
Vizita de lucru a tovarășului I
NICOLAE CEAUȘESCU, 

împreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU,

în județele Timiș și Caraș-Severin
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Rămân, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ccaușescu, a continuat, joi 
dimineața, vizita de lucru in 
județul Timiș.

Au fost vizitate : întreprin
derea mecanică din municipiul 
Timișoara, întreprinderea „E- 
Icctrotimis" șl Întreprinderea 
.Tehnometal1*;

După vizitarea unor impor
tante obiective industriale agri
cole și de invătâmint superior 
din județul Timiș, tovarășul 
Nkelie Ceausescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, joi, la marea a— 
dunăre populară dia municipiul 
Timișoara*

Ir. piața Operei se află pre
zent! Ia această nouă si entu
ziastă întîlnire cu conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru peste 106 066 de timi- 
șorcni, români, germani, ma
ghiari, sîrbi, oameni ai muncii 
de diferite profesii, tineri și 
vîrsinici. în marea piață dom
nește o atmosferă sărbătoreas
că, expresie a sentimentelor 
de nețărmurită dragoste pe 
caic locuitorii acestei frumoase 
așezări, asemenea întregului 
nosltu popor, le au fată de to
varășul Nicolae Ceausescu, a 
recunoștinței profunde pe care 
o poartă secretarului general 

al partidului pentru tot ceea ce a 
făcut și face *n vederea dezvol
tării neîntrerupte a patriei, ri
dicarea ei pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Apariția la tribună a tovară
șului Nicolae Ccaușescu, a to
varășei Elena Ceausescu este 
salutată cu puternice aplauze, 
cu îndelungi urale și ovații. Se 
scandează cu mare însuflețire 
„Ccaușescu — P.C.R. !”, 
«Ceaușescu și poporul 
„Ccaușescu — pace!“, urări care 
dau expresie vie unității de ne
zdruncinat dintre partid și po
por, adeziunii unanime a oa
menilor muncii din județul 
Timiș, fără deosebire de na
ționalitate, la politica internă 
și externă a partidului și sta- 
tul"i nostru.

Primit cu «ii și îndelungi a- 
plauie, cu puternice urale ți 
ovații a luat cuvîntu! tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvînlarea secretarului grae- 
ral al partidului a fost urmări

tă cu deosebită atenție, cu cel 
mai viu interes, de cei pre- 
zenți, iar prin intermediul pos
turilor de radio si televiziune 
de milioane de oameni din În
treaga țară. în repetate rinduri, 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată cu 
puternice aplauze, cu urale și 
ovații*

în marca piață din centrul 
municipiului Timișoara răsună 
aplauze și ovații prelungite, din 
zeci de mii de piepturi sint 
rostite urări fierbinți închi
nate partidului și secretarului 
său general, patriei noastre so
cialiste și poporului român.

Dialogul de lucru al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, cu 
oamenii muncii din județul Ti
miș a continuat in municipiul 
Lugoj, unde este vizitată în
treprinderea de utilaje de ri
dicat si transportat.

De la întreprinderea de u- 
tilaje de ridicat si transportat, 
intr-o mașină deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au stră
bătut străzile orașului în ura- 
lele si ovațiile miilor de locui
tori ai Lugojului.

*
Conlinuind amplul si fruc

tuosul dialog cu fiuritorii bu
nurilor materiale si spirituale 
din Banat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a Început joi 
după-amiază, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită de lucru in județul 
Caraș-Severin.

Cinstea de a marca începutul 
vizitei in județul Caraș-Seve
rin i-a revenit centrului mun
citoresc Oțelul Roșu. primul 
obiectiv vizitat fiind întreprin
derea siderurgică „Oțelul Roșu".

Sint vizitate în continuare 
C.A.P. din comuna Glimboca și 
întreprinderea constructoare de 
mașini din Caransebeș.

După vizitarea acestor •- 
bicctive, elicopternl preziden
țial a decolat, îndreptîndu-se 
spre Reșița. Aici, zeci de mii 
de locuitori ai orașului i-au 
intimpinat eu sentimente de 
caldă dragoste și stimă pe 
iubiții oaspeți.
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PARTICIPANT!! LA „INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM 
IN FEBRA ULTIMELOR PREGĂTIRI

• Recordmana mondială Galina Savinkova s-a antrenat ieri • Două
săritoare in înălțime cu rezultate de 1,97

Două dintre aruncătoarele noastre fruntașe care tșl dispuld titlul 
de campioană internațională : Eva Zorgo-Baduly și Corina Gărbea.

Foto : Dragoș NEAGU
Marele stadion din parcul 

sportiv „23 August" care va fi, 
sîmbătă și .duminică, gazda ce
lei de a XXVIII-a ediții a 
Campionatelor internaționale de 
atletism ale României, și-a 
deschis ieri larg porțile, pentru 
a-i primi pe mulți dintre viito
rii competitori. Au venit la 
obișnuitul antrenament de a- 
comodare atleți români, dar și 
mulți sportivi oaspeți. Și din- 
tr-o dată stadionul a devenit 
un adevărat „stup de albine", 
cu o agitație și cu un colorit 
deosebite. Fiecare atlet a făcut

probei, atleta sovietică Galina 
Savinkova, cea care, deunăzi, 
la Leselidze, a Înregistrat o 
performanță extraordinară : 
73,28 m, rezultat superior cu 
1.46 m recordului anterior. Un 
salt de calitate ce impune, de
sigur, respectul cuvenit pentru 
autoarea lui care. In treacăt fie 
spus, a avut ieri mai multe 
aruncări in jur de 70 de metri.

La salteaua de Înălțime au 
fost prezente, de asemenea, 
mai multe concurente, între 
care și cubaneza Silvia Costa,

recordmana țârii sale cu o per
formanță de 1,97 m, tot atit cit 
a sărit, recent, și campioana 
țării noastre, Nieulina Vasile. 
Accidentată la Sofia, la „Na- 
rodna mladej", este posibil ca 
Hleulina să reintre acum.

Grupul atleților marocani 
este condus de o mai veche 
cunoștință, profesoara El Fa
quir Fatima, absolventă a In
stitutului de Educație Fizică și 
Sport din București și fostă 
atletă, alergătoare de’ viteză, 
la clubul Steaua. Pentru pri
ma oară, la „internaționale" 
participă atleți -libieni, intre 
care Mohamed Abdussalan» 
care deține o performanță de 
7,70 m la lungime, iar Aii Ab- 
doMah a fost cronometrat cu 
10,5 și 21,4 pe 100 m și, res
pectiv, 200 m. Din Cuba au 
venit mai mulți sportivi tineri, 
dar care dețin cifre foarte pro
mițătoare : Darles Raite 20,90 
s pe 200 m, Augustin Pave și 
Carlos Raite 45,71 șl, respectiv, 
43,80 s pe 400 m, Frank Mou- 
tie 50,16 s la 400 mg, Maria 
Elena Sorria 20,61 m la arun
carea greutății.

Răspunzind invitației clubu- 
lof Steaua, cu consimțământul 
F.R.A., vor lua parte la con
curs și unii dintre •'cei mai 
buni atleți ai cluburilor mili
tare ȚSKA Sofia și llonved 
Budapesta.

(Continuare In pao ■ <-a)

cunoștință, pe îndelete, cu 
viitorul loc de concurs, a cer
cetat poziția soarelui și s-a in
teresat de direcția din care, in 
mod obișnuit, bate vintul...

La cercul de aruncarea 
discului, urmărită cu interes 
de numeroși curioși, «-a aflat 
însăși recordmana mondială a

Sfîrșitul acestei sâptămîni 
programează in ampla cro
nică a „DACIADil ‘ nume
roase competiții sportive de 
performanță și de masă, am
ple acțiuni la care participă 
iubitori ai exercițiului fizic 
de toate vîrstele. Este vorba 
despre spectacolul final al 
amplei acțiuni „Serile Da- 
ciadei", ea și despre fina
lele pe țară ale unor com
petiții tradiționale. In pag. 
2-3 cîteva amănunte pentru 
cititorii noștri.

0 INEDITĂ EXPOZIȚIE

BASCHETUL FEMININ DE PERFORMANTĂ 
ȘI-A DESEMNAT FINALISTELE

In urma desfășurării fazei 
de zonă a „Daciailei" de per
formanță la baschet feminin, 
au fost desemnate urmâtcarele 
finaliste, reprezentative de ju
dețe : Bihor, Satu Mare (zona 
Oradea), București, Prahova 
(zona Ploiești), Brașov și Vîl- 
cea (zona Brașov).

Turneul final va avea loc 
concomitent și în același oraș 
cu cel masculin. Orașul gazdă 
va fi stabilit după disputarea

întrecerilor zonale masculine 
(24—26 iunie).

La „Daciada" de performanță 
rezervată juniorilor II sint cu
noscute deocamdată următoa
rele finaliste : băieți : Bucu
rești. Argeș, Arad, Bihor; 
fete : Cluj, Sala Mare, Co- 
vasna. Vâlcea și Constanța.

DE MATERIALE SPORTIVE

Noile ambarcațiuni — ușoare, rezistentă, competitive — produse 
din poliesteri armat cu fibre de sticlă. In atelierele l.E.A.B.S.

Reportajul in paginile 2—X

Astăzi, la bazinul Dinamo din Capitală

PRIMELE DOUĂ REUNIUNI
ÎN „CUPA CARPAȚI“ LA POLO-JUNIORI

Turneul international de polo 
pentru juniori, dotat cu ..Cupa 
Carpați" — întrecere care se 
anunță de interes, ta perspec
tiva C.E. — debutează 
la bazinul Dinam* din 
talk. cu două reuniuni, 
neață. de la ora 9. se 
nesc. ta ordine. România I — 
România II (aceasta din urmă, 
selecționata noastră de juniori 
mici, înlocuind echipa U.RJ5.S. 
care nu a mai făcut deplasarea 
la București). Polonia — Ce
hoslovacia, Bulgaria — Unga
ria. în programul după-amie- 
zii sint cuprinse, cu începere 
de la ora 16. meciurile Româ
nia II — Cehoslovacia. Polo
nia — Ungaria, România I — 
Bulgari*.

Miine după-amiază. de la

Campionatul national de acrobație aeriană

NINA IONIJĂ Șl MARCEL MITU
CÎȘTtGĂTORIi PROGRAMULUI

DE FIGURI IMPUSE
STREJNIC, 2 (prin telex). 

Primul program al campiona
tului național de acrobație 
aeriană-zbor cu motor, cel de 
figuri impuse — cunoscute, a 
avut ciștigători scontați : Nina 
Ioniță și Marcel Mitu.

Cum era de așteptat, în în
trecerea feminină Nina Ioniță 
s-a impus cu autoritate, dife
rența de 574,2 p dintre ea și 
următoarea clasată, Maria Su
lean, fiind elocventă. Locul 3 
a revenit, cum era firesc, Lud- 
milel Avramescu. tn întrecerea 
băieților, „vechiul duel" dintre 
Marcel Mitu și Mielu Fețeanu 
s-a transformat ta „triunghiu- 
lar",. pe locul 2 In clasament

CUNOSCUTE

astăzi. 
Capi- 
Dimi- 
intil-

ora 16. au loc partidele etapei 
a treia a turneului : Ungaria 
— România II Polonia — Bul
garia. Cehoslovaci* — Româ
nia I, iar duminică, ta ultima 
zi a competiției, se desfășoară 
alte două reuniuni. De la ora 
9 : Bulgaria — România IL 
România I — Polonia. Ceho
slovacia — Ungaria. respectiv 
de la ora 16 : România II — 
Polonia, Bulgaria — Cehoslova
cia. România I — Ungaria.

După cum am mai anunțat, 
competiția va fi urmărită de 
președintele F.I.N.A. Ante 
Lambasa, care este așteptat 
să sosească astăzi dimineață ta 
Capitală. Vor oficia si trei ar
bitri neutri : italianul Di Ste
fano. belgianul Crombax și 
grecul Iliadis.

apărind Aurel Ia- 
na cu o prestație 
de bună calitate. 
Următorii clasați, 
loan Diaconu și 
Valeriu Zamfir, 
i-au tatonat în
deaproape pe cei 
vedind o bună formă pentru 
actualul stadiu de pregătire.

Rezultate tehnice — feminin:
1. Nina Ioniță (Aeroclubul M. 
Zorileanu — Brașov) 4670,7 p,
2. Maria Sulean (Aeroclubul 
Gh. Bănciulescu — Ploiești) 
4196,5 p, 3. Ludmila Avramescu 
(Aeroclubul A. Vlaicu — Bucu
rești) 3889.6 p, 4. Elisabeta 
Coca (Aeroclubul Gh. Bănciu-

trei, do-

NINA IONIȚĂ

lescu — Ploiești) 3728,3 p 1 
masculin : 1, Marcel Mitu
(TAROM) 4726,9 p, 2. Aurel 
Iana (Aeroclubul H. Coandă — 
Pitești) 4378,6 p, 3. Mielu Fe
țeanu (TAROM) 4372,0 p, 
4. loan Diaconu (Aeroclubul 
A. Vlaicu — București) 4208,1 
p, 5. Valeriu Zamfir (Aeroclu
bul central român) 4081,1 p.

Dinu COSTESCU



AGENDA FINALELOR
întrecerile de volei sub semnul ambițiilor

De miine, Capitala va fi, 
timp de 5 zile, gazda unei 
competiții voleibalistice de 
vîrf : turneul final al ediției 
a Ill-a a „Daciadei", întrecere 
care angrenează cele mai bune 
reprezentative de județ și ale 
municipiului București, șase 
formații feminine și șase mas
culine, calificate pentru faza 
finală in urma etapei interju- 
dețene. Disputele se vor des
fășura, după un program non
stop (șase meciuri zilnic) în 
sala Dinamo, unde este de 
așteptat să asiste un public 
numeros, dat fiind faptul că 
in rîndul finalistelor vor evo
lua aproape toți componenții 
loturilor naționale „A“ și de 
tineret, fete și băieți.

Iubitorii voleiului bucureșteni 
vor avea prilejul să vadă evo-

luînd, într-un concurs care 
declanșează multe ambiții și 
orgolii, majoritatea jucătoare
lor „naționalei" care, recent, la 
Burgas, au cucerit titlul balca
nic, învingind pe teren propriu 
pe deținătoarea titlului euro
pean. De asemenea, vor vedea 
în arenă pe cei mai mulți din
tre componenții reprezentativei 
masculine. Dar, sperăm, vor 
asista la jocuri de ridicat ni
vel tehnic și spectacular.

La fete își dispută titlul de 
campioană a „Daciadei" echi
pele reprezentative ale Bucu- 
reștiului și ale județelor Ba
cău, Constanța, Galați, Cluj și 
Sibiu, iar la băieți cele ale 
Bucureștiului, Brașovului, Dol
jului, Sălajului, Sucevei și 
Tulcei. Zilnic, programul în
cepe la ora 9.

EDIȚIA JUBILIARĂ A COMPLEXULUI APLICATIV 
„PENTRU APĂRAREA PATRIEI-

In jur de 500 de tineri în uni
forma albastră a formațiunilor 
de pregătire a tineretului 
„Pentru apărarea patriei" și-au 
dat întîlnire la Iași, la etapa

finală a celei de a X-a ediții 
a Complexului aplicativ, acțiu
ne organizată de C.C. al U.T.C. 
Programul urmărește să pună 
în evidență măiestria delândită

de tineri în poligoanele de pre
gătire. El cuprinde o probă de 
tir sportiv și parcurgerea unui 
traseu aplicativ compus din 
trecerea peste obstacole, arun
carea „grenadelor" la țintă, 
orientarea după hartă și bu
solă, acordarea de prim-ajutor 
și altele, toate contra crono
metru. Se concurează pe ca
tegorii de vîrstă 17—18 ani și 
19—20 ani.
INVITAȚIE LA „SERILE DA- 

. CIADEI-
Sala sporturilor „Dac’.a" din 

Buzău va fi astăzi, de la ora 
18, gazda Spectacolului final al 
„SERILOR DACIADEI", din 
cadrul celei de a IlI-a ediții a 
marii competiții sportive na
ționale. Iubitorii sportului din 
Buzău vor avea posibilitatea să- 
urmărească interesante demon
strații de grație și măiestrie 
susținute de formații și ansam
bluri de gimnastică ritmică 
modernă și dansuri din Mu
nicipiul București și din jude
țele : Bistrița Năsăud, Brașov, 
Buzău, Constanța, Covasna, 
Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, 
Maramureș, Mehedinți, Mureș, 
Neamț, Timiș, Tuleea, Vaslui 
și Vraneea.

DIVIZIEI „A'
După o întrerupere de trei 

săptămîni, mîine se reia cam
pionatul Diviziei „A44 de popice, 
cu disputarea etapei a 18-a, ul
tima dinaintea turneelor finale. 
După cum prevede regulamentul 
competiției, primele patru clasa
te în serii participă la turneul 
final pentru desemnarea echipe
lor campioane și a ierarhiei 
pînă La locul 8, iar cele situate 
pe pozițiile 5—8 joacă in turneul 
pentru locurile 9—16. Formațiile 
de pe locurile 9—10, din fiecare 
serie, retrogradează din divizie.

înaintea ultimei etape se cu
nosc aproape toate finalistele 
turneului fruntașelor, printre 
care și actualele campioane, 
Voința Tg. Mureș — câștigătoa
rea turneului final al C.C.E. anul 
trecut la femei, și Electromureș 
Tg. Mureș (m). Sigur, vor mai 
fi prezente în lupta pentru ti
tlurile de campioane și sextetele 
Voința București, Voința Galați, 
Gloria București, Hidromecanica 
Brașov (f). Rulmentul Brașov, 
Chimpex Constanța, Constructo
rul Galați, Aurul Baia Mare (m).

Dintre jocurile etapei de mîine 
cele mai interesante par să fie : 
Laromet București — Gloria 
București. C.S.M. Reșița — Elec
tromureș Tg. Mureș — la femei, 
Constructorul Tg. Mureș — Unio 
Satu Mare, Progresul Oradea — 
C.F.R. Timișoara. Gloria Bucu
rești — Olimpia București și Car- 
pați Sinaia — Voința București 
— la bărbați.

Clasamentele înaintea ultimei 
etape :

FEMININ — seria Sud : 1. Vo
ința București 28 p (21 834 popice

doborîte iu deplasare), 2. Voința 
Galați 22 p (21 744), 3. Gloria
București 22 p (19 262), 4. Petro
lul Băicoi 20 p (21 869), 5. La
romet București 20 p (21 534), 6.
Rapid București 18 p (21 139)., 7.
Voința Ploiești 17 p (18 858), 8.
Metrom Brașov 17 p (18 858), 9.
Voința Constaința 8 p (18 066), 10 
Frigul București 2 p (17 411). 
Seria Nord : 1. Voința Tg. Mu
reș 26 p (18 728), 2. Hidromeca
nica Brașov 24 p (18 681), 3. 
C.S.M. Reșița 22 p (20 943), 4. 
Electromureș Tg. Mureș 22 p 
(18 945), 5. Voința Oradea 20 p 
(21 097), 6. Voința Timișoara 20 p 
(18 593), 7. U.T Arad 14 p (20 630), 
8. Voința Odorheiu Secuiesc 12 p 
(18 159), 9. Voința Craiova 8 p 
(20 115), 10. Bradul Vama 2 p 
(17 696).

MASCULIN — seria Sud : 1. 
Rulmentul Brașov 24 p (40 104), 
2. Chimpex Constanța 22 p 
(45 769), 3. Constructorul Galați
22 p (45 635) 4. Voința București 
20 p (35 722), 5. Gloria București 
18 p (45 629), 6. Olimpia Bucu
rești 18 p (40 239), 7. Carpați Si
naia 16 p (44 643), 8. Metalul
Roman 16 p (38 939), 9. Petrolul 
Cîmpina 12 p (43 644), 10. Rafi
norul Ploiești 2 p (38 620). Seria 
Nord : 1. Aurul Baia Mare 30 p 
(46 727), 2. Electromureș Tg. Mu
reș 26 p (46 267), 3. Metalul Hu
nedoara 22 p (40 431), 4. Progre
sul Oradea 20 p (45 164), 5. Chi
mica Tîrnăveni 18 p (39 393), 6. 
C.F.R. Timișoara 16 p (39 772), 
7. Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc 
12 p (39 787) 8. Unto Satu Mare
12 p (39 467), 9. Constructorul
Tg. Mureș 10 p (44 799), 10. Vo
ința Tg. Mureș 4 p (25 245).

Simpozionul national „Daciada", a II-a edit ie

IDEI, SPIRIT DE CREATIVITATE SI PASIUNE»

RALIUL CIBINIUM" A

Competit

• Selecționa Ra 
Iugoslaviei •

Campions’ 
baschet s-au 
tivitatea în 
nuă, lunii iunie 
vate cîteva in 
titii. Cea mai 
tractivă este, 
international 
F.R. Baschet", 
fășura în Sala 
Oradea. între 1" 
participarea 
de seniori ale 
riei, Ungariei ■ 
României. Cu 
fi organizat si 
fectionare a 
pelor divizionare 
culine $i 
țiune 
zervată 
tești a tării 
la 8 iunie la

ÎNTR-0
în primele trei zile ale să pi

ta min ii curente, o parte a Săliio
de atletism din perimetrul Com
plexului sportiv „23 August4* din 
Capitală a găzduit o inedită ex
poziție, cuprinzînd materiale de 
propagandă, echipament, aparate 
și instalații necesare spartului 
de performanță cât și activității 
de educație fizică și sport cu 
caracter de masă. Evenimentul 
a fost prilejuit de lucrările (de 
altfel extrem de interesante și 
fructuoase) din cadrul celei de 
a IV-a secțiuni („Baza materia
lă “) a Simpozionului național 
„Daciada, ediția a Il-a. în stan
duri — care au ocupat o su
prafață de aproximativ 1 200 m2 
—, zeci și sute de exponate, ex- 
primind idei valoroase, spirit de 
creativitate, preocupări și pa
siune în direcția lărgirii pro
ducției interne, autodotării cu a- 
paratură și instalații competitive, 
atît de solicitate în antrenamen
tele sportivilor noștri.- Despre 
conținutul și utilitatea expoziției 
ne-a vorbit arhitectul loan Popa 
(din sectorul de construcții al 
C.N.E.F.S.), care a avut respon
sabilitatea amenajării ei.

— în mod deosebit atrage a- 
tenția, ne spune interlocutorul, 
producția realizată de atelierele 
I.E.A.B.S. Iată, aici, un podium 
elastic pentru gimnastică, reali
zat pe o soluție originală — re
sorturi de oțel, cu nimic mai 
prejos decît acelea importate pe 
valută forte ; dincoace, un apa
rat multifuncțional pentru exer
cițiu de forță — cu lucru si

multan la opt „ateliere4* ; un 
panou mobil de baschet, un pa
trulater pe fețele căruia sînt fi

xate cite un inel ; un set va

INEDITĂ EXPOZIȚIE
• In premierâ, aparate electronice în sprijinul antrenamentelor 
nautice • Podium și bimâ pentru g ^nasticâ — competitive — din 
producție indigenâ • Spalier portab:l pentru g’mr.astica la domi

ciliu.
loros de ambarcațiuni de antre
nament și concurs, confecționate 
din poliesteri armat cu fibre de 
sticlă etc. Cele mai spectacu
loase realizări aparțin însă Cen
trului de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S. și I.EJF.S.-ului. Pri
mul prezintă, în premieră pe 
țară, aparate electronice de mă
surare a efortului specific în 
toate sporturile nautice ; conco
mitent cu aceasta pe un ecran 
de televizor se obțin imagini vi
zuale care arată amplitudinea 
mișcărilor, acuratețea lor sau 
greșelile comise. Al doilea ex
pozant se distinge și el tot prin- 
tr-o suită de aparate electronice, 
unul dintre ele — foarte impor
tant în ridicarea performanței
trăgătorilor din poligoane — fiind 
destinat corectării luminozit
dmpului vizual al țintelor.

— Ce alți expozanți mai sir.t 
prezenți alei și cu oe noutăți 7*

— Numeric. 16 județe au adus 
cu ele o serie de produse și a- 
parate necesare procesului de in
struire sportivă. I.M.R.A.U.T. Ma
ramureș a confecționat mașina 
de aruncat talere din turn și 
șanț, cu acționare electrodina- 
mică, prima de acest fel din 
țară ; testarea ei urmînd să se 
facă cu ocazia europenelor de 
tir, din august, de la București. 
Consacrata I.PX. Reghin a pro
dus birna de gimnastică îmbră
cată cu un material plastic po
ros-special, birnă care corespun

de parametrii calitativi pe 
plan international și care nu 
mai trebuie cumpărată pe valută- 
vest. Aceeași întreprindere & 
conceput un spalier portabil ce 
poate fi montat in holurile locu
inței, pe ideea ^gimnastică in 
fiecare casă....

...Amfitrionul nostru ne-a pre
zentat. în conLnuare. nu ma. pu
țin interesantele exportate a3c 
județelor Prahova. HarȘttrta. Cc— 
vasna (mese de ping-pong, de 
Șah, articole de sport confecțio
nate in orele de practică de e- 
levii Șc. Gen- nr. 7 din Sf. 
Ghe^rghe), Vraneea. Caras-Se
verin (aparate multifuncțiomle 
pentru antrenamentul boxerilor
— autori : elevi ai Lie- ind- nr.
4 Reșița), Brașov (aparat pentru 
corectarea poziției săriturilor 
schiorilor de la trambulină — Di
namo). (tabelă elec
tronică portabilă, cras electronic
— I.P.T.E. Alexandria) ele. Iată 
atztea și atxea preocupări si Ini
țiative în spnjmul creștem com- 
petitiviiății sportului românesc 
pe plan internațional. al acce
lerării pregătirii tzice a popu
lației și refacerii ei după efortul 
depus in diferitele ramuri ale 
economiei naționale. Important 
este ca. acum, toate exponatele 
să ajungă cft mai grabr.ic In 
laboratoarele de performanță oe 
terenurile de sport

Stefion TRANDAF1RESCU

Județul Sibiu a găzduit zi
lele trecute o interesantă com
petiție automobilistică : ..Ra
liul Cibinium" — etapă în 
campionatul republican de ra
liuri, A fost o întrecere difi
cilă (desfășurată pe un traseu 
de 287,5 km. în timp de circa 
5 ore si 30 de minute), afirma
ție susținută de faptul că în
trecerea a fost terminată de 
59 de echipaje din cele 98 care 
au luat startul. Concurentii 
au parcurs cu acest prilej —

REVENIT AUTOMOBILIȘTILOR DE LA I 
în bună parte noaptea — tra
seul : Sibiu — Sura Marc — 
Slimnic — Boarța — Daîa — 
Cisnădioara — Curmătura Ste- 
zii — Păltiniș — Cristian — 
Riul Sadului — Cisnădie 
Sibiu.

Concursul propriu zis — 
care au participat cei 
buni alergători ai genului 
a dat cistig de cauză. Ia grupa 
„C“, a mașinilor mai puterni
ce. fraților M. și I. Șanta și 
a înregistrat o surpriză : toate

la 
mai

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE AUTOMODELISM
Pe frumoasa bază sportivă a 

asociației „Semănătoarea* din 
Capitală, cu p stă specială pen
tru autocnodelism, s-au desfășu
rat întrecerile campionatelor re
publicane și campionatului in
ternațional al României la au- 
tomodHism. Competițiile. prin 
caracterul lor inedit — un fel 
de re-s- de minl-mașini con
struite de amatori și pilotate 
prin cablu (categoria captive) și 
prin radio (cat- radlo-comanda- 

te, pe scurt RC). au atras nu
meroși spectatori. îndeosebi copii 
și «yv/t-eți din căminele Gro- 
firești.

Au participat la campionatele 
republicane peste 100 de spor
tivi dan 20 de asociații, juniori 
șl seniori. După cîteva zile de 
dispute — organizare bună asi
gurată de federația de speciali
tate si condiții excelente ofe- 
r-te de gazde — iată și cîștigă- 
torii, pe categorii și clase. Ju- 
niori : captive, d. CTE — 1 — 
D. Cristeseu (Petrochimistul Pi
tești), CTE — 2 — A. Vlad (Ra
pid Oradea) ; R/C, <± RCEA,

RCEB, RCFE — L. Hanga (Ra
pid Oradea). Pe echipe : 1. Ra
pid Oradea, 2. C.S.M. Gura Hu
morului, 3. Voința Deva. Se
niori : captive, CTR 1 — I. Nen- 
ciu (Semănătoarea), CTR 2 —
A. Stancu (Gri vița Roșie) CTR 3
— C. Nedelcu (Semănătoarea). 
CTR 4 — C. Stroe (Semănătoa
rea) ; R/C, cl. RCEB — S. E- 
duard (Voința Timișoara), RCFE
— S. Eduard, RCF 1—2 — V.
Vârlanovici (Semănătoarea). RCF 

3 — 1. Bobocel (C.S.T.A. Bucu
rești). Pe echipe : 1. Semănă
toarea, 2. Voința Timișoara, 
Voința Arad.

La campionatul

2. 3.

__ ___ ________ international 
au participat pe lingă sportivii 
români. Invitați din R.D. Ger
mană. Pe primele locuri s-au 
situat la captive : I. Nenciu, I. 
Stancu, C. Dinu și C. Stroe, iar 
la R/C : H. Frisch, P. Pfeil, M. 
Heihn și H. Hering (toți din 
R.D. Germană). Pe echipe t 1. 
România A 2171 p, 2. România 
B 1972 p, 3. R.D. Germană 1600 
p, 4. Semănătoarea 1140 p.

Viotel TONCEANU

o la. alta

cele trei echițjaj 
cia Pitești (Ui 
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Napoca. 6. EB 
Mureș. I

Hie I

• APRECIERI
PENTRU „CAVALERII FLUIERULUI"

Arbitrii români se bucură de tot mai 
bună apreciere ca urmare a prestațiilor 
lor la diferite competiții internaționale 
oficiale. Recent, cu prilejul finalei „Cu
pei cupelor** la handbal femitlin din
tre formațiile S.C. Magdeburg și Osijek 
(Iugoslavia), partidă condusă de arbitrii 
români Marin Marin și ștefan Șerban, 
prestația lor a fost bine cotată atît de 
observatorul F.I.H., cît • și de presa și 
specialiștii din cele două țări. Reamin
tim că cei doi arbitri au condus pînă 
acum peste o suită de meciuri interna
ționale oficiale, întțe care și finala pen
tru locurile 3—4 de‘ la C.M. de handbal 
masculin, din 1982, de la Dortmund.

• POATE IL INTERESEAZĂ

întrucît nu ? fost la gală, spre a-și 
vedea în ring pe cei doi pugiliști din 
clubul său participant la finalele „Da
ciadei4* de box — juniori, desfășurate 
la doi pași de sediu, îl informăm pe 
președintele (retribuit) al C.S.M. Delta 
— .Tuleea, tovarășul Marcel Munțiu, că 
Marian Lățea a cîștigat medalia de 
bronz, iar Nicu Manolache a pierdut 
în preliminarii.

Nu de altceva, dar să știe ce să scrie 
în raportul de., activitate.

• CĂLĂREȚI ROMÂNI
IN ,,TOP"-UL EUROPEAN

A fost dat publicității, de către Fe
derația ecvestră Internațională, noul 
clasament pentru Europa al celor mai 
buni 180 de călăreți, ierarhie alcătuită 
pe baza rezultatelor înregistrate in 
concursurile internaționale. între cei 
mai buni 17: de sportivi europeni ai

acestei discipline figurează și repre
zentanții njșlri Dumitru Velea — pe 
locul 100 <a „urcat* de pe 107), Mircea 
Neaga — 14? Ion Popa — 160 („urcă- 
de pe 167) ș Florin Stoica — 168. De 
remarcat câ tinerii Neagu și Stoica 
sînt introduși pentru prima oară într-un 
astfel de „top“. Poate că prezența la 
concursuri îr perioada următoare le va 
aduce poziții mai bune în acest presti
gios clasament".

• PREOCUPĂRI
PENTRU AUTODOTARE

Pentru stimularea activității în aso
ciațiile sportive școlare, la sediul C.S.Ș. 
Bistrița s-a deschis, din inițiativa 
Inspectoratulu’ școlar, o expoziție cu 
machete ale unor aparate necesare 
dezvoltării calităților motrice, machete 
executate de profesorii de educație fi
zică din județ Expoziția prilejuiește 
un util schimb de experiență, stimu
lează acțiunile de autodotare din școli 
și asociațiile sportive bistrițene.

Și pentru că ne-am referit la auto
dotare, să mai notăm și faptul că 
clubul „Gloria44 execută, în prezent,

• START RATAT !

S-a consumat etapa a 
ll-a a „Cupei Federației 
române de atletism", 
competiție rezervată ju
niorilor mari. La secreta
riatul concursului se fă
ceau înscrieri pentru pro* 
ba de ștafetă de 4x100 m 
băieți. După multe aștep
tări și nedumeriri repre
zentanții a trei echipe

• CURSA DE.. URMĂLCic
BUCUREȘTI - PARIS - DUBLIN S-A ÎNCHEIAT I
O adevârotâ cursă de... urmărire s-a disputat, pînă recent, intre trei rugbyști, 

român- Constantin Dinu, francezul Roland Bertrunue și irlandezul Mike Gibson. Un 
-trio" care se îndrepta cu pași repezi spre stabilirea reco duiui de a ajunge la cifra 
rotundă de 70 de selecționări intr-o reprezentativă națională. A cîștigat inginerul 
Constantin Dinu care, ta meciul de ta Kiev, cu formația Uniunii Sovietice — cînd 
reprezentativa României a devenit campioana Europei — a îndeplinit primul... baremul, 
față de 69 ale componentului formației „cocoșului galic" și a!e „uverturii" echipei 
„trifoiului", tot cu 69 de prezențe. Adevărat stîlp — la propriu și la figurat — acest 
Constant n Dinu de ta echipa bucureșteanâ Grivița Roșie I

prin mijloace proprii, role pentru sănii 
în vederea pregătirii pe uscat a spor
tivilor din secțiile de performanță. Fe
licitări bistrițenilor !

• EXEMPLUL
LUI NICOLAE MUNTEANU

Pe postul său de portar (al echipei 
Steaua și al reprezentativei masculine 
a țării noastre) într-un sport cum este 
handbalul, Nicolae Munteanu reușește 
să-și concentrez^ atenția atît pe durata 
defensivei echipei sale, dar și a ofen-

au... îndrăznit să se în
scrie pentru start : C.S.Ș. 
4 București, C.S.Ș. Brăila 
și C.S.Ș. Tg. Mureș. Dar 
cînd sâ înceapă proba, 
s-a constatat că formația 
bucureșteanâ dispăruse (a 
se reține că întrecerea a 
avut loc în Capitală). Ast
fel, rămînînd doar două 
echipe in concurs, res

pectiva probă de ștafetă 
a fost suprimată. Ceea ce 
denotă că printre atleții 
noștri juniori sînt foarte 
puțini sprinteri. Să ne 
surprindă, deci că AZI nu 
avem asigurat schimbul de 
MÎINE al unor probe din 
atletismul nostru, discipli
nă despie care se vorbește 
atît că este una priori
tară ?

sivei, trebuind să fie atent la un po
sibil contraatac al partenerilor. Cu tot 
acest enorm consum de energie ner
voasă, Nicolae Munteanu nu a refuzat 
atunci cînd, după încheierea campiona
tului și a „Cup^i României44, a fost so
licitat să apere și în maratonul tur
neului final al „Daciadei44 de perfor
manță la handbal masculin. Spre de
osebire de alți jucători mult mai ti
neri (vezi Tudor Roșea) care, pe lingă 
faptul că s-au lăsat rugați, la unele
partide au și absentat fără să fi dat
vreo explicație Cît de bine ar fi ca
unii tineri să învețe ceva — și în
această privință — din experiența lui 
Nicolae Munteanu I

O COINCIDENȚĂ FERICITĂ

Duminică, în ziua în care maestrul 
emerit al sportului Gheorghe Novac 
îmbrăca tricoul de campion național 
la baschet — pentru prima dată ca an
trenor solist al echipei Dinamo — de
venea și tatăl unei fetițe, Raluca. O 
coincidență cu adevărat fericită, pen
tru care a primit multe felicitări. