînd de astăzi, întrecerile 
Campionatelor europene de 
iuniori si cădeți la tenis de 
masă. Competiția juniorilor se 
află la cea de a 25-a ediție, 
ea dlsDutîndu-se anual, cu o 
singură întrerupere de trei 
ani. între 1962 și 1965. Gazdele 
acestor campionate au fost : 
R.F.G. (1955 — fără echipe fe
te și dublu mixt: 1974) ; Iugo
slavia (1956 — fără dublu

.7, mixt : 1975), Austria (1967
— M.-li pnblno • 1ORQ 107RI. Sfără echipe ; 1969, 1976), Sue

dia (1958 — fără dublu fete), 
România (1959), Cehoslovacia 
(1965, 1981), R.D.G. (1961), Un
garia (1966), Danemarca (1967 , 
1972), U.R.S.S. (1968), Anglia 
(1970), Belgia (1971), Grecia 
(1973), Franța (1977), Spania 
(1978), Italia (1979) și Polonia 
(1980). Din 1966, în competiție 
au intrat și cadeții (jucători 
șl jucătoare pînă la 14 ani), 
ale căror dispute s-au desfă
șurat paralel cu cele ale ju

MASĂ (juniori)
niorllor (numai echipe și sim
plu), astfel că în prezent cel 
mal tineri reprezentanți al te
nisului de masă european tși 
vor disputa titlurile ediției a 
15-a, In 1967 șl 1973 nu au a 
vut loc campionate de cădeți, 
iar in 1968, 1967 șl 1970 nu au 
avut loc întreceri pe echipe. 

In decursul celor două de
cenii și jumătate, sportivii 
noștri s-au aflat permanent 
printre cel mal buni. Dintre 
performanțele înregistrate la 
juniori, reținem victoriile re
purtate de : Maria Alexandru 
(1956, 1958), Gheorghe Cobîr- 
zan (1958), Dorin Glurgi'ucă 
(1962), Lidia lUe (1973), Eva 
Ferenczi (1978) în probele in
dividuale, precum șl cele de 
la echipe : 1956, 1958, 195» (fe
minin) și 1958 (masculin). La 
cădeți, notăm succesul tinerei 
Olga Nemeș, la ediția prece
dentă.

Dar iată campionii ultimelor 
ediții, In ordinea probelor (e- 
chlpe, simplu, dublu, dublu 
mixt) :

JUNIORI
1979 masculin — Suedia. J. Ezr (Cehoslovacia) ; M. Appelgren, 

J. Thunstrom (Suedia) ; feminin — U.R.S.S. ; Bettlne Vriese- 
koop (Olanda) ; Marie Hrachova, Alice Pelikanova (Ceho
slovacia) ; mixt — J. Rebel, S. Wenzel (R.F.G.)

1986 masculin — Cehoslovacia, 4. România ; N. Persson ; O. 
Akesson, J. Waldner (Suedia), 3. E. Florescu, H. Pintea 
(România) ; feminin — Marie Hrachova (Cehoslovacia) ; 
U.R.S.S., 8. România. Sonia Grefberg, Eva Malmberg (Sue
dia) ; mixt — V. Broda, Mărie Hrachova (Cehoslovacia.) 

Suedia, 3. România ; J. Waldner (Suedia) ; 
feminin — U.R.S.S., 

Flura Bulatova (U.R.S.Ș.) ; Marie Hrachova, 
— V. Broda, Hrachova
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întrecut înainte de limită pe 
Bakos (Ungaria) și pe Ko- 
nencny (Cehoslovacia). In fi
nală, Savu a luptat cu bulgarul 
Radev într-un meci aprig dis
putat, în timpul căruia ju
niorul român a avut tot tim
pul inițiativa, obținînd vic
toria la puncte.

Mihai Cișmaș, transferat șl 
el de curînd de la Ceahlăul 
Piatra Neamț (antrenor Mir
cea Covătaru) la Dinamo Bucu
rești, situîndu-se pe locul se
cund în grupă, a luptat pentru 
medalia de bronz cu norve
gianul Hoenningen pe care 
l-a depășit clar la puncte.

După o frumoasă suită de 
victorii constănțeanul Sorin 
Herțea s-a aflat și el în dis
puta pentru medalia de bronz 
la categoria sa, dar a fost în
vins la puncte de bulgarul 
Marinov.

