
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVIII - Nr. 10 175 | 4 PAGINI - S0 BANI | Joi 26 august 1982 |

Aseară, la București, in turul preliminar al C.C.E. la fotbal

DINAMO - VALERENGEN OSLO 3-1 (2-0)

Augustin deschide scorul in partida disputată aseară pe stadionul 
„23 August“ din Capitală Foto : N. DRAGOȘ

Atmosferă de mare meci a- 
seară, pe stadionul „23 August", 
din Capitală, ale cărui tribune 
au fost arhipline. Vremea fru
moasă, răcoroasă, terenul ex
celent și nocturna au creat o 
ambianță plăcută, la care cele 
două echipe aveau să adauge 
o partidă atractivă, viu dispu
tată, în care, în cele din urmă, 
victoria a revenit campionilor 
noștri cu scorul de 3—1 (2—0). 
Trebuie spus că după aspectul 
jocului, pe care fotbaliștii di- 
namoviști l-au dominat cu au
toritate (mai ales în prima re
priză și în ultimul sfert de 
oră), ei îl puteau cîștlga la o 
diferență mai liniștitoare pen
tru partida retur de la 1 sep
tembrie, de la Oslo.

Echipa noastră a început în 
trombă partida, chiar în min. 
3 Iordache expediind un șut 
puternic de la distanță, reținut

TINERII SPORTIVI ROMANI PREZENTI
LA EXAMENUL „SPERANȚELOR" NATATIEI EUROPENE’ 1 1

întrecerile campionatelor eu
ropene de natație pentru juni
ori, ajunse la cea de a 9-a edi
ție (înot și sărituri) și, respec
tiv, a 8-a (la polo), reprezintă 
una dintre cele mai importan
te competiții de amploare, ve
ritabilă rampă de lansare a 
viitorilor performeri de pe bă- 
trînul continent.

Anul acesta. în turneul de 
polo de la Varna (27 august— 
5 septembrie) s-au înscris 15 
formații, repartizate în 4 gru
pe, astfel : A — Turcia, Unga

de Iakobsen, iar în min. 7 a 
avut prima ocazie de gol. dar 
Dudu Georgescu a reluat cu 
capul prea încet centrarea de 
gol a lui Augustin. In min. 10 
Mulțescu a avut o situație 
bună, dar a șutat mult peste 
poartă, iar în min. 12 la șu- 
tul-centrare al Iul Stredie, ba
lonul a ricoșat din Davidsen, 
a lovit stîlpul din stînga și a 
revenit în teren. în continuare, 
jocul s-a rezumat la o domi
nare netă a dinamoviștilor, dar 
golul a întîrziat datorită apă
rării aglomerate a oaspeților, 
în min. 35 s-a deschis scorul : 
AUGUSTIN a sprintat de Ia 
centru, a făcut un „un-doi“ cu 
Dudu și a trimis pe lingă por
tar, in colțul lung. Dinamo 
și-a mărit avantajul in min. 
44 : Dudu a vrut să intervină 
la o nouă centrare a lui Au
gustin, dar a fost impins, in 

ria, Italia. Bulgaria ; B — Iu
goslavia, U.R.S.S., M. Brita- 
nie. C — ROMANIA, Grecia, 
Danemarca , R. F. Germania ; 
D — Olanda. Franța. Spania, 
Austria.

Echipa României, pregătită de 
P. Nlculescu șl V. Ștefănescu, 
care va fi alcătuită din urmă
torul lot : S. Diaconu și L. Za- 
haria — portari, V. Hagiu, C. 
Moiceanu, Fl. Ardeleanu, R. 
Pantea, E. Tufan, V. Șerban, 
E. Tătaru, A. Mădescu. P. Ma- 
lecu, R. Tufan, Z. Ileș, D. Ghl-

Stadion ,,23 August" ; teren 
excelent : timp foarte bun 
pentru fotbal ; spectatori — 
circa 75.000. Șuturi la poartât 
16-4 (pe poartâ : 7—3). Cor- 
nere : 10-4. Au marcat i
AUGUSTIN (min. 35), DUDU 
GEORGESCU (min. 45, din .11 
m, și min. 65), respectiv 
GRAN (min. 57).

DINAMO : MORARU - I. 
Marin, Dinu, Nicolae, STRE- 
DI'E - AUGUSTIN, Mulfescu. 
Custov - IORDACHE, D. 
GEORGESCU, Orac (min. 76 
Văetuș).

VALERENGEN : IAKOBSEN 
— Morstad, AUSTMO, Sallied, 
BREVIK - Kulerud, Gran, E- 
riksen (min. 76 Li'knes), DA- 
VIDSEN — Haugen (min. 80 
Enerly), Foss.

A condus excelent A. Hox- 
ha, aijutat la linie de S. TasH 
și K. Pequini (toți din Alba
nia1).

careu, de Sollied, și arbitrul a 
acordat prompt 11 m, pe care 
același DUDU GEORGESCU 
I-a transformat impecabil.

La reluare, Dinamo s-a aflat 
din nou în atac, Custov a iro
sit o mare ocazie (min. 54), 
pentru ca în min. 57, la al 
doilea corner al oaspeților, a- 
ceștia să reducă din handicap : 
Ia cornerul acordat de Nicolac, 
Kulerud a trimis cu capul in 
fața porții și GRAN a înscris 
de la 6—7 m, profitînd de ezi
tarea apărării dinamoviste. E- 
chipa din Oslo a devenit mai 
insistentă (Moraru s-a remarcat 
in min. 64 și 84). dar in min. 
65 DUDU este din nou pe fază 
și, printr-o frumoasă execuție, 
înscrie cu capul în stilu-i ca
racteristic, consfințind astfel o 
victorie meritată a campioanei 
României.

Constantin ALEXE

ță, I. Dingu și M. Triteanu, va 
juca„ pe rînd, cu selecționatele 
Greciei (28 august), R. F. Ger
mania (29 august) și Danemar
cei (30 august). Primele două 
clasate din seriile A și B vor 
alcătui semifinala I, iar cele 
situate pe locurile I și II în 
seriile C șl D — semifinala a

Adrian VASILIU

(Continuare in pap 2-3)

LA MAREA SĂRBĂTOARE

Și în această zi de August a sărbătorii noastre naționale 
sportivii s-au aflat în coloanele participanților la demonstra
ția oamenilor muncii. El au raportat cu mîndrie conducerii 
de partid șl de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, succe
sele lor în întrecerile internaționale, deosebitul avînt al miș
cării noastre sportive de masă șl de performanță, avînt de
terminat, în anii din urmă, de crearea marii competiții na
ționale „Daciada". Totodată, trecerea acestor grupuri de ti
neri șl tinere prin fața tribunelor a prilejuit și angajamen
tul de a-și spori — în lumina indicațiilor cuprinse in Me
sajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu Conferinței pe 
țară a mișcării sportive — eforturile pentru ridicarea con
tinuă a prestigiului României socialiste în arena Interna
țională. în imagini, aspecte din timpul defilării sportivilor 
bucuneștenl.

Fotografii de : Dragoș NEAGU

în Divizia „A“ de rugby

CONTINUĂ DISPUTA VECHILOR RIVALE.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, la campio
natele europene de tenis amator de la Nyiregyh&za, surorile 
Lucia fi Maria Romanov. (în pag. 2—3 analiza comportării tenis- 

manilor noștri la această competiție).

Programată la cîteva
(4) după startul în competiție, 
etapa a Il-a a Diviziei „A“ de 
rugby consemnează un sporit 
apetit de joc al tuturor for
mațiilor participante și mai 
ales al celor care și în actua
la ediție doresc să 
gonistele întrecerii, 
primul ei meci .în 
Steaua, Farul și 
Birlad. Neînvinse, 
continuă disputa, spre 
musețea competiției și 
desigur — cu satisfacții . 
tru cei care le urmăresc în
deaproape.

DINAMO — POLITEHNICA 
IAȘI 29—7 (10—0). Influențat 
de starea terenului (pe ..O- 
limpia" a plouat torențial cu 
o oră înaintea începerii parti
dei, transformînd spațiul 
joc intr-o masă clisoasă). 
ciul a plăcut, totuși. Prin 
dul in care s-au angajat 
dispută ambele echipe. Firesc, 
cu experiența șl omogenitatea 
sa. campioana s-a impus de la

fie prota- 
Dinamo, la 
campionat.
Rulmentul 

ele

zile primele acțiuni și a obținut 
o victorie lejeră. învingătorii 
au controlat mai riguros balo
nul, au dominat în margine 
și în grămezi (acolo unde Dă- 
răban. Caragea, Stoica și Tur
tea au fost ca întotdeauna 
prompți) și uneori au 
frumoase șarje. E drept, 
puține ca de obicei — 
dintre care 4 finalizate 
eseuri — dar, cum am 
tit. terenul n-a favorizat 
pa mai tehnică, adică forma
ția dinamovistă. în linii mari, 
un joc 
campioni, chiar dacă 
norul nu s-a declarat mulțu
mit integral.

Politehnica Iași, la cîrmă cu 
doi dintre cei trei antrenori ai 
ei (Gh. Droboti si 
țanu), s-a comportat 
cător, în raport cu 
echipei. S-a apărat deseori cu 
mult calm, a placat corect, 
a avut capacitatea să evite un 
scor si mal aspru. Iar uneori 
a atacat supranumerlc. poate

îȘi 
fru-’

p-en-

de 
me- 
mo

lii

inițiat 
mai

7 — 
prin 

amin- 
echi-

bun al rugbyștilor 
antre-

M Hu- 
satisfă- 

tinerețea

prea puțin ordonat, altfel cu 
siguranță ar fi depășit mal 
des linia de „22“ dinamo
vistă.

Scorul 
Zafiescu 
după o 
întreaga _. .
a ratat transformarea. S-a re
abilitat. însă (min. 13) reali- 
zînd o l.p. Un nou atac di- 
namovist, pe partea lui Aldea 
(min. 28), a rămas fără rezul- 
tat Apoi. Constantin (min. 36) 
a stabilit scorul reprizei, tot 
printr-o l.p. : 10—0.

La reluare. Constantin se... 
repetă (l.p.. min. 51), apoi Pa- 
raschiv înscrie al doilea eseu 
al echiPei sale (min. 
„Poli" reduce din 
prin Mititelu (l.p. — 
in replică, Zafiescu, 
in acest meet mai 
două eseuri, ambele

Tiberiu

a fost deschis de M. 
— eseu. în min. 11. 

acțiune în trombă, cu 
echipă ; Constantin

62). 
handicap, 
min. 69); 
excelent 

înscrie 
transfor-
STAMA

(Continuare in pag Î-J)
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Sub genericul „Daciadei"
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ECHIPA OLTUL DIN TURNU ROȘU (Sibiu)
Ce au arătat campionatele europene de la Nyiregyhâza ? la Tctratlonul atletic internațional ,

ClTEVA MEDALII NU POT ASCUNDE PIOfflERII ROMÂN!-LOCUL II f

A CUCERIT „CUPA
La Cimpulung Moldovenesc, 

lntr-o excelentă organizare a- 
sigurată de secția Sport-turism 
a C.C. a) U.T.C., de organele 
locale și de federația de specia
litate. s-au încheiat întrecerile 
celei de a XlV-a ediții a „Cu
pei U.T.C." la oină, largă mani
festare de masă din cadrul com
petiției naționale „Daciada". Pe 
stadionul din localitate. împărțit 
In două suprafețe de joc. cele 
fapte echipe (deși s-a calificat 
pentru turneul final, reprezen- 
tanta iudețului Vîlcea a ipsit 
de la întreceri) au oferit me
ciuri de ridicat nivel tehnic, do
vadă că sPortul nostru națio
nal poate fi deosebit de specta
culos atunci cînd jucătorii sînt 
bine pregătiți.

Vicepreședintele F.R. Oină, 
Constantin Oprițescu, ne spu
nea : „Față de edițiile anteri
oare, turneul final de la Cîmpu-

CIȘTIGĂTORII „VOINȚIADEI" LA BOX
Comisia sportivă a UCECOM- 

ului se dovedește a fi con
secventă orin organizarea în 
condiții excelente a finalelor 
de box din cadrul „Voinția- 
dei“. întrecerile finale, des
fășurate cu dispute prelimina
re — au avut loc cu puțin 
timp în urmă cînd cei mai 
buni pusilisti din asociațiile și 
cluburile sportive Voința din 
întreaga tară si-au disputat 
titlurile de cîstigători ai com
petiției Ia seniori și juniori 
(mici si mari). Seniorii și-au 
dat întilnire la Giurgiu, unde, 
într-o atmosferă sărbătorească, 
cei mai buni dintre ei și-au adus 
tontributia la realizarea unor 
reușite reuniuni nuailistice. 
Spectatorii au aplaudat cu căl
dură eforturile si buna pregă
tire manifestate de oarticipan- 
tli lâ finale, locul 1 fiind cu
cerit de următorii sportivi : 
semimuscă : R. Giolfan (Bucu
rești) ; muscă : Fr. Kosor (Satu 
Mare) ; cocoș : M. Ciobotaru 
(București) ; pană : P. Afloarci 
(Piatra Neamț) ; semiușoară : 
V. Stoica (Giurgiu) ; ușoară : 
I. Marian (Craiova) ; semimij- 
locie : N. Dolcan (Piatra
Neamț) : mijlocie mică : A. 
Sandu (București) ; mijlocie : 
St. Pali (Satu Mare) ; semi 
grea : St. Torok (Satu Mare) ; 
grea : N. Anghel (București).

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag 1)

w

U.T.C." LA OINĂ
lung Moldovenesc s-a situat la 
o valoare mai ridicată atit ca 
nivel de pregătire a echipelor, 
cit și sub raportul organizării. 
Trebuie evidențiate {forturile 
făcute de activiștii C.C. al 
U.T.C. de a nu scăpa din ve
dere nici un detaliu, astfel că 
se poate spune că am asistat 
la o adevărată sărbătoare a 
oinei".

Clasament final : 1. Oltul Tur- 
nu Roșu (Sibiu) 21 p. 2. Avîn- 
tul Frasin (Suceava) 19 p, 3. 
Venuș Negrilești (Bistrița-Nă- 
săud) 17 p, 4- Lumina Mărgi
neni (Bacău) 15 p. 5. Biruința 
Gherăiești (Neamț) 12 p, 6. 
Drum nou Boureni (Dolj) 11 p, 
7. Voința Tătărani (Dîmbovița) 
7 p. Cei mai buni jucători ai 
turneului final au fost Ion An
drei (Turnu Roșu), Gabriel 
Munteanu (Frasin) șl Nelu A- 
dam (Mărgineni).

De remarcat că unii dintre cîș 
tigători vor fi prezenti si la 
turneul final al campionatelor 
naționale care va începe la 13 
septembrie la București.

Juniorii mari și-au disputat 
finalele „Voințiadei" la Brăila, 

•locurile fruntașe revenind urmă
torilor :. semimuscă : V. Burcă 
(Iași) ; muscă : I. Dolana (Si
biu) : cocoș : I. Duca (Sibiu) ; 
pană : M. Giugiuc (Brăila) î 
semiușoară : G. Caragiu (Ca
ransebeș) ; ușoară : F. Bacîu 
(București) ; semimijlocie : A. 
Orbulescu (Caransebeș) ; mij
locie mică : P. Paul (Brăila) ; 
mijlocie : C. Maxim (Iași) ; 
semigrea : T. Pătrașcu (Plo
iești) ; grea : G. Ciobanu (Plo
iești).

Juniorii mici și-au disputat 
titlurile la Ploiești, cîstigători 
fiind următorii sportivi : hîrtie: 
Gh. Gogol (Iași) ; semimuscă : 
Al. Cercher (Cluj-Napoca) : 
muscă : P. Milea (Buzău) ; co
cos : G. Ciupercă (Brăila) ; 
pană : O. Ciontu (București) ; 
semiușoară : A. Biro (Miercu
rea Ciuc) ; ușoară : V. Cristian 
(Ploiești) ; semimijlocie : C. 
Bucur (București) ; mijlocie 
mică : P. Lupean (Sibiu) ; 
mijlocie : G Anghel (Ploiești) ; 
semigrea : M. Paisz (Cluj-Na
poca).

P. IV.

DE RUGBY
După pauză, bîrlădenii au pre
luat inițiativa. întorcind rezul
tatul. prin eseul lui Croitoru, 
pe care Dranga l* *a  transfor
mat. A arbitrat C. Stanca — 
Constanța. (M. FLOREA, co- 
resp.).

mate de Podărescu. dar ulti
ma acțiune (fructuoasă) a a- 
parținut oaspeților — eseu 
(min. 76) prin Vasluianu.

Arbitrul AI. Pâvlovicî a 
condus cu multă dezinvoltură 
formațiile :

DINAMO : Petre (min. 41, 
FI. Ionescu) — Chiricencu. A-

* butoaie. Constantin. Aldea — 
Podărescu, Paraschiv — Ma
rin. Stoica. M. Zafiescu — 
Dărăban, Caragea — Țuriea 
(min. 61 Simion). Ion Gh., C. 
Gheorghe.

POLITEHNICA IAȘI : Bă
lan — Manea Ciobanu. Năs- 
tase, Vasiliu — Doroftei, Miti- 
telu — Nemesniciuc. Nistor, 
Vasluianu — Gavrileț, Cristea 
— Pătrăhău (min. 62 Petri
lor), Ebu, Elisei (min. 50 Tu- 
naru).

C.S.M. SIBIU — STEAUA 
10—21 (3—6). Pe stadionul din 
Dumbrava — inaugurat cu 
acest meci — echipa oaspe a 
obținut o victorie meritată, la 
capătul unei partide viu dis
putate. Surprinzător, gazdele 
B-au acomodat mai greu cu 
propriul teren, acum la di
mensiuni maxime. Realizatori: 
Alexandru — 7 l.p. pentru 
Steaua respectiv Lupaș — 2 
LP. și Negru — eseu. A arbi
trat FI. Dudu (Ion BOȚO- 
CAN, corespondent).

FARUL — R. C. SPORTUL 
STUDENȚESC 34—0 (6-0).
Constăntenii au făcut din nou 
scor, prin eseurile ..semnate" 
de Hoîban, Mușat, Pllotschi, 
Lungu (2) și Bezușcu. Ultimul 
a transformat două dintre a- 
cestea. precum si două 1. P. A 
condus M. Gavrici — București. 
(S. NACE, coresp.).

RULMENTUL BlRLAD — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
6—3 (0—3). Corect (și chiar 
frumos) acest meci, jucat la' 
Vaslui. Oaspeții au dominat in 
prima repriză, cînd au Si În
scris o 1. p.. prin Comănlct.

POLIT 16 FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA — GLORIA 
ARAD 7—4 (7—4). Reușită a 
gazdelor, care au jucat mai 
decis. Autorii punctelor : Măr
ginean — eseu și Leoca — 
drop, respectiv Corduneanu — 
eseu. A condus Dragos Grigo- 
rescu — București. (Olimpiu 
LAZĂR, coresp.).

RAPID — ȘTIINȚA BAIA 
MARE 6—1 (3—4). Victorie fă
ră glorie a gazdelor, care au 
deschis scorul în primul minut 
(Luca, drop), apoi au fost con
duse timp de 67 de minute (N. 
Gheorghe, eseu), pentru ca in 
ultimele secunde să transforme 
O 1. P.. prin Stănescu. Dar. du
pă un ofsaid imaginar 1 Arbi
trul ieșean Gh. Căldăraru a 
fost neinspirat, de data aceasta, 
avînd in general o prestație 
mult prea... discretă, chiar șl 
atunci cînd intervențiile sale se 
impuneau net (de pildă, la o 
serie de placaje fără minge). 
Ambele echipe au jucat haotic, 
Însetate de rezultat, (t. St.).

In clasament, după primele 
două etape, conduc Farul, Stea
ua si Rulmentul, toate cu cite 
6 puncte, diferențiate de esa- 
veraj. Campioana. Dinamo, a- 
re un joc mai puțin, cel din 
prim etapă (cu Universitatea 
Timișoara, reprogramat la. 8 
septembrie), amînat datorită 
partidei de sîmbătă cu Cam
bridge University.

★
Stadionul din Parcul copi

lului găzduiește joi, de la 
orele 17, un meci internațio
nal, care va opune echipele 
R.C. Gri vița Roșie și Reading 
Abbey (Anglia). Duminică. 
XV-le englez va evolua la Pe
troșani. cu Știința.

NUMEROASELE CARENȚE

ALE TENISMANILOR NOȘTRI FRUNTAȘI
în orașul ungar Nyiregyhâza, 

printre pilcurile de mesteceni 
care i-au dat numele sl tn a- 
nropierea coturilor leneșe ale 
Tisei. în capitala regiunii Sza- 
bolcs-Szatmăr au luat sfîrșit 
campionatele europene de tenis 
amator, aflate la cea de a 14-a 
ediție pentru seniori (și la cea 
de a 5-a pentru tinerel).

în ultima partidă care ne 
interesa. în finala de simplu a 
categoriei rezervată tineretului. 
Cristinel Ștefănescu pornea cu 
bune sanse de a cuceri titlul 
continental in fata unui tinăr 
concurent iugoslav. Goran 
Prpici (dealtfel extrem de ta
lentat. agil si abil). Brașovea
nul a cîstigat primul set cu 
6—4, apoi aparent obosit a ce
dat cel de al doilea cu 1—6 și 
iață-I pe Ștefănescu luînd un 
avans ce părea hotăritor In 
ultimul set : .4—1 și 5—2. Dar 
marcat de o inexplicabilă sfîr- 
șeală, surprins de ambiția șl 
replica furibundă a adversaru
lui, Ștefănescu pierde la rînd 
5 gheme și cu aceasta întregul 
meci (5—7). trebuind să se 
mulțumească cu medalia de ar
gint a competiției.

Am insistat asupra acestui 
ultim meci tocmai pentru că 
el poate fi considerat, pînă la 
un punct, drept caracteristic 
pentru prestația întregului lot 
românesc prezent la concurs. 
Bilanțul nostru general arată 
cumulul unui buchet format
din : o medalie de aur (suro
rile Lucia si Maria Rcmanov. 
la dublu senioare), una de ar
gint (Cristinel Ștefănescu — 
simplu tineret) si două de 
bronz (Florin Segărceanu — 
Andrei Dîrzu la dublu seniori 
și Alice Dănilă — în cuplu cu 
bulgăroaica Adriana Velceva 
— la dublu tineret). Cu acest 
total. delegația română a o- 
cupat locul 3 in clasamentul 
general neoficial pe națiuni, 
după formațiile U.R.S.S. 
(6—4—8) și Cehoslovaciei 
(2—4—5). dar înaintea Iugo
slaviei. Ungariei. Bulgariei și 
R.F.G. Raportîndu-ne la va
loarea intrinsecă a jucătorilor 
noștri, acest bilanț NU ESTE 
SATISFĂCĂTOR. Pretențiile 
unor tenismani cu veleități în 
clasamentele mondiale com
puterizate nu au fost justifi
cate de rezultatele obținute la 
campionatele continentale, unde 
Lucia Romanov si Segărceanu 
s-au văzut eliminați din turul 
III.

Cauzele rezultatelor slabe 
ale reprezentanților noștri 
trebuie căutate și în situații 
coniuncturale. dar si in ele
mente dinainte cunoscute. în 
lipsuri mai demult revelate. 
Sigur că putem imputa alcă
tuirea nefirească a tablourilor 
de joc. în care fruntașii tenisu
lui nostru nu erau trecuți 
printre favoriți, ci puși să 
joace de la început cu unii 
dintre cei mai puternici adver
sari (fapt evidențiat cu acui
tate si de cotidianul budapes- 
tan „Nepsport"). Dar — cum 
bine se știe — cine vrea să 
devină campion al Europei 
trebuie SĂ FIE PREGĂTIT să 
învingă pe toată lumea ! Ceea

EXAMENUL „SPERANȚELOR" NATAȚIE1
(Urmare din pag. 1)

Il-a. în turneul final șe vor 
califica cite două formații din 
fiecare semifinală. Rezultatele 
înregistrate în primul tur sînt 
luate în considerație și pentru 
cele următoare. »

Iată pe scurt și palmaresul 
edițiilor precedente : 1970 —
Rotterdam : 1. U.R.S.S. ; 1971 — 
Barcelona : 1. Ungaria... 4.
România ; 1973 — Duisburg : 1. 
Ungaria ;.. 8. România ; 1975 — 
Jănkoping : 1. U.R.S.S. ; 1976
— Malta : 1. Italia ; 1978 — Bu
dapesta : 1. U.R.S.S. ;... 8. Ro
mânia ; 1980 — Sittard (Olan
da) : 1. Spania ;... 5. România.

In competiția de la Innsbruck 
(26—29 august), țara noastră va 
fi reprezentată de 6 Înotători 
(Anca Pătrășcoiu, Teodora 
Hauplricht, Gabriela Baka, Noc- 
mi Lung, Oliviu Băcuieți șl 
Cristian Ponta) și 3 săritoare 
(Luiza Nicolaescu. Cristina Ti
mar și Ileana Pir joi). Dintre 
aceștia, Anca Pătrășcoiu are 
speranțe Îndreptățite de a as
pira la podiumul de premiere 

ce. din nefericire, n-a fost ca
zul.

Pregătirea jucătorilor noș
tri nu părea să fie făcută pen
tru o competiție anume si cu 
atit mal puțin In vederea unor 
adversari de un anumit tip 
(cum ar fi fost firesc, in măsu
ra in care particioanții la 
campionatele europene erau. In 
mare, bine cunoscut!)- Numai 
cu datele naturale de acasă 
cu o zestre anume de calități 
si obișnuințe tehnice nu se 
poate surmonta dificultatea u*  
nui meci în care potrivnicul o- 
pune o dirză rezistentă. Nimeni 
nu se mai sperie de faptul că 
ești clasat printre primii 50 sau 
100 de tenismani ai lumii, dacă 
nu știi să-ți impui superiorita
tea Și cu racheta in mină pe 
teren I

Supărătoare a fost mai ales 
slaba rezistentă fizică si psihi
că a jucătorilor noștri. Am 
menționat la început cazul lui 
Cristinel Ștefănescu. dar el nu 
este unic, din păcate. Adrian 
Marcu a cedat, parcă sleit de 
puteri, încă din primul meci, 
în fata ungurului Jănos Benyik. 
De asemenea. Florența Mihai 
in fata Annei Nâmeth. Bog
dan Toma a cîstigat primul set 
la P. Krta (Cehoslovacia) și a- 
poi s-a stins cu încetul ca un 
foc nealimentat.

Lipsa de concentrare, de 
mobilizare psihică este dăună
toare în orice caz. cu deosebi" 
re la jucătorii avansați. în 
partida cu cehoslovacul Na- 
vratil. Florin Segărceanu a 
condus cu 6—5 în primul set 
și cu 4—2 în cel de al doilea 
si cu toate acestea le-a pier
dut pe amîndouă (la tie
break) dintr-o nevindecată la
bilitate psihică, din incapacita
tea (de moment) de a păstra 
atenția orientată exclusiv pe 
punctul pus în ioc. Ce în
seamnă si ce valoare are. pe 
de o parte, mobilizarea. iar 
ne de alta asistenta antrenori
lor (chiar discretă, cum o im
pune regulamentul) reiese din 
cazul ieșit din comun al parti
dei de dublu senioare. în cursul 
căreia, in primul set, surorile 
Romanov s-au văzut conduse 
cu 5—0 de către modestele lor 
adversare din Ungaria (Nâ- 
meth-Fagyas) ; parcă abia a- 
tunci trezite, la un nevăzut 
semnal al antrenorului Ștefan 
Georgescu ele au făcut la rînd 
13 gheme !

Campionatele europene de 
la Nyiregyhâza au dezvăluit și 
carențe de disciplină fată de 
rigorile antrenamentului, de e- 
ducatie si de solidaritate in 
cadrul echipei noastre. Toate 
acestea. împreună cu neajun
surile pe plan tehnic și tactic, 
cu programele de pregătire, cu 
sistemele de promovare în te
nisul nostru, trebuie să consti
tuie temele unei profunde ana
lize pentru a se putea asigura 
acestui ioc un progres firesc, 
pe linia frumoaselor tradiții 
instaurate în ultimele două 
decenii. Noi înșine ne vom 
strădui să contribuim cu o 
trecere în revistă analitică a 
problematicii tenisului româ
nesc. intr-un viitor apropiat.

Victor BANClULESCU

al probelor de 100 m și 200 m 
spate. Ceilalți concurenți ro
mâni au șanse reale de a a- 
junge în finale

La edițiile precedente, des
fășurate pe rind la : Linkiiping 
(1967), Viena (1969), Rotterdam 
(1971), Leeds (1973), Geneva 
(1975), Oslo (1976), Florența 
(1978) și skovde (1980), spor
tivii români au obținut o sin
gură medalie prin Georgeta 
Cerbeanu — argint la 100 m 
fluture (1:10,5). în 1967. Tot ea 
s-a clasat pe locul IV (200 m 
fluture — 2:47,3) la aceeași e- 
diție, Liviu Copcealău pe locul 
IV (200 m fluture — 2:27,0) în 
1969. Anca Groza pe locul IV 
(200 m fluture — 2:32,9), In 
1971, iar Carmen Bunaciu pe 
locul V (100 m spate — 67,05) 
în 1976. In toate cele șase edi
ții (din opt) la care au parti
cipat, tinerii sportivi români au 
realizat o medalie și 43 de 
puncte, sdtuîndu-se tn partea a 
doua a unui clasament (locul 
18) al celor 24 de țări care an 
reușit să puncteze in cei 15 ani, 
de la prima ediție a competi
ției.

Mișcarea sportivă pioniereas
că din țara noastră a înregis
trat recent o nouă reușită : 
locul 2 pe națiuni la cea de a 
26-a ediție a Tetrationului at
letic internațional „Prietenia",, 
găzduit anul acesta de capitala 
Mongoliei. Ulan Bator. Amă
nuntele ni le-a oferit prof. Mi
hai Hoară, conducătorul delega
ției pionierilor români :

„Atleții pionieri din țara 
noastră confii mă succesele lor 
precedente în tradiționala com
petiție, șituîndu-se — cu cele 
3 967 puncte obținute — și de 
data aceasta printre formațiile 
fruntașe : după oca a Cubei, 
oare cu 4 074 de puncte s-a si
tuat pe locul I in clasamentul 
general pe națiuni, și înaintea 
celor ale U.R.S.S. cu 3 944 punc
te, Ungariei cu 3831 puncte. Mon
goliei, Poloniei, Cehoslovaciei, 
Bulgariei și R. D. Germane, a- 
dică a multor țări ou o puter
nică activitate atletică, cu re
cunoscute valori chiar la nive
lul eșaloanelor foarte tinere, 
copii și juniori. Sportivii noștri 
cu cele mai bune rezultate au 
fost Mihaela Novăcesțu, în pro
ba de 60 m, în care a înregis
trat timpul de 7.7 secunde. Ia 
o zecime de secundă de prima 
clasată, Gabriela Șenchea. la 
înălțime (1,65 m). Marius Buiac, 
în aceeași probă (1.84 m). pre
cum și Attila Jaraba, la 800 m 
cu 2:08,6. Toți aceștia, s-au cla
sat pe locui 2 în probele la 
care au participat."

Prof. Hoară a stăruit asupra 
modului de organizare a con
cursului : „Cei peste 500 de 
mici atleți reprezentînd 10 țări

socialiste au e 
nul Central di 
fața unei asisi 
întrecerile ar 
transmisia făci 
Participanții. i 
zultatul inregir 
rat de simpatia 
tator, cci care 
diurn fiind răs 
și diplome."

„Aceeași frur 
a ținut să pre< 
ră — s-a mai 
concurs, cu pr 
ternaționaie i 
mongole au or 
ramdal, o stai 
1 800 altitudini 
30 km de Ula 
timp de apro 
mini, participi 
și-au continua 
la alte ramuri 
lei și fotbal ‘ 
plicativă. Și 
reprezentanții 
situat printre

Doi dintre i 
noastre și-au 
du-le, satisfac 
întrecerii. < 
„Totul a foj 
cursul propri 
unei țări afl: 
de hotarele 
nilor, a cor 
înconjurat cu 
Marius Bulai 
moașe aminti 
p,V"'re< în i 
țiunii a exp 
poate mai b 
prietenie cal 
ticipanții..."

LA ORȘOVA, CANOTORII 
ÎN DOUĂ FRUMOASE I

Pe frumoasa oglindă de apă 
din dreptul orașului Orșova au 
avut loc două tradiționale între
ceri de canotaj : concursul repu
blican rezervat juniorilor mici 
și campionatul republican al 
juniorilor mari. Primiți cu dra
goste in acest modern oraș du
nărean. cu secții nautice tot mai 
puternice, cu oameni activi și 
competent! în comisia de orga
nizare. elevii participant la cele 
două regate s-au simțit — în 
neuitatele zile de concurs — ca 
într-o adevărată tabără de va
canță. Au fost zeci de starturi, 
cu emoții în întrecerile din se
rii și recalificări, cu finale de 
mare atracție. Iată rezultatele 
acestor dispute la care au luat 
startul echipaje din 25 de secții 
nautice din tară.

Concursul republican pentru 
juniori mici : 4+1 rame (f) 1. 
C.S.Ș. 2 C-ța 3:04.6. 2. C.S.Ș. 1 
Buc. 3:14.1. 3. C.S.Ș. Deva 
3:16 3 ; 4+1 rame (b) : 1. Steaua 
3:34,1. 2. Triumf 3:43 8. 3. C.S.Ș. 
Deva 3:59.8 ; 4+1 vîsle (b) : 1. 
Triumf 3:32.7. 2. Poli. Tim. 
3:38,4. 3. C.F.R. Tim. 3:46,4 ; 
simplu (f) : 1. Maria Gheorghe 
(Dinamo) 3:02.0, 2. Daniela Strat 
(C.S. Bacău) 3:08.4 : 2 vîsle (f): 
1. C.S. A.S.E. 2:55.2. 2. Poli. 
Tim. 2:59.9 ; 4+1 vîsle (f) : 1. 
C.S.Ș. Arad 252,0. 2. Tinerețea 
Fălticeni 2:52,2. 3. Dinamo 
2:53,5 ; simplu (b) : Mihai Să-

vescu (Steau 
Mureșan (Ele 
2 vîsle (b) : 
3:31,0, 2. Ste

Campionat 
vat juniorili 
(f) : 1. Metr 
Olimpia Pol 
ința Buc. 4 
1. C.S.Ș. 1 1 
Pia 4:29.4. " 
4+1 vîsle ( 
3:49.9, 2. M 
nerețea Făli 
me (b) : 1. 
C.S.Ș. 1 Bu 
Orșova 5:43 
Steaua 5:27 
ticeni 5:34,2 
2 rame (b) 
(IJ^u.- Gh
1. c.s.ș. 1 : 
meter + I 
C.F.R. Tim 
Arad 7:06.( 
Triumf 5:0 
5:06,7. 3. I 
vîsle (f) : 
3:55.0, 2. C 
3. Marina 
(f) : 1. Ioa 
C-ța) 3:59.: 
(Poli. Tim. 
C.S.Ș. 2 C 
3:34.3 ; 
Curteanu 
(b) : 1. C
2. Marina 
Poli. Tim.

AURORA CHIN, IX
LA C.E. DE TIR C

In orașul Kecskemet din Un
garia s-au desfășurat întrece
rile campionatului european de 
tir cu arcul, masculin și fe
minin. Din țara noastră au luat 
parte Aurora Chin și Aurel Ro- 
bu. Campioana țării noastre a 
avut o comportare relativ bună, 
ea reușind să se claseze, in 
final, pe locul 13 din 62 de 
concurente. înaintea unor nu
me cunoscute pe plan interna
țional ale acestei discipline. _ în 
schimb. Aurel Robu, concur! nd 
bolnav, n-a reușit să se apro
pie de valoarea sa reală și s-a 
clasat doar pe poziția a 51-a. 
din 84 de arcași. Titlurile de 
campioni europeni au revenit, 
la individual, reprezentanților 
Uniunii Sovietice, iar la echi
pe, Uniunii Sovietice și. o 
mare surpriză, reprezentanților 
Belgiei. Iată, dealtfel, clasa
mentele : simplu FITA, mascu
lin, individual : 1. V. Eșeev
(U.R.S.S.) 1 274 p. 2. V. den 
Bosche (Belgia) 1 269 p, 3. T. 
Poikolainen (Finlanda) 1261 p,
4. T. To<th (Cehoslovacia) 1247 
p, 5. K. Laasonen (Finlanda) 
1 247 p. 6. M. Schhnberg (Elve
ția) 1 243 p ; echipe î 1. Belgia

3 752 p,
Finlanda 
dividual : 
(U.R.S.S.) 
riluoto I 
Liudmila 
1231 p, 
(Danema 
sandra B 
6. Soni. 
1 223 p ;
3 737 p, 
p, 3. Fi:

Alte r 
concurși 
prietene 
beră 3 
(U.R.S.S 
lescu 1 
V. Tur. 
F. Blan 
C. Ion 
590 p.

loan 
calitate 
unde, 1 
tămini, 
rile de 
europei 
Titu V 
treceri]
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voluat pe Stadio- 
n Ulan Bator, in 
tei-te numeroase, 
j fost televizate, 
ndu-se in direct, 
ndiferent de re
strat, s-au bucu- 
, publicului spec- 
au urcat pe po- 

iplătiți cu premii
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LA UNIVERSITATEA CRAIOVA: DISCIPLINA 
CONDIȚIONEAZĂ VALOAREA

I
noasă ambiantă — 
tizeze prof. Hoa- 
lifestat și după 
dejul taberei In
ie care gazdele 
ranizat-o la Nai- 
une montană la 

aflată Ia circa 
1 Bator. Acolo, 
pe două săptă- 
iții la Tetratlon 
întrecerea, insă 

de sport, la vo- 
într-o probă a- 
e data aceasta 
irii noastre s-au 
•untași."
mbrii delegației 
corimat la rîn- 
. pentru reușita 
iriela Șenchca : 
minunat : -con- 
:is. cunoașterea 
foarte departe 

șâniei, a oame- 
ir, care ne-au 
uită afecțiune". 

„Păstrez fru- 
lin această 

gcn'așig'"’- ac- 
4 cum nu 
atmosfera
Intre toți par-

de-

se 
de
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Demn de consemnat „prolo
gul" la meciul Universitatea 
Craiova — A.S.A Tg. Mureș. 
La curent cu starea precară de 
spirit a ex-campioanei, după 
pierderea ambelor jocuri dis
putate în deplasare în acest 
început de sezon. crainicul 
stadionului a propus tribunei a 
II-a un „moment-dialog", me
nit să readucă moralul tn ta
băra gazdelor. In timp ce a- 
cesta rostea numele celor 11 
fotbaliști craioveni aflati la 
„încălzire" spectatorii îi aplau
dau.

înainte de ioc, la cabine, a 
avut loc. de asemenea, un mo
ment de refortificare psihică : 
„Nimănui indiferent de vîrsta 
Si numărul tricourilor îmbră
cate în echipa reorezentativă. 
nu-i mai este permis, de aci 
înainte, să aducă. în teren, 
vreun reproș arbitrilor si coe
chipierilor" ; „nimănui nu-î 
mai este permis să încalce dis
ciplina de joc. Să eliminăm, 
o dată pentru totdeauna. din 
jocul echipei numerele perso
nale". de sfidare a efortului 
colectiv", se adresa echipei an
trenorul Constantin Oțet...

...Ca si în campionatul trecut, 
A.S.A. Tg. Mureș n-a opus la 
Craiova o rezistentă De măsu
ra unei reprezentante a pri
mului eșalon. Avea de partea 
ei, este drenț. și circumstanțe 
atenuante. BolGni si Iile Cos
te!, doi dintre cei mai buni

SATE
I

Adrian 
3:56,8 ; 
Orșova

0,5. 2.
Tim.) 

irina 
:42.8. 
nblican rezer-
1 : 4+1 rame
tc. 3:52.8, 2.
4:01,2. 3. Vo-
2 rame (f) : 
17,4, 2. Olim-

Arad 4:34,7; 
C.S.Ș. 2 C-ța 
3:53 5 3. Ti-
59,6; 4+1 ta- 
im. 5:18,3, 2.

3. Marina 
vîsle (b) : 1. 
neretea Făl- 
. Tim. 5:46,1; 
5.Ș. 1 Buc.
6:K.*̂»+1  

noioagă, De- 
5:34.2. 2.

3. Voința 
le (b) : 1.
S.S. Deva 
a 5:08.4 ; 2 
5. 2 C-ța 
;uc. 4:01.7, 
13.6; simplu 

(C.S.Ș, 2
a Mustețea 
3+1 (f) : 1.

2. Metalul 
i : 1. E. 
i:46.4; 8+1 
ic, 4:56,8, 
1:57,0, 3.
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ENZO BEARZOT
VA VENI LA BUCUREȘTI

Directorul tehnic al echi
pelor reprezentative italiene, 
Enzo Bearzot, antrenorul 
„Squadrei Azzurra" proaspă
tă campioană mondială. va 
veni la București pentru a ur
mări partida România — Sue
dia, cane se va disputa, la 8 
septembrie. în preliminariile 
C.E.

I
I
I
I
I
I

DORU NICOLAE, 

LA GLORIA BISTRIȚA
Expirîndu-i contractul la e- 

chipa Panathinaikoș Atena, 
unde a activat în ultima vre
me. Doru Nicolae a revenit, 
de curînd. în țară. Săptămîna 
trecută el a fost legitimat la 
divizionara „B“ Gloria Bis
trița, formație la care a mai 
jucat cu ani în urmă.

I
I
I
I

iCULl
3 740 p, 3. * 
minim in- I
Butuzova • 

Paivi Me- _ 
247 p 3. I 
(U.R.S.S.) I 

iristiansen
5. Alek-

I.) 1 225 p, 
(U.R.S.S.) 

. U.R.S.S. 
anie 3 608
3.

I
I

i stoat e tn 
armatelor 
pușcă 11- 

r. Ivanov
R. Nico- 

riteză : 1. 
,96 p, 2. 
16 p. ...6. 
1. Calotă

I
I
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spre lo- 
itecattini, 
stei săp- 

întrece- 
lionatelor 
va urma 
s la ln- 
uniorilor.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOIO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
25 AUGUST. Extragerea I : 21 42 
8 40 16 11 ; Extragerea a H-a 
J1 35 37 9 26 10. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 681.746 LEI. din 
care 92.090 lei, report la cat. 1.
• ClȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 18 AUGUST. 
Cat. 1 : 1 variantă 25% — auto
turism Dacia 1300 ; cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 30.589 lei șl 6 va
riante 25% a 7.647 lei ; cat. 3 : 9 
variante 100% a 3.973 lei și 41 va
riante 25% a 993 lei ; cat. 4 : 
75,25 a 1.016 lei ; cat. 5 : 170,25 a 
449 lei ; cat. 6 : 6.790,25 a 40 lei ; 
cat .7 : 167 a 200 lei ; cat. 8 : 
3.620,50 a 40 lei. Report la cat. 1: 
92.090 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la cat. 1, obținut pe un 
bilet jucat 25%, a revenit parti
cipantului KEMALOGLU ȚîALMI 
din Brăila.
• ClȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 22 AUGUST. 
Cat. 1 (13 rezultate) : 6.272 va
riante 100% a 40 lei și 16.933 va
riante 25% a 10 lei. Deoarece va
lorile unitare ale ciștigurilor de 
La categoriile 2 și 3 au fost sub 
plafonul minim de 40 lei, fondul 
concursului ' s-a repartizat, con
form regulamentului, primei ca
tegorii. Intrucît nici acest fond, 
in valoare de 283.019 lei, nu a 
fost suficient pentru asi^frarea 
valorii unitare minime de 40 Iei, 
Administrația de stat Loto-Pro
nosport a alocat din fondul spe
cial diferența necesară — 137.191 
lei — țjentru plata ciștigurilor de 
la cat. 1.

• ASTAZI este ultima r.i de 
procurare a biletelor cu numere
le dv. preferate pentru tragerea 
obișnuită Loto de vineri 27 au
gust 1982. Nu ocoliți prilejul de 
a vă număra mîine printre 
marii ciștigători î 

jucători ai echipei, fiind in
disponibili. MERITELE forma
ției învingătoare nu pot fi 
însă ignorate. Pentru că. spre 
deosebire de trecutul apropiat. 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
S-A LUAT. IARĂȘI. 1N SE
RIOS etalind. în fata tribune
lor, jocul ei obișnuit, cu virtu
țile tehnico-tactice cunoscute 
si un angajament fizic deose
bit. A fost clar, după modul 
în care îsi sincronizau fotbaliș
tii craioveni intențiile în cîm- 
pul de ioc. că echipa si-a 
păstrat intacte atuurile care 
au consacrat-o. că. centru a le 
pune din nou în valoare, ea 
simțea doar nevoia unor co
rective la capitolul disciplină :

LA COR VINUL: VA 
PROBLEMA

Pentru orice observator a- 
tent si obiectiv. evoluțiile 
Corvinului din actualul cam
pionat au prezentat o vizibilă 
scădere fată de apreciatele și, 
pe bună dreptate, lăudatele 
comportări din trecutul cam
pionat. Nu mai departe decît 
jocul cu F. C. Olt ne-a arătat 
valoroasa formație din Hune
doara într-o evidentă pierde
re de viteză, mai cu seamă pe 
ultima porțiune a meciului, 
cînd fotbaliștii localnici făceau 
mari eforturi spre a se de
marca. SDre a interveni la ba
lon.

Există explicații obiective 
fată de prestațiile sub așteptări 
ale Corvinului ? După opinia 
noastră, da. în primul rînd, 
referindu-ne. in mod special, 
la întîlnirea din etapa a 4-a. 
cele trei accidentări — Gălan, 
Dubînciuc și Gabor (acesta 
din urmă a evoluat doar cinci 
minute. în final, deși era ac
cidentat la piciorul sting) — 
care au dus la o serie de im
provizații în .unsprezecele" a- 
liniat. Cea mai importantă, a- 
ducerea lui Rednic pe postul 
de „libero". Cunoscută fiind 
pozitia-cheie a internaționalului 
hunedorean pentru organizarea 
atacurilor ne aripi, a apărut 
în mod evident că formula a- 
liniată a prezentat scăderi la 
acest, capitol. Apoi chiar și 
Dumitrache nu s-a prezentat 
în plenitudinea forțelor. asa 
că aportul lui nu s-a văzut de- 
cit prin ..sclipiri", una dintre 
ele asigurînd dealtfel înscrierea 
golului. în completarea ideii

ARBITRII ETAPEI A
A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 

Ploiești : M. NICULESCU — V. 
Constan tin eseu (ambii din Bucu
rești) și C. Pădurăriței (Oradea).

Sportul studențesc — Politeh
nica Timișoara : I. VELEA (Cra
iova) — M. Ludoșan (Sibiu) șl I. 
Bîră (Agnita).

Jiul — Corvinul : R. PETRES
CU — L. Măerean și I. Orzață 
(toți din Brașov).

Politehnica Iași — F.C. Argeș î 
V. CIOCAN (Bistrița) — D. Ră- 
dulescu și T. Chelu (ambii din 
București).

C.S. Tîrgoviște — Steaua : O. 
ȘTRENG (Oradea) — V. Titorov 

29 AUGUST 1982

se atribuie cîștlauri în;'

BANI,AUTOTURISME,EXCURSII

DE JOC și... IN JOC. Faptul 
că de data aceasta (pentru 
prima oară de la începerea 
campionatului), fotbaliștii cra
ioveni n-au primit nici un car
tonaș galben faptul că. in 
frunte cu Bălăci, au jucat pen
tru echipă șl nu pentru ei. 
ONOREAZĂ, intr-adevăr, for
mația din Bănie, repunînd-o 
pe linia de plutire — Înaintea 
dublei manșe cu Fiorentina, in 
Cupa U.E.F.A. — sub impor
tantul aspect al ATITUDINII 
cu care trebuie să abordeze 
meciurile de campionat.

Din atitudinea publicului, 
s-a desprins sentimentul de 
satisfacție pentru comportarea 
fotbaliștilor craioveni in res
pectiva partidă, ca si dorința 
ea aceștia să continue numai 
în felul acesta.

Gheorghe NICOLAESCU

TREBUI REZOLVATĂ 
OMOGENITĂȚII

de mal sus. cu atît de irezis
tibilele acțiuni purtate pe a- 
rlpi — prin contribuția perma
nentă si curajoasă a fundași
lor și continuată de aportul u- 
nor extreme impetuoase. ca
pabile să furnizeze baloane 
periculoase — și aici înregis
trăm scăderi în sensul că nici 
unul dintre jucătorii utilizat! 
pe extremă nu deține o formă 
corespunzătoare. O deficientă 
care răpește considerabil din 
eficacitatea ofensivei hunedo- 
rene, alt aspect observat în 
partida cu F. C. Olt

Trecînd Ia alt grup de cau
ze ale plecării mai puțin con
vingătoare a Corvinului în ac
tualul campionat, credem că ar 
trebui să amintim despre dife
rentele ca grad de pregătire 
existente între componentii lo
tului. Faptul că fotbaliștii din 
Hunedoara s-au pregătit „pe 
fronturi diferite". ca să spu
nem asa Dare că a produs a- 
ceste deosebiri de randament. 
Misiune grea, dar realizabilă, 
pentru conducerea tehnică : se 
pune cu acuitate problema a- 
ducerii la același nivel de su
perior randament a întregului 
lot. Sîntem convinși dealtfel că 
la Hunedoara au fost sesizate 
slăbiciunile startului și se va 
acționa energic pentru ea a- 
cesta să dispună pînă Ia prima 
confruntare internațională de 
mare prestigiu a Corvinului, 
debutul in cupele europene, tn 
compania unei formații valo
roase, A. K. Graz.

Eftimie IONESCU

5-a A DIVIZIEI „1“
(Drobeta Tr. Severin) și A. Sto
ker (Petroșani).

Universitatea Craiova Chi
mia Rm. Vîlcea : I. DIM A (Si
ghișoara) — I. Caraman și L 
Medveș (ambii din Oradea).

S.C. Bacău — F.C.M. Brașov 1 
S. NECȘULEECU (Tîrgoviște) — 
M. Abramiuc și Gh. Arhire (am
bii din Suceava).

F.C. Olt — Dinamo î N. RAI- 
NEA (Bîrlad) — S. Pantelimo- 
nescu (Ploiești) șl A. Mustățea 
(Pitești).

F.C. Bihor — F.C. Constanța : 
V. ANTOHI — M. Stănescu șl 
V. Naumcef (toți din Iași).

Ați procurat bilete 
cu numerele prefe
rate ?
POSIBILITĂȚI 
MULTIPLE DE 
MARI CÎȘTIGURI:
• autoturisme 

„Dacia 1300“

• importante sume 
de bani, varia
bile si fixe

O excursii peste 
hotare,
în U.R.S.S. sau
R. P. Ungară

BILETELE DE 25 
LEI PARTICIPĂ 
LA TOATE CELE 
7 EXTRAGERI ÎN- 
SUMÎND 32 DE 
NUMERE 1

Agențiile Loto-Pro
nosport vă stau la 
dispoziție pînă sîm- 
bătă 28 august in
clusiv.

