
VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICI! ARABE EGIPT,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a reintîl- 
nit, joi, la Snagov, cu președin
tele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak.

In timpul convorbirilor, cei 
doi președinți au continuat e- 
xaminarea unor aspecte impor
tante privind dezvoltarea rela
țiilor româno-egiptene, extin
derea cooperării economice, in
tensificarea și diversificarea 
schimburilor comerciale, cores
punzător dorinței și aspirațiilor 
de progres ale ambelor țări și 
popoare.

In continuare, s-a procedat la 
un larg și aprofundat schimb 
de păreri cu privire Ia evoluția 
vieții politice internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak au 
subliniat că in lume se afirmă 
tot mai puternio voința po
poarelor de a se dezvolta libere 
și independente, de a colabora 
într-un climat de înțelegere și 
pace.

In timpul convorbirilor, o a- 
tenție deosebită a fost acordată 
problemelor din Orientul Mij
lociu.

In numele său și al poporu
lui egiptean, președintele Mo
hamed Hosni Mubarak a dat o 
înaltă apreciere poziției princi
piale și 
niei in 
Mijlociu, 
te ale 
Ceaușescu consacrate rezolvării 
situației din zonă și statornici
rii unei păci durabile.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat hotărirea României 
socialiste de a contribui și in 
viitor la impulsionarea proce
sului de pace, la realizarea 
unei reglementări globale, jus
te și trainice în 
lociu.

Exprimindu-se 
față de sporirea

inaltă apreciere co 
dintre România și 
arena mondială, in 
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0 nouă medalie pentru atletismul românesc la campionatele europene

constructive a Româ- 
problemele Orientului 
eforturilor perseveren- 
președintclui Nicolae

Orientul Mij-

îngrijorarea 
necontenită a

cursei înarmărilor, care împo
vărează tot mai mult popoarele 
și duce la creșterea pericolului 
de război, s-a subliniat impor
tanța trecerii la măsuri concre
te, practice, dc dezarmare. In 
primul rind de dezarmare nu
cleară.

Dind o 
laborării 
Egipt pe
cadrul Organizației 
Unite și al altor organisme in
ternaționale, precum și în ca
drul mișcării de nealiniere, 
președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Mohamed Hosni Mubarak au 

. reafirmat dorința celor două 
țări de a întări pe mai departe 
această conlucrare, in interesul 
păcii, destinderii, dezarmării, 
independenței. înțelegerii și co
operării intre națiuni.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de 
de stimă și înțelegere

După noua rundă 
vorbiri, președinții 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak, au făcut, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu ți 
doamna Suzanne Mubarak, o 
plimbare cu vaporul pe lacul 
Snagov.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat apoi dejunul împreună cu 
președintele 
Mubarak șl 
Mubarak, care 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

caldă prietenie, 
reciprocă, 
de con- 

Nicolae

Mohamed Hosni 
doamna Suzanne 

s-a desfășurat

★
Președintele Republieii 

rabe Egipt, Mohamed 
Mubarak, a depus, joi 
neață, o coroană de flori 
Monumentul 
pentru libertatea 
a patriei, pentru

După depunerea 
flori, asistența a 
moment de reculegere.

eroilor 
poporului 
socialism, 
coroanei 
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MARICICA PUICA - VICECAMPIOANA LA 3000 m!
• Recordmana mondială Svetlana liimasova șl a păstrat titlul • Marietta încununează

MARICICA PUICA

un sezon exceptional; așteptam li na ia ia 1500 m I
In semifinale la 110 mg• Ion Oltean

ATENA. 9 (prin 
telefon). 80 000 de 
spectatori au um
plut joi după-a- 
miază noul stadion 
olimpic, aduși de 
marea lor dragos
te pentru atletism, 
de „recolta" boga
tă a zilei prece
dente (3 recorduri 
mondiale și unul 
european) și de... 
proba feminină de 
aruncare a suliței, 
care le putea adu
ce primul titlu. în 
această atmosferă 
entuziastă am ur
mărit, cu atenție 
specială, cursa fe
minină de 3 000 m, 
la capătul căreia 
admirabila noastră 
semifondistă 
RICICA 
avea să 
medalia

22 de 
te s-au 
start.

„troică’

MA- 
PUICĂ 

cucerească 
de argint.
concuren- 
aliniat la 

între care 
sovietică Ul-

MECIUL CU SUEDIA
puternica 
masova (recordmana lumii) — 
Sipatova-Pozdnlakova. Așa cum 
bănuiam, sovieticele au folosit

o tactică colectivă. Pozdniako- 
va șl Sipatova schimbindu-se 
pe rfnd la trenă pentru a crea 
condiții favorabile finișului Ul- 
masovei. Puică a stat tot timpul 
în spatele recordmanei mondia
le, apreciind foarte bine datele 
cursei. S-a trecut în 2:51,4 la 
1 000 m (Sipatova), 4:15,6 la
1 500 m (Pozdniakova),, 5:43.31a
2 000 m (Sipatova). La intrarea 
în ultimul tur, în față sînt cele 
trei sovietice și Maricica. Ime
diat Ulmasova atacă, Puică o 
urmează, cele două se desprind, 
dar la 200 m recordmana mon
dială accelerează din nou (60,0 
ultimul tur !) și se „rupe", re- 
petînd victoria obținută în 1978 
la Praga. Maricica sosește a 
doua, după o cursă în caire a 
făcut tot ce a putut, împlinin- 
du-ne speranțele pe care ni le 
puneam în ea. Medalia die argint 
este o frumoasă răsplată pen
tru această mare sportivă, e- 
xemplu de dăruire și seriozita
te. La 32 de ani. Maricica Pui
că (antrenor — soțul ei, Ion 
Puică). încununează,’ la Atena, 
cel mai frumos sezon al înde-

Romeo VILARA

(Continuare în pa a a 4-a)

O PROBĂ DE CURAJ Șl TINEREȚE
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Campionatele balcanice de călărie

Atac al echipei României. La această minge înaltă, Gabor trebuie si se mulțumească cu rolul 
de spectator in fața săriturilor lui Hyssen fi a portarului Ravelll Foto : Dragoș NEAGU

FETELE NOASTRE
ÎN DISPUTA PENTRU TITLU

Această victorie asupra 
Suediei este deosebit de 
prețioasă nu numai pen

tru că e singulară într-un pal
mares româno-suedez defavo
rabil nouă, în care, pînă acum 
două decenii, eram în rolul 
Ciprului, cu acel 1—7 de la 
Stockholm, cu acel 2—2 la 
București, salvat în ultimul mi
nut, printr-un penalty realizat 
de Bara .Ici, ca să nu mai vor
bim de rezultatul cel mal re
cent, 0—2 chiar pe „23 August", 
cu o echipă în care figurau 
Voinescu, Zavoda II, Apolzan, 
Bone, Ozon șl Constantin, mult 
mai bine cotați — veți recu
noaște — decît un Rednic, un 
Andone, un Iorgulescu, un Un- 
gureanu, Țicleanu, Kleln sau 
Gabor.

Această victorie este prețioa
să, în primul rînd, pentru că, 
așa cum avea să declare în
suși Enzo Bearzot, jocul echipei 
României a fost bun, modern, 
cu momente foarte bune, „una 
squadra piu veloce e piă tec- 

nica", în fața căreia — afirma
ția îi aparține tot lui Bearzot 
— suedezii au fost constrînși 
să joace cu pase lungi, cele 
mai multe la întîmplare, după 
ce au pierdut net bătălia de 
la mijlocul terenului.

Privită cu destulă neîncrede
re de foarte mulți, tînăra echi
pă „încropită" a lui Lucescu 
s-a depășit pe sine, ea demon- 
strînd că este rodul unei con
secvențe în gîndire, chiar dacă 
a avut handicapul unor absen
țe de marcă și a jucat — așa 
cum a fost de părere același 
Bearzot — fără vîrf de atac, 
Dudu Georgescu fiind handica
pat de gabaritul adversarilor 
direcți și de ritmul... coechi
pierilor.

Cum a fost posibilă această 
reală mobilizare de forțe la ora 
H a meciului cu Suedia, adică 
în ziua de care depindea poa
te chiar soarta echipei națio
nale și — așa cum se întîmplă 
adeseori — chiar soarta condu- 
cerii tehnice ?

Meciul cu Suedia a fost o 
probă de tinerețe și cu
raj. Lucescu ă gîndit foar

te bine cind șl-a spus că a 
ajuns antrenor al echipei na
ționale la 36 de ani cu ceea 
ce a realizat ca antrenor la 
Corvinul. El a mizat mult pe 
băieții săi, adică pe Rednic, 
Andone, Klein și Gabor. Și 
astfel, în minutul 50 al meciu
lui, pe tabela de afișaj era 
scris că România — Suedia 
(împotriva majorității așteptă- 
tărilor) 2—0, prin golurile în
scrise de hunedorenii Andone 
și Kleîn. Andone înscrisese 
printr-o incursiune tactică dem 
nă de Passarella, cu desprin
dere de Corneliusson, adversa
rul său direct, iar Klein mar
case printr-un procedeu demn 
de Rossi și copiat după Zico, 
cel din meciul cu Noua Zee- 
landă.

toon CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

SIBIU, 9 (prin telefon). Fără 
lndotaHă, publicul localnic este 
mare amator de spectacole hi
pice dovadă că si in cea de 
a IV-a zi a Întrecerilor din ca
drul campionatelor balcanice 
de călărie nu a lăsat nici un 
loc liber In tribunele bazei hi
pice. iar cererea de bilete de
pășește cu mult capacitatea a- 
cesteia. Este un semn bun. o 
dovadă a faptului că această 
ramură spoitivă se bucură de 
numeroși simpatăzanți.

Dună ce juniorii și seniorii 
și-au desemnat campionii la 
individual (după cum se știe 
la seniori am consemnat o ca
tegorică victorie românească), 
a fosit rîndul fetelor să în
ceapă disputa pentru titlu. 
Conform programului, ziua de 
loi a fost rezervată probei nr. 
1. urmlnd ca sîmbătă să se 
desfășoare si următoarea iar

Divizia „A" dc nand&al masculin

B. C. MINAUR - DINAMO BUCUREȘTI 26-24
BAIA MARE, 9 (prin telefon).

Atmosferei de mare der
by din sala „Dacia", cu tri
bune arhipline de un public 
ardent, i-a corespuns, în parte, 
și meciul. Doar în parte -pen
tru că numai ardoarea cu care 
cele două echipe și-au disputat 
victoria a fost la înălțimea aș
teptărilor. H.C. Minaur, învin
gătoare pe merit în acest prim 
derby al campionatului a fost, 
se pare, paradoxal, inhibată 
tocmai de această atmosferă și 
poate de dorința de a obține o 
victorie netă. Așa se face că 
deși elevii antrenorului Lascăr 
Pană au condus tot timpul, 
n-au reușit să se desprindă de
cît la maximum trei goluri 
(16—13 în min. 37, 17—14 in 

prin cumularea rezultatelor să 
se stabilească noua ierarhie. 
Parcursul acestei probe n-a 
fost unul extrem de dificiL 
dar a solicitat multă atenție, 
deoarece la citeva obstacole 
orice mică inexactitate era i- 
mediat urmată de penalizări pe 
foaia de arbitraj. Ere, de aștep
tat ca sportivele noastre să ar- 
bordeze proba cu siguranță și 
să rezolve cu destul de multă 
ușurință problemele ridicate de 
traseu. Și, în mare parte așa 
s-a și întîmplat. Spunem in 
mare parte, deoarece tocmai de 
la cine se aștepta un rezultat 
conform cu experiența compe- 
tițională si posibilitățile de 
exprimare — Ioana David cu 
Gruia. Mariana Moisei cu Vol-

Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare în pag 2-3)

min. 38, 22—19 în min. 49. 23—20 
în min. 51) lăsînd permanent 
deschisă perspectiva intoarceril 
rezultatului. Pînă la urmă suc
cesul le-a aoarținut băimăreni- 
lor cu 26—24 (12—11).

De cealaltă parte, Dinamo 
București, lipsită de aportul lui 
Mircea Bedivan și cu Durău 
accidentat în min. 16, a simțit 
crisparea partenerului și a spe
culat-o pe cît i-a fost cu putin
ță. Dar cu două „puncte" vul
nerabile în defensivă — Geor
gescu și Roșea (acesta din 
urmă foarte bun în atac) n-a 
putut să-și atingă scopul, mai

Hristache NAUM

(Continuare In pag 2-3)



SUB însemnul competiției NAȚIONALE „daciada
Intre numeroasele acțiuni și competiții progra

mate zilele trecute în cadrul „Daciadei** au figu
rat cite va de mai largă cuprindere — finale pe 
tară ale unor întreceri tradiționale, de la care 
oferim astăzi cîteva amănunte furnizate de co
respondenții noștri :

„CUPA METALURGISTULUI" (volei)

A REVENIT REPREZENTATIVELOR

In campionalele naționale ale seniorilor |

UNELE SECȚII SE PREZINTĂ MAI BINE ,
DECÎT „BOX-CLUBURILE"... ,

NAVOMODELIȘTII ÎN CONCURS PE LITORAL JUDEȚELOR GALAȚI Șl ALBA

„Cupa Voința" la navomode- 
llam desfășurată la Mangalia s-a 
bucurat de un frumes succes, a- 
trăgtod la locul de concurs nu
meroși oameni al muncii venlți 
la odlnnă. La această ediție (a 
V-a) organizată de U.C.E.C.O.M., 
taipreună cu AS. Voința din lo
calitate, au participat 19 echipe 
din diferite centre de navomo- 
dellsm din țară.

Iată clștlgătoril: Individual (se
niori) : clasa DM — Nedelea Tee- 
dosle (Textila Păuleștl); DX 10 — 
Olimpiu Slrbu (Cimentul Turda);

DX — Clement Georgescu 
(ICEPRONAV Galați); KT IX — 
Dorin Șerban (C.S.U. Galați). La 
juniori, in aceeași ordine a cla
selor: Marilena Vasllache (Oțe
lul Galați) șl Peter Menyhart 
(Voința Reghin), Adrian Păcurar 
(Textila Sebeș), Ion Dosa (Jiul 
Petroșani), Sergiu Romimovlci 
(Portul Constanța). Pe echipe: 
1. Voința Reghin <0 p. 2. Jiul 
Petroșani 35 p, 1. ICEPRONAV 
Galați 34 p.

Timp de 
cal s-a desfășurat, sub 
.JDacladel", " '

Ion CIOBOATA, coresp.

FINALELE „CEFERIADEI" - REUȘITA DEPLINA

două zile, la Cara- 
egida 

finala „Cupei meta
lurgistului" la volei care a reu
nit la start șase formații femi
nine șl unsprezece masculine — 
formate din oameni al muncii 
din metalurgie șl construcții de 
mașini — din ÎS județe. Organele 
locale cu atribuții fa mișcarea 
sportivă, tn mod special Comi
tetul sindical al întreprinderii de 
vagoane Caracal (președinte Iile 
Cedrat), au asigurat participan- 
țflor condiții excelente de cazare 
șl concurs. Un public numeros a 
aplaudat evoluția bună a repre
zentativelor județelor Galați șl 
Alba — fete, Alba, Caraș Seve
rin, Covasna — băieți.

Intr-o excelentă organizare, fa- 
tr-o atmosferă de adevărată săr
bătoare sportivă, municipiul Ga
lați a găzduit Întrecerile celei de 
• șasea ediții a „Ceferiadei", 
competiție fa cadrul Daciadel, 
eare ta ansamblul el a constituit 
o reușită deplină. Timp de două 
zile, 328 de finaliști din cadrul 
celor 8 regionale de căi ‘ *
și-au disputat cu ardoare 
sportivitate titlurile puse fa 
la atletism, volei, șah, tenis 
masă șl popice. Am reținut 
aceste finale nivelul ridicat 
meciurilor de volei masculin, par
ticiparea la concursuri, a unor 
iubitori al sportului ta virstâ, 
cum a fost cazul sexagenarului 
tag. C. Popescu (la tenis de ma
il), priceperea șl dăruirea ta 
concursuri a unor sportivi ca 
Dan Vucescu șl Carmen Țapu, 
ambii din Craiova, Doina Blcov 
din Timișoara, Elena Constantin 
din Constanța, Daniela Paraschiv, 
Ion Popescu șl Gheorghe Măn- 
eeanu din București, Ioan Filip 
din Cluj-Napoca ș.a.

Iată rezultatele: șah — 1. Bucu
rești 14 p, 2. Brașov 13 p, 3. 
Constanța 11,5 p; volei (f) — 1. 
Timișoara. 3. Iași, 3. București ; 
volei (m) — 1. București. 2. Cluj- 
Napoca, 3 Constanța; tenis de 
masă (m) — 1. Craiova, 2. Bra
șov, 3. Galați; tenis de masă (f) 
— 1. Craiova, 2 Constanța, 3. 
Timișoara; popice (f) — 1. Con
stanța 1010 pd., 2 Craiova 989 
p.d., 3. București 983 p.d.; popice 
(m) — 1. Cluj-Napoca 1892 p.d., 
2. Constanță 1889 p.d., 3. Brașov 
1830 p.d.; atletism, 800 m (f) — 
L Rodica Sas (Cluj-Napoca), 2.

terate 
Șl 

joc 
de 
la 
al

Ștefana Luca (Galați), 1. Marina 
Iancu (Timișoara); lungime (f) 
— 1. Ileana Lucza (Cluj-Napoca), 
1. Mariana Predatu (Craiova), 3. 
Viorica Jurj (Timișoara): greu
tate (f) — 1. Doină Slrbu (Cra
iova). 1. Glca Turu (București), 
S. Lenuța Petrilă (Iași): 150» “ 
(m) — 1. L Costache (Galați), 1.

* R. Cor 
(m) —
1. Em. 
Cluclea 
(m) — 

, 1. K.

L Mateolu (București), 3. 
(Cluj-Napoca); lungime l 
1. Oct. Olaru (Brașov), 
Radu (Craiova), 3. I. 
(Cluj-Napoca); greutate 
1. V,. Popența (Craiova), 
Ghldu (Brașov), 3. I. Paul eseu 
(Timișoara). Clasament final pe 
Regionale căi ferate: L București 
H.ȘȘ p. 3. Craiova 40,33 p, 3. Con
stanța 44 p, 4. Brașov 43 p, t. 
Cluj-Napoca 40 p, 8. Timișoara 
37 p. 7. Galați 34 p. 8. Iași 30,33 p.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

Rezultate finale: fete — 1. Com
binatul siderurgic Galați (antre
nor — Valentin Leca, jucătoare
— Deans Băjenaru, Cornelia Co
vaci, Mariana Onescu, Valentina 
Stolen, Otllla Coman, Mioara 
Capotă), 2. Metalul Alud (Alba), 
g. Metalul Cluj-Napoca; băieți — 
L Refractara Alud (antrenor șl 
jucător Vaslle Brlnda, jucători
— Ștefan Andronlc, Ion Budacu, 
Tiberlu Stanclu, Ion Sârățeanu, 
Nlcolae Văldeanu, Viorel Dtnda, 
Ion Mlhuț), 1. Combinatul side
rurgic Reșița (Caraș-Severin), 1. 
IN AS A Sf. Gheorghe (Covasna).

la final, ca de obicei, riști gA- 
torilor le-ou fost oferite cupe, 
diplome și premii tn materiale 
sportive.

Gheorghe DONCIU, coresp.

La Costinești, de azi pină duminică
FINALELE „CUPEI SCINTEII TINERETULUI" 

Șl „CUPEI PIONIERUL" LA TENIS
In frumoasa stațiune Costlneștl 

de la Marea Neagră au fost ter
minate pregătirile In vederea des
fășurării, lnoeplnd de azi, a două 
atractive competiții: finalele ce
lei de a IX-a ediții a „Cupei 
Scmtell tineretului" șl ale „Cu
pei Pionierul" la tenia. Prima 
manifestare reunește la start 
(categoria 14—19 ani) cite un bfi-

1st șl o fată (dștigâtoril etape
lor județene și a celei pe muni
cipiul București), fa total 80 de 
concurenți șl concurente. „Cupa 
Pionierul" este organizați pe 
două categorii de virată: 10—11 
șl 12—13 ani, la start fiind pre
zenți 104 de concurenți.

întrecerile se termină duminică.

Dacă pină acum am vorbit 
despre pregătirile ce le fac în 
vederea campionatelor națio
nale de box ale seniorilor sec
țiile etalon de la Dinamo și 
Steaua, acum a venit rîndul si 
altor candidați la treptele po
diumului de premiere.

FARUL CONSTANTA. Boxe
rii de pe malul mării au avut 
aproape la fiecare ediție a În
trecerii candidați la suprema
ție. Din declarațiile apreciatu
lui tehnician. Adrian Teodores- 
eu. s-a desprins idela că și la' 
actuala ediție pugiliștii 
marele port maritim nu 
face doar act de prezență, 
mimusca Sall Adem a 
fost campion al tării si. după 
modul cum s-a pregătit, în
cearcă să repete performanta 
din anul 1980. Florea Zamfir 
(semiușoară). Ion Cprneanu (u- 
șoară) si Dănuț Gontarlu (se
migrea) — alături de ceilalți 
candidați ai Farului, se anun
ță redutabili tn disputa pentru 
decernarea titlurilor.

METALUL BUCUREȘTI. Me- 
talurgistii din Capitală au 
avut șl ei desutle reușite in 
lumea boxului. Antrenorii Con
stantin Anton șl Eugen Dinu 
îsi pregătesc elevii in liniște, 
fără multe vorbe. Din secția 
respectivă ei au reușit să pro
moveze in etapa finală 6 pu- 
gilisti. care au lăsat o bună 
impresie la faza de zonă. Iată-i 
De cei care au acces la tur
neul final al competiției: Ni- 
colae Crăciun (semimuscă) Ni- 
colae Clobanu și Gheorghe Sl- 
mion (mijlocie mică). Marin 
Preda (mijlocie) Mihai Pascal 
și Ion Dobre (semigrea). După 
cum se vede, un mănunchi re
dutabil de Dugillsti. Cei doi 
tehnicieni lși pun mari speran
țe in „cuplul" mijlociilor mici, 
care va fi foarte greu de oprit 
in drumul lor .spre... finală. 
Recent, la ..Mănușa litoralului", 
Clobanu a obtinut o surprinză
toare si clară victorie asupra 
campionului categoriei. Nlcu 
Chloveann, iar Gheorghe Si-

cauză

DIVIZIA

din 
vor 
Se- 
mai

mion, deși a avut o 
competitională. a demonstrat la 
zone că a rămas același boxer 
redutabil. Dar, atenție și 
telțl sportivi ai secției.

BOX CLUB BRAILA. 
acest club specializat 
teaptă mult mai mult, 
secția respectivă nu va avea la 
turneul final decît 3 nugilisti: 
Vanghele Bacs 
Gheorghe Negoită 
Ion Marcu (grea), 
extrem de săracă 
club de performanță. Nou] an
trenor coordonator al clubului 
Șerbu Neacșu ne-a dat cîteva 
amănunte: „Am preluat de pu
tină vreme această sarcină. Lu
crez împreună cu antrenorii 
Adolf Zeibei si Petre Ganea și 
sper ca tn scurtă vreme să a- 
ducem Ia linia de plutire Box- 
Clubul din Brăila. Și. după 
campionate, altele vor fi coor
donatele si sarcinile secției 
noastre'1.

BOX CLUB GALAȚI. Ace
eași situatte Și le clubul frate 
din... apropiere. Tot 3 boxeri 
vor fi prezenți la turneul fi
nal și de ia Galațij Ionel Pa- 
naite (pană). Ion 
locie) șl Georglcă 
grea). Antrenorul 
bără se prezintă_ ____
foarte „subțire" din care doar 
Georgică Donici poate aspira 
la titlul de campion.

După cum se vede, din pă
cate. foarte putini pugiliști de 
la cele două cluburi speciali
zate in box.

la cei-

De la 
se as-

Dar,

(semimuscă), 
(cocoș) și 
O prezență 

pentru un

Cârlan (mij- 
Donlci (seml- 
Oc ta vi an Tă
cu un lot

Paul'IOVAN
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AZI, START

„CUPA CIBO“

LA CICLISM

A“
(Urmare din pag 1)

DE HANDBAL MASCULIN Turneul feminin de șah de la Timișoara

ales că nici portarii n-au fost 
in zi fastă. Au marcat : M. 
Voinea 12, Mironiuc 5. Porumb 
2. N. Voinea 2. Fiangea 2, Co- 
vaciu 1, Boroș 1 — pentru Min- 
aur ; Tase 9, Roșea 5, Dogă- 
rescu 4, Oprea 3, Grabovschi 
2, Matei 1 — pentru Dinamo 
București.

STEAUA - CONSTRUC
TORUL ARAD 32—17 (17—8). 
O astfel de diferență de scor 
ne scutește de a mai vorbi 
despre meci și despre fe
lul In care a evoluat si
tuația pe tabela de marcaj, 
Interesante ni se par alte 
două lucruri. Primul: pres
tația bună, deci promițătoare 
a „noului val" la Steaua (ală
turi de mai... „vechii" Berbece. 
N. Virgil, Simion Adrian sau 
Marc, acum s-au remarcat Da
niel, Gbimeș, Ionescu și Nițu) 
— care a dus „greul** (dacă 
putem spune așa...) meciului 
In apărare aproape tot timpul 
și al doilea: munca de a or
dona jocul șl de a valorifica 
mai bine potențialul unei e- 
ehipe destul de virstnice dusă 
la Constructorul Arad de 
trenorul emerit 
toril golurilor : 
M. Dumitru 5, 
niel. Ionescu, 
efte 3, Ghimeș 
dte 2, Marc — Steaua, Deacn 
8 (5 din „7 m**), Istode 1 Ho-

O. Vlase.
Drăgăniță 
Stingă 4, 

Berbece, 
fi N.

an- 
Au- 

6, 
Da- 

Nițu
Virgil

toiu 2. Geck, Ionescu, Pascu și 
Burger — Constructorul, (c.a.), 

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL C.S.U. ORA
DEA 23—21 (11—10). Au înscris: 
Andreescu 9, Mintiei 5, Nico- 
lescu 4. Chicomban 3, Miele 1. 
Cojocaru 1, respectiv Croitoru
4, Mircea 4, Tîrniceru 3, Tudor
2, Zamfirescu 2, Popa 2, Hai-
magy 2, Capornay 2. (C.
GRUIA — coresp.).

C.S.M. BORZEȘTI — INDE
PENDENȚA CARPAȚI MlRȘA 
23—21 (11—12). Au marcat : 
Blaj 6, A. Berbecaru 5, Gâr- 
lescu 4, Smerea 3, Bucioacă 2, 
Pintilie 1, Ciocîrlan 1, Clmpo- 
neriu 1, respectiv Birtalan 10, 
Kicsid 3, Stockl 3, Paraschiv 3, 
Matei 2. (Ilie IANCU — 
coresp.). x

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — RELON SAVINEȘTI 
27—22 (13—10). Fără a realiza 
un joc deosebit studenții au 
clștigat fără probleme. Au 
marcat: Tătaru 7, Dan 5, Pali
5, Căldare 4, Avram 3, Jurcă
3, respectiv Zaharia 6, Samson
4, Cosma 4, Petre 4, Zamfir 2, 
Marin 1, Zăbavă 1. (Nușa DE- 
MIAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
15—15 (8—8). Au Înscris : Ia- 
eobi 5, Dumitru 3, Prică 3, 
Cornea 3, Nicola L respectiv 
FBlker 8, Diliță S, Feher L 
Manolache 1, Knuff 1. Nagy 1. 
(Șt. GURGUI — coresp.).

EUGENIA GHINDA 0 1 MINGE PE IEREZA STADLER!

care reu- 
si 8 ma

a stabilit 
concuren-

In sala clubului Medicina 
din Timișoara ■ Început tur
neul international feminin de 
șah. competiție tradițională a- 
flată la a 10-a ediție, 
neste 3 mari maestre 
estre internaționale.

Tragerea la sorți 
următoarea ordine a
telor pe tabela de concurs:

1. Tunde Csonkles (Ungaria),
2. Tereza Stadler (Iugoslavia),
3. Anett Michel Wagner (RDG),
4. Tatiana Lemaclko (Bulga
ria), 5. Hanna Erenska (Polo
nia) 6. Ligia Jicman, 7. Eleo
nora Gogâlea 8. Maria Grosch 
(Ungaria), 0. Petra Feuatel 
(R.F.G.), 18. Gertrude Baums- 
tark, 11. Dana Nuțu-Terescen- 
ko, 12. Judita Kantor, 13. Eu
genia Ghindă, 14. Agnieszka 
Brustman (Polonia).

Runda inaugurală a fost a- 
nlmată șl interesantă. O fru
moasă victorie a repurtat Eu
genia Ghindă care, eu piesele 
negre, a tnvins-o pe marea 
maestră Tereza Stadler. Tot cu 
piesele negre. Judita Kantor a 
ciștigat la Anett Michel Wag
ner, iar Tunde Csonkles (cu al
bele) a intrecut-c pe campioa
na mondială de Junioare Ag
nieszka Brustman. Rezultatul 
de remiză s-a înregistrat In

partidele Tatiana Lemaciko — 
Dana Nuțu Terescenko,
Hanna Erenska — Gertrude 
Baumstark șl Eleonora Gogâ
lea — Maria Grosch. S-a În
trerupt Intllnirea dintre Ligia 
Jicman șl Petra Feustel.

Reamintim că media Elo a 
turneului este de 2113 puncte, 
fiind necesare 10 p pentru ob
ținerea unei note de mare ma
estră. 7*/i p pentru o notă de 
maestră internațională și 6 p 
pentru o netă de maestră 
F.I.D.E.

BRAȘOV, 9 (prin telefon). 
Vineri (n.r. astăzi) începe In 
localitate o nouă ediție — a 
19-a — a tradiționalei compe
tiții cicliste de fond dotată cu 
„CUPA CIBO". întrecerea, 
programată intre 10 și 14 sep
tembrie, 
tre care 
tratimp 
circuit.

Plutonul va fi alcătuit din 
cei mai buni rutieri ai tării 
noastre Intre care si membrii 
lotului national, aflat! in pre
gătire pentru „Turul Bulgariei". 
Vor fi prezenți alergători de ta 
Dinamo, Voința București, A.S. 
Muscelul Metalul Plopeni. O- 
llmpia București. C.S.Ș. 2 
București, Voința Ploiești, Vo
ința Cluj Napoca. C.S. Brăila, 
Voința Arad. Torpedo Zârnețti 
și. firește, CIBO Brașov.

Etapa I se dispută vineri (n.r. 
astăzi), cicliștii urmind să par
curgă 122 km Pe ruta Brașov 
— Rupea — Brașov.

cuprinde 6 etape, din- 
4 de fond, una de con- 
individual si una de

CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag I)

porte și Dania Popescu cu Ne
va — nu au dat satisfacție. A- 
ceasta deoarece. inexplicabil, 
au căutat aă obțină un timp 
cit mal bun ceea ce a dus la 
erori in conducerea calului și 
puncte de penalizare. In mod 
normal lntr-un ritm ceva mai 
scăzut ele ar fi terminat fără 
greșeală si s-ar fi menținut in 
cursa pentru medalii.

Dacă Rnxandra Bădulescu, cu 
Pardon, a confirmat buna com

portare din ultima perioadă (la 
edițiile precedente s-a situat de 
2 ori pe locul 3) o frumoasă 

- surpriză a produs-o și sibian- 
ca Monica Zoller au Argint, 
care a executat un parcurs do 
0. păstrind șanse de a urca pe 
podium. Revenind la Ruxandra 
Bădulescu să subliniem faptul 
că ea a abordat competiția cu 
maximă concentrare, cu calm 
iar rezultatul său de astăzi 
poate fi urmat de unul și mai 
bun. care o va menține prin
tre amazoanele frunte șe din 
Balcani.

ADHIMSIIUTIA Ol S1A1 LOTO PR0N0SP0R1 INrORMEAlA
PRONOSTICURI. 

PRONOSTICURI...
Ia sprijinul partidpanțiler la 

ooncursul Pronosport de la sflrșl- 
tul acestei aăptămtnl, eare cu
prindă partide din prima etapă 
a campionatului italian, diviziile 
A șl B, precum șl din campio
natul divizionar B al țării noas
tre, redăm — ea sursă supli
mentar ă de inspirație — prono
sticurile făcute de Eftimle Iones- 
eu, redactor de specialitate la 
ziarul „Sportul": 1 Azooli — Ge
noa 1; n. Cagliari — Roma X, 
1; HL Cesena — Plaa 1; IV. Flo
rentina — Catanzaro 1, X; V. Na
poli — Udinese 1; VL Sampderia
— Juventus 1, X, 2; VH. Torino
— Avelltno 1; VTH Verona — 
Internazlonale 1, X; IX. Oțelul 
GL — Dunărea GL X; X. U.T.A.
— „U* Cluj-Napoca 1; XL Ata-

Ian ta — Pistoles® 1, X; XH. Lec
ce — Como X; XIII. Varese — 
Bologna 1.

Tragerea autoturismelor la Lo
to de astăzi, U> septembrie 1082, 
se televizează ta direct tacepind 
de la ora 17,48.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO 
DIN 3 SEPTEMBRIE 1382: cat. 1: 
1 variantă ÎBO*/» — autoturism Da
cia 1300 șl 1 variante 25% a 17.500 
lei; cat 1: 1 variantă 100% a 
40.034 Id șl I variante 25% a 
10.008 lei; cat. 3: î variante 100% 
a 8.872 lei șl M variante 25% a 
1.068 lei; cat. 4: 11 a 5.004 lei; 
cat. 5: 133,50 a 875 lei; cat. 8: 
283 a >42 iei; eat. X: 1.402,25 a 
100 lei. Report la cat. 1: 132.773 
lei. Autoturismul „Dada 1300“ da 
la eat. 1, obținut pe un bilet ju
cat 100% a revenit partidpantu- 
tat loan Altiparmae din Bacău.

DUMINICĂ Și dv. puteji fi un mare 
cîștigâtor I
ORICINE PARTICIPA POATE 
OBȚINE :

0 autoturisme „Dada 1300“

0 mari sume de bani,
In frunte cu cele de 50.000 
lei pe fiecare variants Ju
cată

Agențiile Loto-Pronosport 
continuă vinzarea biletelor 
pină simbâtă 11 septembrie 
inclusiv.

CLASAMENTUL PROBEI: 
1. Rajka Juricl (Iugoslavia) cu 
Parade 0 D (94,2 s). 2. Ruxan
dra Bădulescu cu Pardon 0 P 
(98,2), 3. Emlne Silan (Turcia) 
cu Dugrul Bey 0 p (101,0). 4. 
Monica Zoller cu Artist 0 p 
(105,7). 5. Marina Marinopoulo 
(Greda) cu Heather Quin 4 p 
(96,1), 8 Amalia Bogdanou (Gre
cia) cu Gemeni 4 p (103,0).

în completarea programului 
s-a desfășurat o probă inter
națională pentru seniori, in 
care călărețul nostru Dumitru 
Velea cu Ian (0 p timp 85,5) 
s-a situat pe locul secund, du
pă concurentul grec Stelios Be- 
nacopoulos cu Mack Doney (0 
P 63,4).

Vineri este zi de pauză, ulti
mele probe sînt programate 
simbătă si duminică.
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văzut, pe 
spectatori, 
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tatori. Cum 
goluri... au 
idee, imedi 
ier al arb 
imaginile e

...Minutul 
partea s 
Cum ai în 
„Urcasem, 
atac. Am 
depășit fun 
tarul și vine 
mic. Eram, 
m-am dus 
am simțit i 
meu I" • 
că vei rati 
sem mult » 
trenamente 
echipa naț 
nu puteam 
zut mingea 
gur că voi 
tău gol la 
• „Primul, 
al. Intr-uni 
in echipa 
pentru ech 
rul Mircea 
zut In min 
bucur peni 
golul meu 
prima victi 
E un lucri 
uita niciod

...Minutul 
dreapta. E 
ai marcat 
cu spatele, 
vit ultimul 
Bălăci erai 
mi-au făcu 
o „foarfec? 
sa tremurîi 
cuție surpi 
ingenunchii 
dezi. Ceea



IL

rea, 
iția- 
rga-

icde

Cor- 
irgu- 
-Ră- 
:tiv : 
i lui 
mai 

i ci- 
acest
Un

ii că 
ratat

i (un 
spe- 

lusiv 
t un 
cam- 
fiind 
fost 

mâ- 
Dacă 
I ca 
pu-

URI
m
*nit
rico- 

al 
le-a 

.e-au 
0 de 
i tn 
spec- 
două 
>st o 
flu- 
cînd 

nți. 
e

/

ea

Pe 
ci.
• 
in 
a

por- 
euluî 
apta, 
ui ți 
jurul 
eamă 
peta- 
î an- 
ji la 
liber, 
i vă- 
>t si- 
■imul 
ală... 
afici- 
ocuri 
iucut 
reno- 
cre- 
mă 

u că 
spre 

rdiel, 
voi

e pe 
Cum 
Eram 
a lo- 
i ?i 
’arcă 

•făcut 
*pla- 
exe- 

poate 
stie- 

\plat.

MECIUL CU SUEDIA, ÎN DECLARAȚII Șl COMENTARII

UNEI COMPETITIVITĂȚI REALE
frecvența acțiuni- 
a fost mai redusă, 

consis-

ale jocului 
lor de atac 
crescînd, în schimb, 
tența lor, pînă la nivelul fina
lizării și al transformării 
situații de gol. Sigur, pe 
locuri, s-a cam exagerat 
plimbatul mingii, impresia 
gerii de timp, de non-combat 
creînd tn rîndurile unor spec
tatori o ușoară stare de iri
tare. fdeea jocului la rezul
tat scuză insă această licență 
în comportarea tricolorilor.

Revenind la prestația echi
pei noastre pe plan ofensiv, 
semnificative ni se par și ci
frele care exprimă raportul 
acțiunilor de atac : 03—75 
favoarea tricolorilor Pe 
prize : 47—46 ți 46—29, 
ce denotă, pe ansamblu, 
frecvență destul de bună, 
foarte bun echilibru tactic 
o dozare corespunzătoare 
efortului pe cele două J 
tăți ale întîlnirii. Din întreaga 
partidă, sfertul de oră 
prins între min. 46 ți 60, 
un raport al acțiunilor de 
tac de 18—4, timp în care 
marcat și cel de al doilea 
al reprezentativei noastre,

în 
a- 
cu 

tra-

tn
re- 

ceea 
o 

un 
ți 
a 

jumă-

cu- 
cu 
a- 

s-a 
gol 

a 
fost, putem spune fără nici o 
rezervă, de un înalt nivel ca
litativ, entuziasmul 1 
fiind pe deplin justificat, 
urmat Insă, prea devreme,

publlculul
A 

re-

De vorbă cu

laxarea, automulțumirea, cer
titudinea că meciul — în con
dițiile în care oaspeții evo
luau cu un jucător fn minus 
— este cîștigat și, la un mo
ment dat, chiar ți teama că 
aventurîndu-ne prea mult fn 
atac am putea fi surprinși 
pe... contraatac. Ața se expli
că scăderea tonusului ofensiv 
către finalul întîlnirii, In care 
un plus de curaj din partea 
jucătorilor noștri ne-ar fi pu
tut asigura o victorie ți mai 
confortabilă. Dar și-așa...

O remarcă se cuvine a
făcută fn legătură cu jocul la 
momente fixe. A fost o vre
me cînd pierdeam, cu regulari
tate, meciuri 
goluri primite 
succedau unor 
De astă dată, 
Înscris ambele 
cutarea unor lovituri de colț! 
Ceea ce înseamnă că se poate 
învăța ți - din propriile greșeli. 
Este, considerăm, meritul ce
lor doi antrenori,_ Mircea Lu- 
cescu 
a fi 
unor 
jocul 
tlrea 
spiritul 
reale, cft mal aproape de ce
rințele fotbalului internațional.

Mihoi IONESCU

ENZO BEARZOT UNUIA ECHIPA ROMANA
A JUCAT CA 0 FORMAȚIE MATURA
• ZOFF ARE DOAR 20 DE ANI I • MAI BINE 20 DE JUCĂTORI 
CU 40 DE SELECȚII, DECIT 100 CU CITE 3-4 MECIURI INTERNA
ȚIONALE • DESPRE ROLURILE LUI BĂLĂCI Șl BOLONI • PRE
OCUPARE SPORITA PENTRU JOCURILE CU FOTBALIȘTII ROMÂNI

fi

datorită unor 
din faze care 
lovituri libere, 
cu Suedia, am 
goluri la exe-

și Mircea Bădulescu, de 
contribuit la eliminarea 
complexe păgubitoare din 
tricolorilor ți la pregă- 
generală a acestora In 

unei competitivități

DE CURAJ Șl TINEREȚE
mo-

A mentul să ne gîndim în
că de pe acum la viitor. 

Pentru că, după această victo
rie asupra Suediei, meciul cu 
campioana mondială trebuie 
privit cu alți ochi, în primul 
rînd de jucători. După trece
rea obstacolului suedez (sco
rul de 2—0 rămîne o surpriză 
pentru cercurile 
europene, care au 
amintirea acelui 1—2 de 
București cu Elveția), jucăto
rii noștri trebuie^ să se priveas
că, tn sfîrțit cu alți ochi, adică 
ceea ce nu au reușit să facă 
după răsunătorul 2—0 de la 
Zagreb. Meciul cu Italia devine 
un meci de Jucat IN PLIN, 
deschis, un meci tn care nu se 
poate spune doar că NU AVEM 
CE PIERDE,

„Tricolorii" trebuie să mă
rească strocul, să recompllce

Acestea fiind zise, este 
mentul să 
că de De

fotbalistice 
rămas cu 

la

Șl AUTORII 10R
.nult asemenea faze“
ca o răscumpărare.

ecuația selecției, să admită că 
talentații noștri fundași late
rali sint cu un pas in urma 
jocului modem de miercuri ai 
liniei de mijloc, că uneori se 
produc complicații inutile chiar 
în sinul ei, ți eă trebuie rtudirt 
cu mare atenție potențialul de 
contraatac al echipei, in care 
Cămătaru, fn deplasare, poate 
juca rolul lui Graziani ți că 
fotbalul nostru trebuie să gă
sească modelul Iul Rossi sau 
— de ce nu ? — al lui Dumi- 
trache, lucru care se poate rea
liza atât prin perfecționarea fi
zică ți mai ales psihică a lui 
Gabor sau CIrțu, cît șl prin 
găsirea unor alte soluții în a- 
ceastă veritabilă „bătălie 
marț" care este fotbalul.

In Încheiere, un 10 Incontes
tabil publicului, care a calculat 
perfect momentul în care mi
cile neînțelegeri trebuie să dis
pară, asumîndu-și cu 
tate rolul jucătorului 
Publicul merită acest 
ales pentru proba lui de 1 
tate, înțelegînd pînă ți 
tele de joc 
rarea unei 
rîndu-i de 
zii pierdute 
te doar cu

In

Ratasem, cu puțin, în prima 
repriză într-o fază frumoasă, 
așa că golul acesta a venit ți 
ca o răscumpărare..." • Tot 
primul gol la națională ? •
„Primul gol într-un meci ofici
al, pentru că seria am deschi
s-o in Chile ! Sper să continui".

...Mircea Lucescu, cum al 
văzut cele două goluri ? • „La 
primul, i-am strigat lui Andone 
să se ducă la poarta adversă. 
Nu cred că m-a auzit, dar re
petasem de atâtea ori schema 
respectivă, îneît nu putea gre
și. Cînd am văzut mingea ve
nind spre el, am spus pe bancă: 
„Gol !“. Nu m-am înșelat. Mă 
bucur pentru Andone, c un 
jucător foarte talentat, în care 
am crezut de cînd l-am desco
perit și l-am promovat la Cor- 
vinul, în „B“. Joacă foarte bine 
si mijlocaș, șl fundaș central. 
Și, după cum se vede, înscrie 
și goluri !" • Șl golul lui 
Klein ? • „Care gol ?!“ • Go
lul al doilea ? • „Mișa l-a în
scris ?! ...In învălmășeala aceea, 
n-am remarcat. Credeam că 
Ilie Bălăci !... Mă bucur mult 
pentru Mișa KIein!... Ia uite, 
el a marcat !... Apropo de al 
doilea gol. Ați reținut cine a 
executat co 'nerul ?“ • BOlBnil 
Câre-i problema?!... • „Cînd 
l-am Introdus pe Bolăni la 
Berna, in finalul meciului, 
tnulți au zis că l-am băgat în 
echipă ca să țin rezultatul de 
0—0, nu ca sa execute corne- 
rele cu mare măiestrie, 
cum a făcut-o și acum, 
suedezii".

...Două goluri semnate
Andone și Klein, doi dintre 
reprezentanții noului val. Două 
goluri din faze fixe (lată eă 
înscriem din faze fixe !) la lo
viturile executate de Bălăci 
și Biiloni, doi dintre „mohica
nii" fn care merită să credem. 
Două goluri ale echipei !

Mirceo M. IONESCU

așa 
cu

de

autori- 
nr. 12. 
10 mal 
maturi- 

. I minu- 
tactic pentru apă- 

victorll, obosit la 
nenumăratele oca- 
în meciurile juca- 
inima.

ENZO BEARZOT LA BUCU
REȘTI. „Pentru prima oară, 
cum ne spunea la cîteva mo
mente după coborîrea din a- 
vion, dar incintat să vin aici, 
într-o țară latină, fie și mai 
tirziu decit aș fi dorit-o. Ca 
un făcut insă, de cite ori s-a 
ivit ocazia să vin in România 
a intervenit cile ceva care 
m-a oprit să-mi realizez pro
iectul. Acum e un lucru făcut! 
Sint la București !“

LA CÎTEVA ----- --------
SOSIRE, ÎN 
STADIONUL 
„Noi, friulanii 
este născut la 
din fire 
prudenți. Pînă ne 
de căldura sufletească a 
menilor, de sinceritatea 
Ei bine, mă simt ca acasă, 
altfel, din primele clipe, 
bucuria și amabilitatea 
mirii la aeroport, mi-am 
ei voi petrece ore frumoase 
aici. Așa este I Românii sint 
pe inima mea : exuberanți, 
calzi, generoși..".

DIRECTORUL TEHNIC 
CAMPIOANEI 
DESPRE. 
DIALĂ .
ce armă am ciștigat 
Prima și marea noastră 
s-a numit 
tească. Poți 
mare jucător 
nu pul suflet, 
zezi niciodată 
pa Italiei s-a petrecut o extra
ordinară „betonare sufleteas
că". Contestată. adeseori in
sultată și jignită — fie jucă
torii, fie antrenorii —, ea s-a 
întărit sufletește tocmai din 
dorința de a răspunde, prin 
performanțe, tuturor atacurilor. 
Pot spune ci victoria noastră 
s-a născut dintr-o mare durere 
sufletească, o suferință deve
nită fericire. Știu că o să' 
vreți să știți ce-i cu Zoff, un 
căpitan de echipă națională la 

este 
cel 
De 
să 
nu 
că

DUPĂ 
SPRE

ORE 
DRUM 
„23 AUGUST" : 
(n.n. Bearzot 

Udine), sintem 
reținuți, temători, 

convingem 
oa- 
lor.
De- 
din 

pri- 
zis

AL 
MONDIALE 

. CAMPIOANA MON- 
„Toți mi întreabă cu 

titlul, 
armă 

sufle- 
mai 

dacă 
reali- 
echi-

coeziunea 
să fii cel 
al lumii, 
nu ai să 
nimic. Cu

40 de ani. Ei bine, Zoff, 
cel mai tinir. realmente 
mai tinăr jucător al meu ! 
ce 1 Pentru că n-a încetat 
VREA să învețe, pentru că 
consideri nici un moment 
a atins perfecțiunea. Dimpotri
vă. Cunosc 'fotbaliști de 20 de 
ani, foarte bătrini. Tocmai 
pentru că socotesc că au învă
țat totul ! Poate o să mă în
trebați 
fac în

ce schimbări vreau să 
„squadra azzurra". Nu

MECIUL COMENTAT DE TRICOLORI
E. Sos- 
partidei. 
brațele, 
la mij- 
a-1 sa-

spune el. Sini bucuros că amMinutul 90. Arbitrul 
tăriei fluieră sfirșitul 
Jucătorii noștri ridică 
victorioși, ți se string 
locul terenului pentru
Iuta și a-și lua rămas bun, pl- 
nă la primăvară, de Îs. cei peste 
50 000 de spectatori. Apoi por
nesc spre tunelul de 
Acolo. Moraru 
du-se, sare In ___ _ ___
deschise ale lui Necula Rădu- 
canu! Tribuna a .._
activă pe parcursul partidei. îl 
însoțește, spre ieșire, cu aplau
ze nedrămuite. Numele lui 
Mircea Lucescu se află acum 
pe buzele spectatorilor, antre
norul tricolorilor fiind omul
cel mai îmbrățișat ți felicitat 
in. drum spre vestiar. unde,
odată ajuns, solicită puțină li
niște și spune destul de emo
ționat: „Vă felicit pe toți pen
tru modul cum ați apărat azi 
culorile echipei naționale. Se 
putea mai mult in repriza a 
doua, dnd am fost in superio
ritate numerică. Încă un 
marcat ar fi satisfăcut 
tă lumea. Oricum, s-a 
strat eă se poate, eă 
nostru poate mal mult 
această prismă trebuie __ _ 
vim meciul cu Italia. Am tre
cut un examen, săptămina vi
itoare ne așteaptă altul, cel al 
eupelor europene, pentru care 
trebuie să vă pregătiți cu ace
eași seriozitate ea ți pentru 
acest med eu Suedia*. Mir cea 
Lucescu ar vrea să spună mai 
multe, dar se oprește la aceste 
cuvinte simple, după care se 
apropie de Ilie Bălăci, pe 
care-1 Îmbrățișează călduros. 
Căpitanul tricolorilor este feli
citat pentru ziua sa de naștere: 
„Azi am împlinit 26 de ani,

sirmă. 
exteriorlzîn- 

brațele larg

Il-a. cea mai...

rol 
pe toa- 
demon- 
fotbalul 
și prin 
să prl-

ne .
învins Suedia si astfel am în
trerupt un șir de rezultate ne
favorabile în fata acestei echi
pe. Putem, desigur, să jucăm 
și mal bine, va trebui s-o fa
cem în viitoarele partide, mal 
ales în cea cu Italia» campioana 
liunii". Iile Bălăci este felicitat 
la vestiar și de Ștefănescu, 
cel care n-a jucat, cel care ar 
ti vrut să joace.

Cum s-a văzut meciul cu 
Suedia de pe marginea te
renului? „A fost o partidă bu
nă a echipei, afirmă fundașul 
craiovean. putea fi si mai bună 
dacă al noștri ar fl forțat In 
ultimele 20 de minute. Andone 
ți-a făcut pe deplin datoria, a 
meritat încrederea care 1 
acordat, el marcînd si un 
Intr-un moment favorabil, 
hologic". GoL de fapt 
două goluri, despre care 
lăni susține că „n-au fost 
loc întâmplătoare cum au 
rut la prima vedere, ei foarte 
mult lucrate la antrenamente", 
dar desore cele două goluri si 
autorii lor, lntr-un material a- 
lăturat. Cum a fost la... golul 
suedezilor? „N-a fost gol va
labil, susține Moraru, pentru 
că in faza aceea Dudu a fost 
faultat clar de adversarul său 
direct. Dealtfel arbitrul a fluie
rat înainte ca mingea să intre 
in plasă" Si Dudu Georgescu 
confirmă: „Așa s-au petrecut 
lucrurile. îmi pare rău că 
n-am reușit să înscriu si eu 
un gol. Am obtinut o victorie 
extrem de prețioasă pentru a- 
cești jucători tineri, care aveau 
nevoie de ea deoarece ei sint 
In evident progres și, încurajați, 
vor reuși să facă mult pentru

a-a 
rol 

psi- 
cele 
Bd- 
de-
pă-

voi schimba de dragul schim
bărilor. Sint de părere că poți 
face mai repede o naționali 
bună din 20 de jucători cu 
30—40 de selecții, decit să în
cerci să o formezi rulind 100 
de jucători care ajung să aibă 
abia cite 3—4 selecții. înțele
geți, deci, că sint totalmente 
împotriva instabilității în se
lecționare. Va pleca numai 
cine nu corespunde și va veni 
cine merită și cine dovedește 
că poate să se încadreze în 
ideea noastră, în familia 
noastră".