Iaită campionii europeni pe 
anul 1982 : cat. 48 kg — Sche-

MIHAI CIȘMAȘ
ro (R. F. Germania), 52 kg — 
DJudiev (U.R.S.S.), 57 kg —
Savu (România), 62 kg —
Schwind (R. F. Germania), 68 
kg — Zeman (Cehoslovacia)j 
74 kg — Salomaeki 
82 kg — Manșin 
90 kg — Fedorenko 
100 kg — Șantsovoi 
4=100 kg - 
(U.R.S.S.).

(Finlanda),
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 

Kosteroski

AZI ÎNCEPE COMPETIIIA CONTINENTALĂ DE LUPTE LIBERE

(/>
m
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1981 masculin
J Waldner, O. Baek’sson (Suedia) ';
3. România; — . . _
Jana Kocova (Cehoslovacia) ; mixt 
(Cehoslovacia).

J.
v>
m 
X

La Leipzig, au sosit și ju
niorii români care vor lua azi 
startul în întrecerile continen
tale de lupte libere. Este vor
ba de Nicu Hîncu (cat. 48 kg,

SALNIKOV EGALUL
tu/... SALNIKOV !

Cu prilejul campio- 
inot ale Uniunii So-

CĂDEȚI
j 1979 masculin — Cehoslovacia ; V. Broda (Cehoslovacia) . femi- 
a nin — U.R.S.S. ; Jolanta Daniliavitșute (U.R.S.S.).
E 1980 masculin — Suedia, 3. România ; J. Persson ; feminin — 

U.R.S.S. 2. România; Jolanta Danillavitșute (U.RS.S.), 
ț 3. Olga Nemeș (România).

1981 masculin — Anglia, 3 România ; J. Persson (Suedia) ; feml- 
,j nin — Ungaria, 5 România ; Olga Nemeș (România).

J.
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KIEV, 15 
natelor de ___
vietice, Vladimir Salnikov (22 de 
ani) și-a egalat recordul mon
dial în proba de 400 m liber, rea- 
llzînd timpul de 3:49,57. Sportivul 
din Leningrad a devenit record
man mondial la 400 m în anul 
1979 cu 3:51,41, după care a rea
lizat 3:51,40 — 1979 și 3:51,20 — 
1980. Apoi recordul a ajuns în 
Canada, grație lui Peter Szmldt 
(3:50,49 — 1980), dar anul aces
ta, din nou, a revenit lui Salni
kov, la 3 martie, cu 3:49,57.

de la clubul Steaua), Bela Uve- 
ges (52 kg, Steaua), Viorel An- 
draș (62 kg, C.S. Onești), 
Laszlo Gergely (68 kg, C.S. 
Odorheiu Secuiesc). 
Tămăduianu (74 kg, 
Iulian Rîșnoveanu (82 
drotehnica Constanța) 
prian Radu (90 kg, 
Iași). Sportivii români . _
soțiți de antrenorul Petre Co- 
man și de arbitrul internațio
nal Ion Cîrsnic.

Claudia 
Steaua), 
kg, Hi- 

și Ci- 
Nicolina 
sînt in-

dial al lui Ovett) și Maree — 
3:32,76, la 800 m James Ro
binson (SUA) 1:45,24 și Johny 
Gray (SUA) 1:45,41 și la 800 m 
femei Mary Tabb-Decker (SUA) 
1:58,33 (record național). Vese
la Jaținska. (Bulgaria) l:59,0X 
Alte rezultate : 100 m : Philippa 
(SUA) 10,33, 200 m : " 
(Jam.) 20,39, 400 m: 
(Austral.) 45,77. 5 000 
mede " ~~
(Ken.) 
(SUA) 
(SUA) 
(SUA) 
8:25,98,
8,17 m, înălțime : Nagel (RFG) 
2,27 m. Dalhauser (Elv.) 2,27 
m, prăjină: Volz (SUA) 5,70m, 
Vigneron (Fra.) 5,60 m.

...Șl IOSIF NAGY; LA KIEV,
La Kiev s-a desfășurat un 

tradițional concurs atletic, 
care a reunit sportivi ai clu
burilor militare din unele țări 
socialiste. Dintre atleții clubu
lui Steaua, cea mai frumoasă 
comportare a avut-o Iosil 
Nagy, învingător la aruncarea 
discului cu 64,14 m. Iată re
zultatele celorlalte probe In 
care au evoluat sportivi ro
mâni: triplusalt: Isaiev (URSS) 
16,44 m, 2. Adrian Ghioroaie 
16,24 m, ; suliță : Adamus (Po
lonia) 
Pîrvu 
Negoiță 76,82 m ; 800 m : Kirov 
(URSS) 1:50,1... 3. Petru Dră- 
goescu 1:50,9; 110 mg: Proko
fiev (URSS) 13.6... 3. Pal Palffy 
13,9; 400 - ■ • • ---------
49.7.. . 3. 
înălțime :
2.21.. . 3.
4. Eugen _ ....... . ..............
Silviu Stafiuc 2,10 m ; prăjin-"< 
Tananika (URSS) 5,20 m... x 
Nichifor Ligor 5,00 m. Alte re
zultate : 100 m : Atanasov (Bul
garia) 10,1, 200 m: Thiels 
(RDG) 20,3, 400 m: Podlas
(Polonia) 46,4, ’ 10 000 m : Kedîr 
(Etiopia) 28:25,8, Yfter (Etiopia) 
28:31,4; 4X100 m: Polonia 39.4, 
3 000 m obstacole : Tura (Etio
pia) 8:33,4, greutate : Hristov 
(Bulgaria) 19,90 m, Kiseliov 
(URSS) 19,89 m, lungime: 
Ciocev (Bulgaria) 7,71 m. cio
can : Sedîh (URSS) 79,82 m.

Quarria 
Mitchell 

m : Ma- 
KoeclB(Port.) 13:15,19,

13:15,92, 110 mg: Gault 
13,53, 400 mg: Patricii 
49,22, 3000 m ob : Marsh 
8:25,09, Maminski (Pol.) 
lungime: Grimes (SUA)

83,16 m, 2.
79,52 m. 3.

Tudorel 
Dumitra

mg : Iațevici (URSS) 
Iosif Korodi 51,8 ; 
Zasimovici (URSS) 

Daniel Albu 2,10 m.
Popescu 2,10 m... 5,.

A început C. M. de scrima pentru seniori

PETRU KUKI - POZIJIE DE FRUNTE IN PRELIMINARII EA EEORETĂ
ROMA, 15 (prin telefon). Cea 

de a 30-a ediție a C.M. de scrimă 
pentru seniori a debutat joi în 
Palatul sporturilor din capitala 
Italiei, într-o atmosferă de mare 
interes. Prin tradiție proba de 
start a corn petiției a fost cea in
dividuală de floretă bărbați, Ia 
care s-au înscris aproape 150 de 
concurenți, printre care și 5 re
prezentanți ai țării noastre.

Turul I al preliminariilor (24 de 
serii a cite 5 șl 6 trăgători) a 
fost favorabil seri merilor români, 
toți trecînd mai departe. în seria 
a 6-a, Petru Kuki a evoluat cu 
mult aplomb, obținînd 4 victorii. 
Cap de serie ! Și tot pe locul I 
în seria sa (a 2-a) a terminat și 
George Oancea, în pofida faptu

lui că s-a aflat pe același „ta
blou- cu reputatul scrimer italian 
Mauro Nunia, în care gazdele 
văd pe unul dintre medallațil 
probei. Bine s-a comportat, în 
acest prim tur, șl Nicolae Iile, 
clasat pe locul 2 în seria L Serie 
grea, în care a evoluat șl cam
pionul olimpic șl mondial (de a- 
nui trecut), sovieticul Vladimir 
Smirnov.

Ceilalți doi flarctiștl români au 
ocupat locul 3, Sorin Roca, în 
seria a 7-a, iar Zsolt Husti în se
ria a 15-a. Ambii au avut cîte 2 
victorii.

Turul n al preliminariilor a cu
prins 12 serii a dte 6 floretlștl, 
dintre care 4 urmau să continue 

disputa. Confirmînd startul său

bun. Petru Kuki a ocupat locul 
2 (seria a 11-a), cu 4 victorii, du
pă Didier Flament — Franța 
(A v) și înaintea lui Francis 
Graiiay — Belgia (2 v) și Caries 
Harpei — R.F.G. (1 v). A trecut, 
de asemenea, de acest tur și So
rin Roca, cu 3 v (seria a 5-a). 
Marele ghinionist al probd a fost 
Iile. Cu 2 victorii, ei a ieșit <Hn 
cursă I Nu s-au putut caHflca mal 
departe nici Oancea, cu 1 v (se
ria a 12) șl nici Husti, 0 v (seria 
a 6-a). Prin urmare doi floretlștl 
români, Kuki și Roca, continuă 
disputa pentru poziții dt mal bu
ne ..

Paul SLAVESCU

UN PLUTON DE 18 ALERGĂTORI LA FINIȘ...
torLa în etapă. La sprintul final 
s-a impus irlandez ui Sean Kelly 
cronometrat în 6.55:47 (media o- 
rară 35,932 km) urmat, In ordine, 
de Anderson (Australia), van de 
Velde (Belgia), Nulens (Belgia), 
Vallet (Franța), Lejarreta (Spar- 
nla), Winen (Olanda), Beccia (I- 
talia), Alban (Finanța) Wilmann 
(Norvegia), Hinault (Franța) etc. 
toți cronometrați în același timp 
cu ciștlgătorul.

Tricoul galben este purtat în 
continuare de Bernard Hinault. 
Astăzi are Ioc etapa a 13-a (Pau 
—- St. Lary le Portet, 127 km).

PAU. 15. A 12-a etapă a Turului 
Franței (Fteurance — Pau, 249 
km) a marcat in trarea caravanei 
în munți I Șl acest foarte greu 
examen a cernut serios plutonul. 
Astfel, olandezul Gerrie Knete- 
ntann la urcarea vîrfulul Soulor 
(1 479 m) a pierdut multe minute. 
Alte „victime" ale urcușului au 
fost italianul Battaglia, francezul 
Bernaudeau șl belgienii WUlems 
șl Wolf. A urmat „ascensiunea" 
vtrfului Aiublsque & 70» m) care 
a continuat trierea... La coborfrea 
spre Pau, 18 alergători au alcătuit 
un pluton care și-a disputat vie-

TELEX J TELEX 3 TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Triunghiularul de 

la Veneția a fost câștigat da re
prezentativa masculină a gazde
lor : Italia — Canada 128—93, Ita
lia — Japonia 136—77, Canada — 
J a ponla 116—95.

BASCHET • Echipa profesio
nistă a S.U.A. a evoluat la Bei
jing în compania reprezentativei 
R. p. Chineze șl a clștlgat ca 
100—74. Intr-o altă partidă sco
rul a fost de 93—66.

CICLISM • Prima etapă a tu
rului — de amatori — Rhenanla 
— Westfalla, care a măsurat 17S 
km, a fost eîștlgată de rutierul 
vest-german Peter Hllse crono

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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® APROAPE 8 000 DE CONCURENȚI sarea înot a lacului Saint-Jean, la nord-est acum pe Bergomi un fotbalist consacrat,
s-au aflat la startul maratonului de la de Quebec, In Canada, se află sub semrful ifeji n-are încă 19 ani (li va împlini la 22
San Francisco. Primul loc și l-au disputat, 
intr-un sprint prelungit, 
doi alergători 
și Domingo
timpul de 2.14:53,0. Cîștigătorul, care mai 
făcuse un maraton, cu trei săptămlnl în 
urmă, în Canada, s-a arătat surprins de 
victorie : «Credeam c-o să cîștige Domin
go !“ la care acesta a replicat : «Sînt atît 
de bucuros de victoria lui Miguel, de parcă 
aș fi cîștigat eu • TURUL FRANȚEI 
va ajunge anul viitor la a 70-a ediție. 
Felix Levitan, directorul celei mal mari 
competiții a ciclismului, a anunțat că în 
1983 etapa prolog va avea loc la 30 iunie, 
prima etapă la 1 iulie șl ultima, cu sosi
rea la Paris, la 24 iulie. Anul acesta star
tul a avut loc în... Elveția, anul viitor el 
se va da în regiunea pariziană, în depar
tamentul Val de Mame, ^nd încă nici nu 
s-a terminat «Tour de France ’82*, cicliștii 
știu, iată, de pe acum, ce-i așteaptă anul 
viitor ! • ZTLELE TRECUTE a fost Inau
gurată la Los Angeles pista de 333,33 m a 
velodromului care va găzdui întrecerile de 
ciclism ale J. O. din 1984. Proba tehnică 
i-a fost făcută de ciclista americană Sheila 
Young-Chowicz, campioană mondială în 1974, 
care s-a arătat satisfăcută de calitatea 
acestei instalații olimpice • A 28-A EDI
ȚIE a unei competiții tradiționale, traver-

_ , umăr la umăr, 
columbieni, frații Miguel 

Tibaduiza, cronometrați în

întrebării, deoarece lipsesc acel Mecena din 
trecut, care ofereau fondurile necesare or
ganizării. Șl concurenți! așteaptă 1... • FOT
BALISTUL francez Jean Țigana (27 de ani), 
una dintre marile vedete ale Mundlalulul 
’82, originar din Mail, și-a făcut destul de

tîrziu Intrarea în zona de mare perfor
manță a acestui sport. El n-a fost selec
ționat, de pildă, niciodată în vreo repre
zentativă de juniori sau de tineret. A jucat, 
mai întîi, la Toulon, în divizia „B- de 
unde a trecut la Olympique Lyonnais, iar 
din 1981 este la Bordeaux (alături de Tresor, 
Giresse, Lacombe, Girard) și a fost selec
ționat de 18 ori în naționala Franței • RE
VISTA ITALIANA „ Guerin sportivo** din 
Bologna l-a ales pe Giuseppe Bergomi ca 
cel mai bun dintre jucătorii tineri partici
pant! în Cupele Europei în 1981. Și iată-1

decembrie). In finala de duminică, antreno
rul Bearzot i-a încredințat sarcina, de foar
te mare răspundere, de a-1 marca pe Karl- 
Heinz Rummenigge, cel mai bun jucător 
vest-german. Și, spre lauda lui, a făcut-o 
impecabil ! • LA ÎNCHEIEREA SEZONU
LUI atletic de concursuri al anului trecut, 
alergătorul englez David Moorcroft deținea 
locul al 48-lea în bilanțul mondial, din 
toate timpurile, al probei de 5 000 m, cu un 
rezultat de 13:20,51 și locul 12 în bilanțul 
din 1981. Zilele trecute, la Oslo, el a ajuns 
pe primul loc în lume, cu timpul de 13:00 
— nou record mondial • MAJORITATEA 
„11-lor ideale- ale Mundialulul ’82 îl con
sideră pe sovieticul Rinat Dasaev drept cel 
mal bun portar al turneului final, în cară, 
e drept, a primit 4 goluri în 5 jocuri, dar 
șl-a salvat echipa din multe situații foarte 
grele. • CELE 6 ORE ȘI 32 DE MINUTE 
cît a ținut partida de tenis, din cadrul 
Cupei bavis, dintre americanul John Mc
Enroe șl suedezul Mats Willander consti
tuie un nou «record mondial* de durată. 
La o asemenea „performanță* nici nu știi 
ce să remarci mal lntîl : buna pregătire 
șl extraordinara tenacitate a celor -doi ju
cători, rezistența arbitrilor sau răbdare» 
spectatorilor ?

Romeo VILARA

I

metrat în 4.44:56. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Milan Jurko 
(Ceh.) 4.45:01, Helmut Wechsel- 
berger (Austria) 4.55:06.

FOTBAL • Se duc tratative, la 
Roma, pentru organizarea unul 
med între echipa braziliană Fla- 
mengo din Rio de Janeiro șl re
prezentativa Italiei.

MOTO • Concurs la Mill (O- 
landa) pentru C.M. de motocro» 
clasa 250 cmc cîștigat de ameri
canul Danny Laporte care con
duce, cu 146 p, in clasamentul 
general • La Farleigh CasUe 
(Anglia) motocros în cadrul C.M. 
clasa 500 cmc. Victoria a revenit 
lui Brad Lackey (S.U.A.) car» 
este lider în clasamentul general 
cu 186 p, cu 9 p mal multe dedt 
belgianul Vromans.

ȘAH • După 4 runde șl dispu
tarea partidelor Întrerupte In tur
neul internațional feminin de la 
Nalenchowe (Polonia), condu» 
maestra româncă Eugenia Ghindă 
și maestra poloneză Bojena Si
kora cu dte 3 puncte. Eugenia 
Ghindă a clștlgat partida cu po
loneza Jurclnska. • In turneul 
masculin din aceeași localitate 
șahistul român Constantin lones- 
cu a dstlgat 2 partide susținuta 
cu Haveik» și, respectiv, KsenskL 
In clasament dup» 4 runde pa 
primul loc cu dte 3 puncte sa 
află Lukov (Bulgaria) șl Szimczak 
(Polonia).

TENIS • In optimi de finală 1» 
Monte Carlo, Virginia Ruzid a 
învins-o cu 6—4, 6—3 pe dvețian- 
ca Claudia Pasquale. Alte rezul-, 
tate : Hanika — Kell 6—1, 7—5, 
Tanvier — McInerney 6—1, 6—2, 
Gaudusek —■ Monteiro 6—0, 1—Q 
(ab.), Bonder — Simmonds 6—2. 
6—1, Medrado — Jevans 6—2, 6—0, 
Temesvari — Giussani 6—1, 6—1 
• La Le Touquet, în finala „Cupei 
Annie Solsbault" U.R.S.S. — Ma
rea Britanle 3—6 : Zaițeva — 
Walpole 6—2. 6—4. Reva — Brown 
6—1, 6—3, Zaițeva, Kașevarova — 
Brown, Salmon 7—S, 2—6, 6—2
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