ARBITRI ÎN.. OFSAID!
înainte de încheierea campionatului 1981—82, apoi în pe

rioada dintre cele două sezoane, C.N.E.F.S. și F.R.F. au 
luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea activității 
fotbalistice. Ne amintim, de pildă, că luni 2 august, cu 
puțin timp înaintea startului în noul sezon, la sediul 
C.N.E.F.S., a avut loc o amplă ședință de analiză a acti
vității competiționale, în care au fost prezentate și mă
surile menite să ducă la creșterea nivelului de joc intern 
și internațional. Ia îmbunătățirea continuă a ordinei. dis
ciplinei și corectitudinii la toate eșaloanele fotbalului.

A început noul campionat și marele număr de cartonașe 
galbene și roșii arată, totuși, că pe plan disciplinar situa
ția nu s-a Îmbunătățit prea mult, cluburile și asociațiile 
nepunînd în practică măsurile ce se impuneau. Nici pe 
plan valoric nu s-au înregistrat progrese simțitoare, unele 
meciuri (F.C. Constanța — F.C.M. Brașov, F.C.M. Brașov
— C.S. Tîrgoviște, Petrolul — Sportul studențesc. Chimia 
Rm. Vîlcea — F.C. Argeș, ca să enumerăm doar cîteva) 
au arătat un nivel îngrijorător.

în aceste rînduri vrem să tragem un serios semnal de 
alarmă asupra calității arbitrajelor. îndeosebi la acordarea 
penalty-urilor. După cum este cunoscut, o nouă promoție 
de arbitri a fost avansată rapid pentru a umple golul lăsat 
de alți arbitri cu experiență implicați în unele manevre 
oneroase care au viciat rezultate tn campionatele trecute. 
Pentru noii arbitri au fost organizate cursuri de instruire, 
teste și selecții, apoi examene care au legitimat mulți ar
bitri noi de Divizia „A", pe lingă cei cițiva, mai vechi, 
neamestecați în vicieri de rezultate din trecut. Arbitrii 
tineri au fost încurajați de toată lumea inclusiv de presă, 
dar iată că au apărut și unele erori grave ale conducăto
rilor de joc, în special la aprecierea faulturilor în careu, 
care au dus la rezultate neconforme cu realitatea. Este 
vorba de deciziile arbitrilor D. Petrescu (la meciul C.S. 
Tîrgoviște — F.C. Olt), M. Neșu (Corvinul — F.C. Olt), 
C. Teodorescu (Jiul — Steaua) și L Crăciunescu (Petrolul
— Sportul studențesc). Alți arbitri au avut șansa să fie 
salvați de întorsătura jocului, deși prestațiile lor s-au si
tuat la cote modeste, cum a fost căzu] lui M. Abrymiuc, 
O. Ștreng, S. Necșulescu șl. surprinzător. N. Rainea. Și 
cele mai mari necazuri au fost produse tot de acordarea 
nejustificată a unor penalty-uri (cazul lui C. Teodorescu 
și I. Crăciunescu) sau neacordarea unor asemenea lovi
turi, cum s-a întîmplat, sîmbătă. la Hunedoara, deși, prin 
intermediul televiziunii, toată lumea a văzut că Lamandi 
a fost faultat în careu, insă numai M Neșu n-a văzut-ni- 
mic !? N. Rainea a ignorat și el o asemenea situație, dună 
care a acordat un penalty nejustificat (în compensație?). 
Suprasolicitarea unor arbitri tineri, la care s-a adăugat 
lipsa de experiență, mai puțin observată la început din 
cauza dorinței și necesității de promovare, poate contribui la 
dictarea unor decizii eronate, dar, tot atît de bine aceste 
greșeli pot fi cauzate de îngîmfarea unora dintre ei. de 
pe urma promovărilor și aprecierilor de pînă acum. Sur
prinde însă scăderea de formă (oare și de valoare?) a arbi
trilor cu mare vechime în Divizia „A", cum sînt C. Teo
dorescu și N. Rainea.

Se impune ca după a 5-a etapă a campionatului, de sîm- 
băta viitoare, colegiul de specialitate și biroul F.R.F. să 
analizeze arbitrajele de pfciă acum, să concluzioneze și să 
ia măsuri în consecință.

Al. CONSTANTIN

DE LA MECIURI ADUNATE...
• Quo vadls „Poli*  T— ae 

întreabă necăjiți pasienațll 
fotbalului timișorean eu glo
dul la situația precară a e- 
chipei, oare în 4 etape a „cu
les*  doar două puncte. Cau
se : Iată clteva : L „Poli" 
Timișoara joacă în ritm de 
vals, bătrlneșta, pregătind a- 
tacurile la nesflrșlt, ducînd 
mereu mingile... Înapoi, pînă 
la Unia de fund I ; 2. Medi
cul Surdan, fost Jucător al 
echipei timișorene : „Noi lup
tam, căutam să suplinim 
prin pregătire fizică valoarea 
mai scăzută a lotului. Cel de 
azi au uitat parcă ce Înseam
nă să te dăruiești echipei 
tale". 3. Arbitrul Dan Petres
cu : „Multe am auzit In te
ren. Cel vechi — Manea șl 
Șerbănoiu, In special — 11 
ceartă pe cel tineri In per
manentă, zăpăclndu-1. In 
fond, pe cel ce muncesc tn 
joc" ; 4. Observatorul fede
ral Victor Stănculescu: „Poli 
o nepregătită fizic. Dă do
vadă de neputință In unele 
momente, joacă Încet, calm, 
fiindcă nu poate mal mult*.  
• Frumoasă, In schimb, 
compe -tarea echipei Politeh
nica Iași la Timișoara. Com- 
ponențil acesteia au luptat 
exemplar, au crezut in șansa 
lor. s-au arătat bine pregătiți 
fizic, jucînd ta viteză. Pe ctad. 
Insă, și prima victorie T • în 
meciul de speranțe, F.C. Bi
hor a învins pe Dinam u 
3—1, deși ta echipa gazdelor 
au evoluat L. Moldovan, Gi». 
Dumitrescu, Vlad șl Sertov, 
Dat nu prea l-am văzut în 
Joc. în schimb, a lăsat a 
frumoasă Impresie orădeanu» 
Lupău. El nu s-a supărat că 
a fost trimis să Joace la spe

Ne-a scris de curlnd Tudor Stolan, din București, str. Băicu- 
leștl nr. ÎS, Se Întreabă șl ne Întreabă „De ce nu apare in 
echipa Dtaamo jucătorul Țălnar, pînă mal ieri cel mai bun 
fotbalist dinamovlst șl curtat șl de echipa națională 7". Cores
pondentul nostru mal Invocă șl niște motive, printre care șl 
acela că Țălnar ar fi fost accidentat brutal, intenționat, de că
tre... Augustin. Ne-am interesat și nl s-a spus că nu s-a în- 
tlmplat așa ceva. E adevărat, Țălnar a fost accidentat mal de 
mult, dar e refăcut, fapt confirmat de trecerea testelor șl de 
Înscrierea tal pe foaia de arbitraj chiar la meciul de sîmbătă. 
cu F.C. Bihor. De la clubul Dinamo am aflat că este preferat 
pe extrema dreaptă lOTdache, care joacă mal bine, care a avut 
t-n final de sezon bun, contribuind prin golurile sale, ta mod 
deosebit, la clștlgarea „Cupei României". Rămîne ca Țălnar să 
se pregătească șl cind va demonstra că e mal bun ca Iordache 
credem că antrenorii 11 vor titulariza din nou.

ranțe șl a avut o evoluție care 
l-a bucurat tocmai pe antreno
rii săi. Lupău a fost autorul 
celor două goluri cu care e- 
dhlpa sa a dștigat. • ,Jn 
ultimi! cinci ani nu am mai 
văzut un meci așa de slab 1 
Ar merita un premiu de... u- 
rlțenle", Remarca nu este a 
unul neutru, ei aparține Iul 
Dumitru Dragomir, președin
tele clubului brașovean, șl era 
făcută la Încheierea meciului 
F.C.M. — C.S. Tîrgoviște.
• La înlocuirea Iul Bălan cu 
Manclu, gălăgioasa galerie 
brașoveană și-a îndreptat „ti
rul" asupra băncii antreno
rilor. Pe fază, crainicul sta
dionului a anunțat de două 
ori că ttnărui Bălan a fost 
schimbat deoarece s-a acci
dentat. Dealtfel, el a părăsit 
terenul șchlopăttod, aspect 
sesizabil $1 din ultimul rtad 
al tribunei. Unii, Insă, n-au 
vrut să vadă • După ce-a 
primit cartonaș galben pen
tru proteste la semnalizările 
corecte ale tușierulul R. Ma
tei, tîrgovișteanul Pltaru a 
continuat să albă aprecieri 
personale, gesticultad aproape 
la flecare decizie a arbitrilor, 
ceea ce-1 putea aduce al doi
lea cartonaș șl... el’minarea.
• Clnd echipele F.C. Con
stanta șl Jiul pășeau pe te
ren, ta frunte cu cel trei 
arbitri, spectatorii de la tri
buna a II-a a stadionului ț,I 
Mal" l-au făcut o primire 
frumoasă lui Nicolae Rainea. 
adresîndu-i ropote de aplauze 
șl scandlnd „Ral-nea — El 
Mundial". Din păcate, apre
ciatul arbitru internațional 
n-a arbitrat ca la... „mon
diale".



5-a încheiat a !X a edific a „Turneului Prietenia" la handbal Junioare

REPREZENTATIVA U.R.S.S. - PE PRIMUL LOC
Echipa României — pe treapta a treia a podiumului

Ieri s-au încheiat în sala Rapid din Capitală întrecerile celei 
de a IX-a ediții a „Turneului Prietenia" la handbal junioare. 
După 5 zile de dispute de bun nivel tehnic, cu multe jocuri de 
factură modernă, competiția a fost clștigată de puternica re
prezentativă a Uniunii Sovietice, excelent pregătită din toate 
punctele de vedere, cu jucătoare de mare gabarit. Tînăra echi
pă a României a urcat pe treapta a treia a podiumului.

tru Bulgaria. Au arbitrat 1 
Maly și J. Passon (Polonia).

P.

CLASAMENT

1. U.R.S.S. 3 3 0 0 74-36
2. Ungaria 3 2 0 1 58-75
3. România 3 1 0 2 53-54
4. Bulgaria 3 0 0 3 55-75

PENTRU

6
4
2
0

Campionatele mondiale de canotaj

ECHIPAJELE NOASTRE-IN ETAPELE
SUPERIOARE ALE COMPETIȚIEI

TURNEUL PENTRU 
LOCURILE 1-4

U.R.S.S. — ROMANIA 18—13 
(9—10). în ciuda faptului că au 
pierdut la o diferență de 5 go
luri, tinerele noastre handbalis
te au părăsit terenul cu frun
tea sus deoarece mai bine de 
două. treimi din joc ele au fost 
mai mult decit egale puterni
celor lor adversare. După o 
primă repriză în care scorul 
s-a menținut egal pînă în min. 
16 . (7—7), în min. 23 echipa 
României a luat conducerea cu 
8—7, în min. 27 cu 9—7 și în 
min. 29 cu 10—8. Această de
tașare s-a datorat mai ales 
jocului în apărare, foarte activ 
și prompt, ca și formei deose
bite a portarului Luana Gri- 
gore, dar și modului inteligent 
în care Edith Torok a Știut să

înscris : Gorb 7, Zabolotnaia 4, 
Meahkih S, Nanova 3, Vaseț- 
kaia 1, respectiv Torok 7, Las. 
zio 5, Kibedi 1. Au arbitrat J. 
Gulaș șl R. Rittcr (Ceho
slovacia).

UNGARIA — BULGARIA 
28—26 (12—10). Partidă foarte 
frumoasă, în care experiența 
mai mare a handbalistelor un
gare și-a spus cuvîntul într-un 
final palpitant. Victoria echi
pei Ungariei poate fi conside
rată, din acest punct de ve
dere, pe deplin meritată, chiar 
dacă admirabilele handbaliste 
bulgare și-au Pus deseori în 
dificultate adversarele. Din 
păcate cîteva mari erori ale 
arbitrului polonez P. Maly au 
lacilitat succesul formației Un
gariei care. în final, a stat

II

TURNEUL 
LOCURILE 5-8

POLONIA — ROMANIA 
25—23 (9—10). Joc bun al for
mației secunde a țării noastre, 
care a reușit în mai multe 
rînduri să refacă din handicap, 
deși a fost condusă cu două și 
trei goluri pe tabela de scor. 
Totul a âurat însă pînă către 
sfîrșitul meciului cind, atit în 
apărare, cit și în atac tinerele 
handbaliste românce au cedat. 
De Ia 23—21 pentru echipa Po
loniei (min. 53) echipa noastră 
a egalat : 23—23 (min. 55) pen
tru ca, în continuare, formația 
oaspete să se detașeze. Au în
scris : Niewerowska 6, Zygad- 
linska 5, Romanowska 5. Afti- 
ka 5, Dutkiewicz 2, Frasciak 1, 
Krasutka 1 — pentru Polonia ; 
Tudor 7, Romele 4, Morar 4, 
Chirilă 3, Nisipcanu 2, Topea 
2 Rupă 1 — pentru România 
îi. Au arbitrat : B. Georgiev 
și K. Sotirov (Bulgaria).

R. D. GERMANA — CEHO
SLOVACIA 26—20 (11—10). O 
primă repriză în care echipa 
Cehoslovaciei a reușit să men
țină aproape același ritm, pen
tru ca în ultimele 15—20 de mi
nute formația R- D. Germane, 
mai experimentată șl mai o- 
mogenă, să se detașeze. Au 
marcat : U. Krause 6, Deibele 
S, Matthaus 4, Nosbach 4. 
Schmidt 3, Hadlik 2, Dekarz 
1, A, Krause 1, respectiv Zsi- 
garcslkova 8, Wittnerowa 5, 
Kissova 3, Hejtmankova 2, 
Corbova 2. Bobossiova 1. Duri- 
sova 1. Au arbitrat : C. Crls- 
tea și I. Manoliu (România).

. In Elveția au continuat, ieri, 
campionatele mondiale de ca
notaj cu întrecerile din cadrul 
recalificărilor atit pentru fete 
cit și pentru băieți.

Evoluînd bine, echipajul 
nostru feminin de 4+1 vîsle 
a ocupat primul loc în seria 
I, calificîndu-se în finala a- 
cestei probe. Clasament: 1. Ro
mânia (Sofia Corban. Maria 
Macoviciuc, Elisabeta Oleniuc, 
Titie Țăran + Ecaterina Oan- 
cia) 3:16,66, 2. Franța 3:20,27, 
3. R.F.G. 3:20,47. în seria II-a : 
1. S.U.A. 3:14,28, 2. Danemarca 
3:16,74, 3. Bulgaria 3:16,85, 4. 
Ungaria 3:22,52 (primele trei 
s-au calificat în finală).

O cursă bună au făcut și 
fetele din schiful de 8+1 care, 
într-o companie valoroasă, au 
ocupat locul II în prima serie, 
calificîndu-se, de asemenea. în 
finală. Clasament : 1. R.D.G. 
3:00,27, 2. România (Luciana 
Druțu, Irina Apostol, Florica 
Lavric, Paraschiva Lazăr, Jea- 
na Mieilă, Maria Simion. Ma- 
rica Țăran, Rodica Frîntu + 
Viorica Vereș) 3:02,51, 3. Ca
nada 3:05,28, 4. Bulgaria 3:09,33, 
5. Anglia 3:12,50 (primele patru 
în finale).

La 2 rame, echipajul Naghiu-

Furcilă a ocupat locul patru în 
seria doua, nereușind să se ca
lifice în finala mare a acestei 
probe. Clasament : 1. Olanda 
3:37,13, 2. Bulgaria 3:38,52, X 
R.F.G. 3:38,77, 4. România 
3:43,40, 5. R.P. Chineză 3:53,75. 
In prima serie: 1. Polonia
3:37,87, 2. U.R.S.S. 3:38.97, 
3. S.U.A, 3:39,68, 4. Australia 
3:40,65, 5. Anglia 3:49,52 (pri
mele două în finală).

Așadar, după întrecerile din 
serii și recalificări, schiturile 
noastre de 4+1 vîsle, 4+1 rame 
șl 8+1 vor evolua în finalele 
de sîmbătă, canotoarele de la 
2 vîsle și simplu se vor întrece, 
vineri. în semifinale, iar echi
pajul de 2 rame va lua startul 
în finala mică.

La băieți, după o cursă tn 
care a condus tot timpul, echi
pajul nostru de 4 f.c. (Airoae, 
Voiculescu, Toma, Iosub) a 
cîștigat prima serie, calificin- 
du-se în finală. Clasament J 
1. România 6:14,24, 2. R.D.G.
6:15,95, 3. Italia 6:22,11, 4. Bul
garia 6:26,02, 5. Franța 6:26,99. 
In seriaall-a: 1. Cehoslovacia 
6:16,44, 2. Danemarca 6:18 03,
3. S.U.A. 6:22,71, 4. Olanda
6:24,64. 5. Anglia 6:27,23 (pri
mele două în finală).

ACTUALITATEA ATLETICĂ

Estera Laszlo (nr. 6) va 
rătoarelor sovietice și va 
noastre (fază din ultima 
U.R.S.S. — România) 

dirijeze acțiunile ofensive. La 
începutul reprizei secunde, în
să. echipa noastră a marcat o 
evidentă scădere de ordin fizic, 
în timp ce selecționata Uniunii 
Sovietice s-a desprins încet, dar 
sigur : 10—10 în min. 32. 12—10 
în min. 36, 14—11 în min. 40, 
16—13 în min. 49. Și astfel se
lecționata U.R.S.S. a terminat 
turneul neînvinsă. în timp ce 
echipa României a trebuit să se 
mulțumească cu locul trei. Au

arunca 
înscrie 

intilnire

peste înaltul blocaj al apă- 
pentru reprezentativa țării 

a „Turneului Prietenia", 
Foto: Ion MIHĂICĂ

sub semnul incertitudinii: 
20—20 în min. 48, 24—22 pen
tru învingătoare în min. 54. 
Succesul echipei Ungariei tre
buie pus și pe seama portaru
lui Annamaria Szabo, în ex
celentă formă, care a soos 
mingi ce păreau ca și goluri. 
Au înscris : Elekcș 8, ErdSș 7, 
Szilakyj 5. Kovacs 4. Szabo 2. 
Zoltal 2 — pentru Ungaria ; 
Eneva 14, Samokovlieva 8, Ma- 
rinova 3. Alexeieva 1 — pen-

CLASAMENT

5. R.D. Germană
6. Cehoslovacia
7. Polonia
8. România II

2
2
1
0

1
0
1
0

0
1
1
3

86-70
69-73
64-63
61-74

5
4
3
0

• în cadrul concursului din 
Berlinul Occidental. desfășurat 
săptămîna trecută, Horia Toboc 
s-a clasat al 5-lea la 400 mg 
cu 50,38 s. iar loan Zatnfirache 
a fost al 7-lea la disc cu 62,04 
m. Competiția a avut loc pe o 
temperatură de numai 13 grade 1
• O Importantă reuniune in

ternațională a avut loc la Koln. 
Citeva rezultate : bărbați : 100
m — C. Smith 10,12. C. Lewis 
10,24 ; 200 m — Butler 20,47 ; 
400 m — Cameron 44,75. Paul 
44,88, Weber (R.F.G.) 44,99 ; 800 
m — Coe (M. Brit.) 1:45,10; 
1 000 m — Wulbeck (R.F.G.) 
2:16.95 ; 3 000 m — Wesinghage 
(R.F.G.) 7:39,34 ; 110 mg — Fos. 
ter 13,32, Milbum 13,46 ; Ca- 
sanas (Cuba) 13,48 ; 400 mg — 
Lee 48.48 Schmidt (R.F.G.) 
48,80 ; 1 500 m — Maree 3:35.24. 
Aouita (Maroc) 3:37,37. Zdrav- 
kovici (Iug.) 3:37,75 ; lungime 
— Myricks 8,30 m. Jaskulka

7,69 m ; triplu — Banks 16,8J 
m. Connor (M. Brit.) 16.70 m ; 
înălțime — Stones 2.28 m. 
Thrănhardt (R.F.G.) 2,28 m. 
Fromeyer (R.F.G.) 2,28 m ; pră
jină — Lohre (R.F.G.) 5,50 m ; 
ciocan — Ploghauș (R.F.G.) 
74,58 m ; femei : 100 m — Wil
liam 11,28 ; 200 m — Taylor 
(Can.) 22,48 ; 800 m — Janu- 
chta (Pol.) 1:59.65. Gerdes 
(R.F.G.) 2:01.79 ; 1 500 m — van 
Hulst (Oi.) 4:07,53. Kraue
(R.F.G.) 4:07.72 ; 100 mg — Lan
ger (Pol.) 12,55 m ; greutate : 
Schulze (R.D.G.) 20,17 m ; su. 
liță — Thyssen (R.F.G.) 64,78 m.

• La 30 august, la Crystal 
Palace, federația engleză orga
nizează un concurs de verificare 
a formei selecționabililor pentru 
C.E. Deoarece Ovett a anunțat 
că nu va participa la 1 500 m, 
probabil că el nu va face parte 
din lotul britanic pentru „euro
pene".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Dlmitrovgrad 

(Bulgaria) în campionatul euro
pean de juniori (masculin), gru
pa A : R.F. Germania — Norve
gia 89—51, Iugoslavia — Ceho
slovacia 106—90, Bulgaria—Franța 
83—82, Iugoslavia — Franța 
114—88, Cehoslovacia — Nor
vegia 81—70. Conduc Iugosla
via și Bulgaria cu 6 p La Has- 
kovo, în grupa B : Finlanda — 
Ungaria 72—71, URSS — Israel 
96—71, Italia — Spania 76—74, 
Finlanda — Israel 87—74, Spa
nia — Ungaria 104—84 URSS — 
Italia 80—63. Conduce URSS cu 
6 P-

CICLISM • Etapa a 2-a a 
„Marelui Premiu Wilhelm Tell", 
Sch warn den — St. Moritz (162,5 
km) a revenit elvețianului Nlkl 
Ruetlmann în 4h47:27. urmat la 
29 secunde .de compatriotul său 
Urs Zimmermann. Aceeași ordine 
este șl -în clasamentul general 
al competiției. • Olandezul 
Adrie van Houwelingen a cîștl- 
gat prima etapă a Turului O- 
landel. Enter — Veendam, 198 km 
în 4h40:31. La 4 secunde a sosit 
belgianul Eddy Planckaert. în 
fruntea unui pluton numeros.

HOCHEI PE IARBA. • La 
Kuala Lumpur, în Cupa Mondia
lă pentru juniori : Olanda — Ca
nada 5—2, India — Spania 4—1 
(după prelungiri) Noua Zeelan- 
dă — Singapore 7—0.

PENTATLON MODERN > La 
Crystal Palace (Londra) au în
ceput campionatele mondiale de 
juniori. în prima probă câlâ- 
rla, elvețianul Nicolas Waber șl

americanul Philip Cain au reali
zat 1 100 p.

RUGBY. • Continulndu-șl tur
neul tn Noua Zeelandă, selecțio
nata Australiei a întrecut la Ha
milton • reprezentativă locală 
cu scorul de 23—3.

ȘAH. • Cu trei runde înainte 
de încheierea campionatului 
mondial de juniori de la Copen
haga, în clasament conduce So- 
kalov (URSS) cu 8,5 p. Șahistul 
român Dan Bărbulescu. care a 
pierdut în runda a 9-a la Ben
jamin (SUA), are 5,5 p și o par
tidă întreruptă. • In turneul in
ternațional de la Polianița Zdroj 
(Polenla) după 11 runde conduce 
Vogt (R.D. Germană) cu 7 p, 
urmat de Radulov (Bulgaria) șl 
Popovlcl (Iugoslavia) cîte 6,5 p, 
Ovldiu Foișor (România) 6 p 
eto.

TENIS. • Clasamentul la zi 
stabilit de computerul A.T.P. : 1. 
John McEnroe, 2. Jimmy Con
nor», 3. Ivan Lendl. 4. Guiller
mo Villas, 5. Vitas Gerulaltis, 8. 
Gene Mayer, 7. Josâ Luis Clerc, 
8. Jose Higueras, 9 Elliot Telt- 
scher 10, Yannick Noah... 19. 
Bjorn Borg. • In primul tur al 
turneului feminin de la Mahwah 
(New Jersey) : Tanvter — Smith 
6—3, 4—0, 0—1, Tomanova — 
Stove 6—0, 4—6, 6—1, Norton — 
Arrays 7—6, 6—7. 7—6 Temes- 
varl — Fernandez 7—5, 6—2.

YACHTING. • După cinci din 
cele 7 regate ale C.M. la clasa 
Tornado, conduce americanul 
Randy Smyth cu 8 p urmat de 
canadianul Larry Woods 37,4 și 
neo-zeelandezul Rex Sellers 38 p.

3
3
3
3

Călin ANTONESCU 
Ion GAVRILESCU

Ii•kjL•f.
NOII ANTRENORI Al ECHIPELOR 

CEHOSLOVACIEI Șl U.R.S.S.

Conducerea Comitetului pentru 
Educație Fizică șl Sport din Ce
hoslovacia a apreciat ca nesa
tisfăcătoare evoluția reprezenta
tivei de fotbal la campionatul 
mondial din Spania. Printre mă
surile de remediere propuse se 
numără revizuirea structurii 
campionatului primei divizii, ela
borarea unul sistem unitar de 
pregătire, precum șl numirea u- 
nui nou antrenor federal, ta 
persoana lui Frantisek Havranek.

*
Noul antrenor al reprezentati

vei U.R.S.S. este Valerl Loba- 
novskl (43 de ani), fost antre
nor secund, jucător și antrenor 
la Dinamo Kiev, selecționat ta 
echipa „A" șl cea olimpică.

CAMPIONATE • CUPE

FRANJ A (et. 3). Lillle — So- 
chaux 1—0, Mulhouse — Lena 
1—3, Bordeaux — Nantes 1—3, 
Bastia — Monaco 2—0, Paria St. 
Germain — Nancy 2—3, Brest — 
Rouen 4—2, Lyon — Tours 2—0. 
Laval—St. Etienne 0—0, Toulouse 
— Auxerre 2r—1, Metz — Stras
bourg 1—1. în clasament : Tou
louse 0 p, Brest, Lens, Nantes, 
Laval cu cite 4 p.

R.F. GERMANIA (et. 21) — ci
teva meciuri (celelalte vor fi 
reprogramate după întoarcerea 
unor echipe din turnee) : Bayern 
Mtlnchen — Fortuna Ddsseldorf 
1—0, Bochum — Karlsruhe 0—1, 
Frankfurt — Leverkusen 5—0, 
Stuttgart — Schalke 2—1. In cla
sament : Karlsruhe 4 p, Dort
mund 3 p, Stuttgart 3 p.

SUEDIA (et. 16). A.I.K.—G8- 
teborg 0—0. Brage — NorkS- 
plng 3—0. Elsborg — Oester 
3—1, Aatvidaberg — Hamărby 
0—3, Kalmar — Malmo 0—2, 
Orgryte — Helmstad 4—1. în 
clasament : GSteborg 21 p
Elfsborg, Malmo cite 19 p.

PORTUGALIA (prima eta
pă). Portimonense — F.C. Por
to 1—2. Braga — Guimaraes 
1—2, Boavista — Estoril 0—1, 
Espinho — Benfica 0—1, Spor
ting — Fanehal 1—0.

FINLANDA. După 22 de eta
pe. în clasament conduc echi
pele Turun Palloseura și Kc. 
Parit cu cîte 29 p. urmate de 
Valkeakosken — 28 p.

SCOȚIA. în turul al doilea 
al „Cupei ligii" (rezultate mai 
importante) : Aberdeen —
Dumbarton 3—0. Armroth — 
Celtic 0—3. Clyde — Glasgow 
Rangers 1—4, Dundee United
— Raith 5—1.

ÎN „CUPA LIBERTADO- 
RES“ (gr. 4) Deportivo Uni- 
versitaria (Ecuador) —• Cobre- 
loa (Chile) 0—0 ; Colo Colo 
(Chile) a învins în deplasare 
cu 3—1. pe Barcelona Guaya
quil (Ecuador).

ALTE REZULTATE

• La Madrid : Atletico Madrid
— Universldad Ciudad de Mexico 
3—2.
• In semifinalele turneului de 

la Valencia, echipa locală a dis
pus de Luton Town cu 2—0. 
prin golurile Iul Kempes șl Rl- 
bes. In celălalt meci : Borussl» 
Dortmund — Atletico Mineiro 
(Brazilia) 1—0.
• In turneul de la Barcelona, 

Manchester City a Învins cu 
8—T, după penalty-uri, pe F.C. 
K61n. Echipa vest-genmană a 
contestat un gol marcat de en
glezi din 11 m, deoarece jucăto
rul care a Înscris nu a figurat 
ta formația britanică. După tim
pul regulamentar, scorul fusese 
1—1.
• Finala de la Valladolid a 

fost ctștlgată de Belo Horizonte 
(Brazilia), care a Învins cu 2—0 
formația locală prin golurile 
Iul Tostao (2 — unul din pe
nalty).

• Federația franceză de atle
tism a comunicat lotul sportivi
lor ce vor participa la campio
natele europene de la Atena, 
alcătuit din 51 de atleți și atle
te. Vor face declasarea, printre 
alții, Thierry Vigneron și Jean 
Michel Bellot (prăjină). Philip
pe Le Joncour. Patrick Barre 
și Bernard Pettibois (pentru
probele de sprint), Luc Viudes 
(greutate), precum și Michele
Chardonnet (100 mg). Isabelle
Accambray (disc). Annick Le- 
breton si Christine Seeman
(maraton).

• Lotul elvețian pentru C.E. 
este compus din 26 de sportivi, 
dintre care se remarcă Markus 
Ryffeil (5 000 m) și Cornelia 
Burki (3 000 m).

CAMPIONATUL 
MONDIAL

DE BASCHET (m)
Campionatul mondial mascur 

Iin de baschet din Columbia se 
apropie de sfîrșit. în turneul 
final (locurile 1—7) : Australia 
— Columbia 72—63. Spania — 
Canada 83—80. Clasament 1. 
Spania 9 p (5 jocuri), 2. 
U.R.S.S. 8 p. 3. S.U.A. 7 p. 4. 
Iugoslavia 6 p (+15), 5. Aus
tralia 8 p (—36) toate cu 4 
meciuri. 6. Canada 5 P (5 me
ciuri). 7. Columbia 4 p_, In 
cursul nopții s-au jucat meciu
rile Columbia — Iugoslavia șl 
Spania — U.R.S.S.

i
In grupa secundă (locurile 

8—13) : Uruguay — Coasta de 
Fildeș 96—85. Brazilia — Ceho
slovacia 98—94. Clasament fi
nal : 8. Brazilia. 9. Panama. 10. 
Cehoslovacia. 11. Uruguay. 12. 
R. P. Chineză, 13. Coasta de 
Fildeș.
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