ENZO BEARZOT DESPRE 
FOTBALUL DE ASTĂZI $1 
CEL DE MÎINE. „Mă feresc 
să emit sentințe in materie de 
evoluție fotbalistică. Pot spune 
că fotbalul nu se oprește din 
mersul său. Că, uneori, cam
pionatele mondiale reprezintă 
interesante momente de reflec
ție. Cel din Spania, de pildă, 
a dat, după opinia mea. două 
verdicte CATEGORICE. în ma
terie de tactică : nu mai exis
tă exclusivă apărare „om la 
om" sau „în zonă", ci sistemul 
combinat. Te așezi In zonă, 
aștepți In zonă, ca si te aperi 
om la om. în altă ordine de 
idei, că vedetele nu pot, sin
gure, să aducă victoria. Numai 
ECHIPA".

OASPETELE NOSTRU DES
PRE JOCUL
SUEDIA $1 __________
VA ROMÂNIEI! „O partidă 
dominată, 
de gazde. Am văzut o 
echipă românească Jucind 
maturitatea unei vechi

(I

ROMĂNIA — 
REPREZENTATI- 

„< 
sub toate aspectele, 

" ‘ tânără
cu 

for-

mații. Prin rapiditatea și ex
celenta organizare a acțiuni
lor ei. a surprins echipa Sue
diei. Vă spun totdeauna sue
dezii au fost adversari difi
cili. Pentru orice echipă. 
Miercuri seara n-au avut re
plică. în primul rînd, din cau
za modului cum au jucat 
mânii. Bălăci m-a incintat prin 
rafinamentul său tehnic, 
cel care a ținut în i 
„cheile echipei" a fost, 
opinia mea, Boldni. cu un rol 
tactic important, bine jucat. 
Nu pot da verdicte vă spu
neam, și nici pronosticuri de 
lungă distanță. Dar, așa cum a 
evoluat miercuri seara forma
ția bravului și tînărului meu 
coleg, Mircea Lucescu, cred 
că ea va juca un rol impor
tant In grupă. Vă spun cu 
sinceritate, ne preocupăm de 
două ori mai mult acum de 
meciurile noastre cu formația 
României".

Sînt doar cîteva dintre im
presiile. ideile. convingerile 
antrenorului care a dus echi
pa Italiei 
mondial.

ro-

dar 
adevăr 

după

la al 3-lea titlu

Eftimie IONESCU

Cititorilor „Sportului" cu multă cordialitate 
ENZO BEARZOT

LA VESTIARE DECLARAȚII
9

fotbalul nostru, sint convins de 
acest lucru".

Rednic ne spune, că „me
ciul a fost greu, am vrut mult 
să 
am 
de 
să ____________
pentru atitudinea acestuia fată 
de el la ieșirea din 1oc dar 
pare si destul de necăjit, deoa
rece. zice „am avut două mari 
ocazii de a marca in prima re
priză, dar sansa nu mi-a su- 
ris". Țicleanu si Ungureanu se 
îmbracă cu mișcări lente. „M-a 
impresionat deosebit publicul, 
care ne-a ajutat mult să de
pășim o echipă bine cotată", 
afirmă „nr. 5“ din formația 
noastră. „La început am avut 
trac, conchide Ungureanu. apoi 
mi-am revepit: cred că, în 
ansamblu, am fost mult mai 
buni decît suedezii ți puteam 
ciștiga Ia o diferență mai ma
re". „Puțini aveau încredere In 
noi, cei doi fundași centrali, 
înainte de meci, declară Iorgu
lescu. Cred că ne-am făcut da
toria. Cit despre echipă, ea a 
Jucat asa cum s-a pregătit cum 
de fapt a început să se pre
gătească de anul trecut". Cum? 
Ne răspunde in finalul dialo
gului nostru de la vestiare, an
trenorul secund Mircea Rădu- 
lescu. „Am vizat, desigur, vic
toria, dar nu speram s-o obți
nem intr-o astfel de manieră. 
S-a dejucat planul tactic al 
adversarului și jucătorii noștri, 
bine pregătiți au dat dovadă 
de spirit de echipă, de coeziu
ne sufletească Trebuie să cre
dem mai mult in posibilitățile 
noastre"

Da. trebuie să credem !
Lourențiu DUMITRESCU

cișiigăm si mă bucur eă 
reușit". Coechipierul său 

la club, Gabor, tine. În3ă, 
mulțumească publicului

DUPĂ MECI
E. SOSTARICI (arbitrul în

tâlnirii) : Din capul locului tre
buie să spun că după aspectul 
jocului românii puteau cîștiga 
la un scor și mai categoric. Ei 
au controlat în permanență jo
cul dar, surprinzător, în perioa
da de superioritate numerică 
au fost mai reținuți în ofen
sivă. Inexplicabilă starea de 
nervozitate a suedezilor, care 
tot timpul meciului au cpmis 
numeroase intrări neregulamen
tare. Evidențiez pe toți jucăto- 

români. dar in mod special 
Bălăci — cel mai bun de 
teren — un real talent".

rii 
Pe 
pe

LARS ARNESSON (directorul 
tehnic al echipei Suediei): „Ju

ri 
mai slabă. Am primit două go
luri In urma unor greșeli de 
apărare. Românii au dat o re
plică -foarte bună, aplicînd o 
tactică care ne-a descumpănit ; 
joc de așteptare, prudent, cu o 
excelenta circulație a balonu
lui și cu ruperi - de ritm care 
aii dereglat sistemul nostru de 
apărare. Am văzut un jucător 
încîntător (Bălăci), care a tras 
efectiv întreaga echipă după el. 
Foarte buni Andone și Klein“.

că* -ii noștri eu prins o

„Cred că 
validat go- 
după opi- 

regulamen-

CORNELIUSSON: 
dacă arbitrul ar fi 
Iul marcat de noi. 
nia mea în condiții 
tare, cu totul altele ar fi fost 
datele jocului. Cert este că 
echipa noastră a jucat mult 
sub valoarea obișnuită. Mi-au 
plăcut Andone, Iorgulescu, Ți- 
cleanu, Bdlonf și Bălăci".
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DE BOX - JUNIORI
SCHWERIN, 9 (prin telefon), 

în sala Sporturilor si Congre
selor din localitate au luat 
sfirșit intirecerile preliminare 
din cadrul C.E. de juniori. Bo
xerii rămași in competiție 
și au asigurat un loc oe podiu
mul de premiere. Toți aceștia, 
cei mai buni 48 din 136 cîți 
au fost la start, vor lupta vi
neri. in cele două gale semi
finale, pentru a-și asigura un 
loc ne ringul finalelor.

Miercuri, spre miezul nopții, 
în emisiunea sportivă a tele
viziunii din R.D. Germană, în- 
tr-o selecție dintre cele mai 
frumoase meciuri ale zilei, a 
fost redată în întregime partida 
pe care Doru Maricescu (mijlo
cie mică) a susținut-o în com
pania campionului R.D. Ger
mane Rene Suetovius. Nimeni 
nu a prevăzut deznodămintul 
acestei confruntări. Nici chiar 
noi, care doream din inimă 
victoria boxerului român. Doru 
s-a întrecut pe sine, evoluind 
în stil de mare campion. Stin- 
gaci ca Si adversarul său. Ma
ricescu l-a surprins pe Sueto
vius chiar din primul minut cu 
precizia directelor sale de în- 
tîmpinare, care au temperat de 
la început atacurile campionu
lui R.D. Germane. In primul 
rund am urmărit lupta a doi 
buni tehnicieni, o luptă in 
care românul s-a arătat supe
rior prin iocul de picioare de
rutant si ..un-doi“-uri precise. 
Aspectul primei reprize nu lă-

sa să se întrevadă furtuna din 
următoarele 2 minute. Incer- 
cînd o acțiune decisivă, o serie 
repetată de croșee. Suetovius 
se aruncă pur și simplu asupra 
românului. Acesta eschivează 
însă splendid si. Ia rîndul său, 
contraatacă cu o frumoasă com
binație de 3 lovituri la cap în 
urma căreia adversarul său 
face prima cunoștință cu po
deaua. Reia lupta, dar o serie 
ae 
ză 
de 
ru 
diabil k.o.

A fost 
giu. care 
tantului 
bronz a 
ne. Dorn Maricescu are sanse 
de a o transforma într-un me
tal mai prețios, avînd în ve
dere faptul că în semifinale H 
va avea ca adversar pe ceho
slovacul Marian Marias. un 
pugilist inferior valoric repre
zentantului nostru.

Semimijlociul Dănilă Bumbac 
a luptat iol seara pentru a se 
califica și el în semifinale ală
turi de colegii săi Marian Ro
taru șl Doru Maricescu. El l-a 
avut ca adversar pe sovieticul 
Vladimir Makaviov, de către 
care a fost învins la puncte, 
după un meci anost, pierzînd 
șansa de calificare în semifi
nale.

„un-doi-uri“ le necepționea- 
în clin, după care o directă 
stinsa la bărbie a lui Do

ll face ne Suetovius ireme-

o victorie de presti- 
i-a asigurat retprezen- 
nostru medalia de 

campionatelor europe-

Petre HENJ

SPORTIVII ROMANI 
AU DEBUTAT CU SUCCES

KATOWICE, 9 (prin telefon). 
Joi "după amiază, în Sala de 

^cultură si sport din localitate 
au început întrecerile celei de 
a 23-a ediții a Campionatelor 
mondiale de lupte greco-roma- 
ne. La această ediție sînt pre- 
zenți peste 160 de sportivi din 
26 de țări. Bulgaria. Japonia, 
Polonia, România și Uniunea 
Sovietică au venit cu echipe 
complete, prezentînd luptători 
la toate cele 10 categorii de 
greutate. R.P. Chineză. R. F. 
Germania si Ungaria au cile 9 
sportivi, iar alte țări n-au 
concurenti La 2—4 categorii.

Competiția mondială. pro
gramată la jumătatea ciclului 
olimpic, se anunță chiar 
start extrem de dificilă. 
Katowice sînt prezenți, intre 
alții, 5 dintre campionii de 
anul trecut: Pasqualle Passare
lli (R.F. Germania) la cat. 57 
kg. Istvan Toth (Ungaria) 
62 kg. Ghcnadi Ermilov 
kg), Aleksandr Kudriavtev (74 
kg) șl Igor Kanighin (90 kg) 
toti din Uniunea Sovietică. 
Sînt, de asemenea, multi cam
pioni și medalia# ai „europene
lor": Benur Pașaian (U.R.S.S.) 
și Lajos Racz (Ungaria) la 52 
kg, Vasili Fomin (U.R.S.S.) și 
Petar Balov (Bulgaria) la 57 
kg, Panaiot Kirov (Bulgaria) la 
62 kg, Istvan Peter (Ungaria)

intrat pe 
luptătorii 
categorii 

zi. La 48

din 
La

la 
(68

FLUSHING MEADOW
NEW YORK, 

— La „Flushing 
sferturile de finală ale probei 
de simplu masculin, Ivan 
Lendl l-a eliminat cu 6—4,
6—3, 6—1 pe Kim Warwick, 
Lendl îl va întîlni în semifi
nale pe John McEnroe, învin
gător cu 4—6, 7—6, 6—) 4—6, 
6—1 în fata compatriotului său 
Gene Mayer. In sferturile de 
finală ale probei de simplu fe
minin : Evert Lloyd — Gadu- 
șek 4—6, 6—1, 6—0 ; Mandll- 
kova — Austin 4—-6, 6—4, 6—4; 
Jaeger — Rush 3—6, 6—1, 6—0.

9 (Agerpres). 
Meadow", în

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

PROGRAMUL DE VINERI

lungatei ei cariere, sezon in 
care a cucerit titlul de cam
pioană mondială de cros, me
dalia de bronz la 3 000 m la 
C.E. de sală de la Milano, și a 
stabilit două valoroase recor
duri naționale, la 1 500 m și 
3 000 m. în 1973 la Praga. Ma- 
ricica ocupase locul 4 în aceeași 
probă. Calde felicitări vice- 
campioanei continentale șl an
trenorului și succes sîmbătă, în 
finala la 1 500 m ! Clasamentul 
cursei de 
Ulmasova 
Maricica 
8:33,33, 3.
(U.R.S.S.) 
Pozdniakova (U.R.S.S.) 8:38,9Ș, 
5. Birgit Friedmann (R.F.G.) 
8:43,65, 6. Margarita Gargano 
(Italia) 8:48.53, 7. Brigitte Kraus 
(R.F.G.) 8:51,60. 8. Ingrid Chris
tiansen (Norvegia) 8:51,79, 9. 
Agnese Possamai (Italia) 8:54,02, 
10. Aurora Cunha (Portugalia) 
8:55,24 etc.

întrecerile de joi au adus 
publicului atenian o imensă sa-, 
tisfacție, pe cane gczdele o 
merită pentru tot ce au făcut 
in aceste zile, pentru uriașa 
lor dragoste față de atletism. 
Proba feminină de aruncarea 
suliței a revenit 
de educație fizică 
Anna Verouli (26 
lega ei de probă 
sie. Sofia Sakorafa (25 de ani) 
din Trikala, ureînd pe treapta 
a treia a podiumului. Niciodată 
Grecia nu avusese un campion 
european 1a atletism, iar la 
fete nu cîștigase nici o meda
lie. Vă închipuiți ce a fost pe 
stadion... Rezultatele n.u sînt 
surprinzătoare, pentru că Ve
rouli și Sakorafa ocupau locu
rile 2 și 3 în „cankingul" se
zonului, cu 69,22 m și 68,83 m, 
după recordmana lumii 
Lillak (72.40 m).

Tot joi, după-amiază, 
Oltean a luat startul în 
serie le 110 mg, cea mai pu
ternică. A concurat aproape de 
cel mai bun nivel al său (13,82, 
la 2 sutimi de recordul per
sonal). s-a clasat al 5-lea și 
s-a calificat „la timp" pentru 
semifinale : 1. Munkelt (RDG) 
13.52, 2. Prokofiev (URSS) 13,71, 
3. Holtom (Maree Britaniej 
13,72, 4. Bryggare (Finlanda)
13,72, 5. Ion Oltean 13,82 6.
Schneider (Elveția) 13,92. Ce
lelalte serii au fost cîștigate 
de polonezii Rutkowski, 13.87 
(II) Giegiel 13,85 (III).

în schimb, Cristina Cojocaru 
a concurat foarte slab în semi
finale la 400 mg, termlnînd ul
tima. în 59,0, cesi mai slabă 
cursă a ei din acest sezon.

După prima zi a întrecerilor 
heptatlonistelnr — în care con
duce recordmana mondială Ra
mona Neubert cu 3 867 p —, 
Corina Țifrea se situează pe 
locul 13 cu 3 433 p (100 mg

3 000 m :
(U.R.S.S.) 

Puică
Elena 

8:34,06,

1. Svetlana. 
8:30,28, 2. 
(România)

Sipatova
4. Tatiana

profesoarei 
din Salonic, 
de ani), co
și de profe-

Tiina

Ion 
prima

( Ora >30: lungime heptatlon (Corlna Tilrea), disc B califi
cări (Iosif Nagy, Ion Zamflrache), Înălțime B calificări (Sorin 
Matei); ora 11: suliță heptatlon; ora 15: 50 lcm maro (start); 
ora 10: ciocan finală; ora 17,30: 400 mg F finală, trlplusalt fi
nală (Bedros Bedrosian); ora 17,50: 110 mg semifinale (Ion 
Oltean); ora 18,10 4X100 m F serii; ora 18,30 4X100 m B serii; 
ora 19 : 9 000 m obstacole " ""
ora 1935 : 4X400 m F serii 
Tărlță, Cristina Cojocaru);

: 800 m heptaHon;
Ibola Korodi, Elena

19,55: 4X400 m B șerifi

finală; ora 19,20 
(Daniela Matei, 
ora

m.— 13,99, greutate — 12,27 
înălțime — 1.74 m, 200 m 
24.89).

ALTE REZULTATE : MASCU
LIN : decatlon : 1. Daley Thomp
son (Marea Britanle) 8 744 p — 
record mondial (100 m : 10,51,
lungime : 7,80 m, greutate : 15,44 
m, Înălțime : 2,03 m ; 400 m : 
47,11, 110 mg : 14,39, disc : 45,48 m, 
prăjină : 5,00 m, suliță : 63,56 m, 
1 500 m : 4:23,71) ; 2. Jurgen Hing- 
sen (R.F.G.) 8 518 p, 3. Siegfried 
Stark (R.D.G.) 8 433 p 4. Steffen 
Grummt (R.D.G.) 8 218 p, 5. Jorg 
Werthner (Austria) 8 171 p, 6. Gri
gori Degtiarev (U.R.S.S.) 8 161p; 
greutate : 1. Udo Beyer (R.D.G.) 
21,50 m, 2. Ianis Bolars (U.R.S.S.) 

Machura 
4. Vladl- 
20,52 m, 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
I’rentier

20,81 m, 3. Remlglus 
(Cehoslovacia) 20,59 m, 
mir MUicl (Iugoslavia) 
5. Matthias Schmidt 
20,51 m, 8. Peter Block 
20,49 m 200 m : 1. Olaf 
(R.D.G.) 20,46, 2. Cameron Sharp 
(Marea Britanle) 20,47, 3. Frank 
Emmelmann (R.D.G.) 20,60, 4. Er
win Skamrahl (R.F.G.)'“-20,61, "
Istvan Nagy (Ungaria) 20,62, 
Patrick Barre (Franța) 
400 m : 1. Hartmut 
(R.F.G.) 44,73, 2. Andreas 
(R.D.G.) 45,29, 3. Viktor

I
I
3

i
1

1
a

I

1.
3.

5.
6. 

20,75 ;
Weber 
Knebel 
Markln

(U.R.S.S.) 45,30, 4. Philip Brown 
(Marea Britanle) 45,45, 5. Ale- 
xandr Troșcllo (U.R.S.S.) 45,67,
6. Pavel Konovalov (U.R.S.S.) 
45,34 ; lungime : 1. Lutz Dom
browski (R.D.G.) 8,41 m, 2. An
tonio Corgos (Spania) 8,19 m, 3. 
Jan Leitner (Cehoslovacia) 8,08 
m; prăjină : 1. Aleksandr Krupskl 
(U.R.S.S.) 5,60 m, 2. Vladimir Po
liakov (U.R.S.S.) 5,60 m, 3. A tanas 
Tarev (Bulgaria) 5,60 m.

FEMININ : suliță : 1. Anna Ve
rouli (Grecia) 70,02 m, 2. Antje 
Kempe (R.D.G.) 67,94 m, 3. Sofia 
Sakorafa (Grecia) 67,04 m, 4. 
Tiina Lillak (Finlanda) 66,26 m, 
5. Ute Richter (R.D.G.) 65,38 m, 
0. Eva Helmschmidt (R.F.G.) 
65,82 m ; 200 m : 1. Bărbel Woec- 
kel (R.D.G.) 22,04 2. Kathryn
Smallwood (Marea Britanle) 22,13,
3. Sabine Rieger (R.D.G.) 22,51,
4. Gesine Walther (R.D.G.) 22,60,
5. Beverley Callender (Marea Bri
tanle) 22,91, 6. Anelia Nuneva 
(Bulgaria) 22,93 ; 100 mg. : 1. Lu- 
cyna Kalek-Langer (Polonia) 
12,45, 2. Lordanka Donkova (Bul
garia) 12,54, 3. Kerstin Knabe
(R.D.G.) 12,54, 4. Bettine Gaertz
(R.D.G.) 12,55, 5. Mafia Merduk
(U.R.S.S.) 12,85, 6. Vera Koml-
sova 12,9®.

și Nikolai Dinev (Bulgaria) la 
68 kg, Andrzej Supron (Polo
nia) la 74 kg. Jan Dolgowicz 
(Polonia) la 82 kg, Frank An
dersson (Suedia) la 90 kg ș.a.

înaintea gongului inaugural 
a avut loc o frumoasă festivi
tate de deschidere.

în continuare au 
podiumul de concurs 
din cadrul celor 5 
programate în prima
kg, Ion Asaftei a pus capăt 
meciului său inaugural cu Deng 
Nyang (R.P. Chineză) tn prima 
repriză, obținînd o frumoasă 
victorie prin superioritate teh
nică (12—0). El va lupta în tu
rul 2 cu polonezul Leszak 
Majkowski. Nicolae Zamfir (57 
kg) a încheiat și el primul meci 
înainte de limită (min. 5) prin 
descalificarea norvegianului 
Sidge Rony, în momentul cînd 
sportivul român conducea cu 
5—0. în turul 2 îl va întîlni pe 
Robert Herman (S.U.A.). în- 
tr-un meci deosebit de disputat 
Ștefan Negrișan (68 kg) a dis
pus la puncte (10—7) de Miro- 
slaw Zeman (Cehoslovacia). La 
această categorie au avut loc 
și partidele celui de al doilea 
tur. Negrișan l-a avut de astă 
dată adversar pe Herman 
Thatner (R.D. Germană) pe 
care l-a dominat în permanen
ță pînă în min. 4,55 cînd arbi
trii au dictat avertismentul 
descalificării lui Thatner. Tot 
două meciuri a susținut și Ion 
Draica (82 kg). în primul, el 
l-a întîlnit pe Robert Bouc- 
houlle (Franța) pe care l-a în
vins clar la puncte (5—0), Iar 
în cel de al doilea a obținut 
victoria prin descalificare (min. 
5,20) în fața canadianului Louis 
Santrrle. în fine, semigreul 
Vasile Andrei, deși s-a con
fruntat cu vicecampionul mon
dial de lupte libere Gregory 
Gybson (S.U.A.), a reușit să 
obțină victoria la puncte (3—1). 
în turul 
lupta cu 
telji.

Vineri 
luptătorii de la celelalte 5 ca
tegorii.

TOUR DE L'AVENIR
. _ _ A

competiția ciclistă
L’Avenir". Etapa

PARIS, 9 (Agerpres). 
început 
„Tour de 
prolog desfășurată la Divonnie- 
les-Bains pe distanța de
4,200 km contracronometru in
dividual a fost cîștigată do
Uwe Raabd (R.D Germană), 
cu timpul de 5:29,4.

TROFEUL RUDE PRAVO
LA

9

HOCHEI
(Agerpres). — în- 

tur al finalei com-
PRAGA, 

tr-un meci 
petiției Internaționale de ho
chei pe gheață pentru „Tro
feul Rude Pravo", disputată 
la Bratislava, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 7—4 (2—1, 3—3,
2—0), selecționata Cehoslova
ciei. Returul acestei partide 
va avea loc astăzi la Praga.

I

TURNEUL INTERZONAL

următor Andrei va 
iugoslavul Josef Ter-

intră In concurs și

Dan GARLEȘTEANU

DE ȘAH DE LA MOSCOVA
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Tur

neul interzonal de șah de la Mos
cova a continuat cu runda a 
treia, în care Beliavskl a cîști- 
gat la Quinteros, Kasparov La
Murey, iar partidele Gheller —
Tal și Christiansen — “ 
terminat remiză. S-au 
partidele Andersson _____
Gheorghiu, Garcia — VelLmirovlcl 
și Rodriguez — Van der Wlel. 
In clasament conduc Tal șl Kas
parov, cu cite 2,5 p, urmați de 
Beliavskl — 2 p.

Sax s-au
Întrerupt 

— Florin

COMPETIȚII OFICIALE DE FOTBAL
• în C.E. de tineret, la 

Anjalanaskl (Finlanda), gazde
le au terminat la egalitate 
(0—0) cu Polonia. • în meciul 
din preliminariile C.E.-seniori 
(Finlanda — Polonia 2—3) de 
la Kuopio, golurile au fost în
scrise de Smolarek. Dziekanow- 
ski si Kupczewicz, respectiv 
Valvee și Kousa pentru gazde.

• în Cupa U.E.F.A. s-a ju
cat primuj meci: Servette Ge
neva a învins în deplasare pe 
Progress Niederkorn (Luxem
burg) cu 1—0.

• în Anglia după 4 
în fruntea clasamentului, 
cut F.C. Liverpool cu 10 
mată de W.B. Albion,
Chester United, Watford

etape, 
a tne- 
P. ur-
Man- 

Și

Manchester City cu cile 9 P 
(In Anglia se acordă 3 p pen
tru o victorie. 2 p pentru un 
meci egal și 0 n la înfringere). 
Cîteva rezultate din etapa a 
4-a: Liverpool — Nottingham
4—3. Notts — Manchester City
1— 0, Stoke — W.B. Albion* 
0—3, Brighton — Arsenal 1—0, 
Manchester United — Everton
2— 1 Watford — Swansea 2—1. 
Tottenham — Southampton 
6—0.

® In campionatul vest-ger
man (et. 4. meciuri restante): 
Dilsseldorf — Hamburg 
Koln — Kaiserslautern 
în clasament: Stuttgart 
feld si Dortmund cite 
Hamburg si Bayern cite

0—6,
3—0. 

Bieîe- 
7 P. 
6 p.

Caleidoscop - TROFEELE SPORTULUI (II)
In 

tru 
tăm ...
tradiționale ale sportului Internațional.

* CUPA 3RUNO ZAULI. In 1963 la Bel
grad, la Congresul Federației internațio
nale de atletism a fost ales In funcția de 
președinte al forului atletic european Bru
no Zauli, pe atunci președinte al Federa
ției italiene. El a fost cel care a avut ldeea 
organizării acelei competiții pe echipe care 
este „Cupa Europei", inaugurată tn 1965 și 
care anul viitor va ajunge la a IX-a edi
ție. In memoria acestui marcant activist 
al atletismului competiția continentală îi 
poartă numele. In 1973, 1975, 1977 și 1979 re
prezentativa noastră feminină s-a calificat 
in finala Cupei Europei, la Edlmburgh, 
Nisa, Helsinki șl, respecți/, Torino.

ir CUPA WILLIAM JONES se decerne e- 
chlpel clștigătoare a competiției intercon
tinentale (formații de club) la baschet mas
culin. Trofeul amintește de fostul secretar 
general al Federației internaționale de bas
chet, de activitatea căruia se leagă multe 
dintre realizările acestui spectaculos sport. 
Prima ediție a „cupei" a fost clștlgată de 
echipa italiană Ignis din Varese, în 1966.

4. CUPA HENRI DELAUNAY se acordă 
echipei clștigătoare a campionatului euro
pean de fotbal. Delaunay (1883—1955) a fost 
un fotbalist oarecare intr-o echipă modestă 
din Paris, Etelle des Deux Lacs, dar un 
model de conducător sportiv. Secretar al 
Federației franceze de fotbal din 1919 șl 
ptnă in 1955. A contribuit, între altele, la 
crearea Cupei Franței, a campionatului 
mondial șl a campionatului european pe 
națiuni, oare-1 șl poartă numele. Prima e- 
..., : fi fiizfi'.ii competiții a programat filia
la in I960, la Paris, U.R.S.S. intreclnd lu-

continuarea Ideii caleidoscopului noa
de acum doua săptămlnl vă prezen- 
astăzl alte dteva dintre competițiile

națio . _____
dlțle a acestei

goslavla cu 2—1.
* JAMES E. SULLIVAN MEMORIAL 

TROPHY. A fost Instituit In anul 1930 șl 
se acordă anual de către A.A.U. (Amateur 
Athletic Union) sportivului care in de
cursul anului „prin performanța sa, exem
plul sau Influența sa ca amator, a tăcut 
cel mal mult pentru cauza sportivității". 
Primul laureat a fost jucătorul de golf 
Bobby Jones, în 1931. Alțl laureat! : 1936 
Glenn Morris — atletism (campion olimpic 
la decatlon), 1937 Don Budge — tenis (pri
mul jucător care a obținut „marele șlem“), 
1943 Cornelius Warmerdam — atletism (re
cordman mondial la prăjină), 1948 Robert 
Mathias — atletism (la 18 ani campion o- 
limplc la decatlon) etc.

ir CUPA SWAYTHLING este trofeul care 
recompensează echipa masculină campioa
nă mondială la tenis de masă. A fost ofe
rită în 1926 de lady Swaythling, mama lui 
Ivor Montagu, care din 1926 șl plnă In 1967 
a fost președinte al Federației Internațio
nale de tenis de masă.
* CUPA MARCEL CORBILLON a fost de

cernată în 1934 de președintele Federației 
franceze de tenis de masă, căruia 11 șl 
poartă numele, pentru a ft acordată echi
pei feminine campioană a lumii. In anii 
1958, 1951, 1953, 1955 șl 1956 această cupă a 
fost cucerită de echipa reprezentativă a 
României.

ir CALCUTTA COUP se deoerne anual e- 
chipel Învingătoare In meciul dintre Anglia 
și Scoția In cadrul celebrului turneu al 
celor 5 națiuni la rugby. Cupa este, de fapt, 
• simplă vază cumpărată de ofițerii englezi 
care făceau serviciul in India (de aceea 
numele de Calcutta). Meciul Anglia — Sco
ția a fost primul meci internațional de 
rugby, in 1871.

„Inri plac* In sport tocmai prea-plinul 
forțelor car. s« revarsă".

HENRY da MONTHERLANT (1896-1972)
scrMtor francez

ăr LINGURA DE LEMN — simbol tra
dițional pentru echipa clasată pe ultimul 
loc in turneul celor 5 națiuni la rugby șl 
care, în anul respectiv, n-a izbutit să rea
lizeze nici un punct. Singură Tara Galilor 
n-a primit niciodată această „lingură" I

★ MITROPA CUP (Cupa Europei oentra- 
le) este o competiție fotbalistică de vară 
pentru echipe de club din Austria, Ceho
slovacia, Italia, Iugoslavia și Ungaria. Pri
ma ediție a avut loc în anul 1927 șl a 
fost ctștlgată de formația pragheză Sparta.

A- CUPA SUZANNE LENGLEN răsplă
tește pe câștigătoarea probei de simplu la 
marele turneu de teni3 de la Roland Gar
ros. Suzanne Lenglen (1899—1938) a fost, 
probabil, cea mal mare Jucătoare din isto
ria tenisului Internațional. Intre 1919 șl 
1926, de exemplu, campioana franceză • n-a 
pierdut dectt o singură partidă I In acest 
răstimp Suzanne a cîștlgat de 6 ort tur
neul de la Boland Garros șl de 5 ort pe 
cel de la " .................. '
leucemie.
* CUPA

competiția ,___ __ ___ ____________
briei Hanot pentru echipele de fotbal de 
pe continent. La prima ediție (1955—58) 
Real Madrid a Întrecut, la Paris, Stade de 
Reims cu 4—9. Succesul uriaș ăl competi
ției fotbalistice a inspirat organizarea de 
astfel de cupe, ale campionilor europeni, 
la toate jocurile sportive, dar șl la unele 
discipline Individuale (atletism, scrimă etc.).

Wimbledon. A murit în 1938 de
CAMPIONILOR EUROPENI este 
Inițiată de ziaristul francez Ga-

I
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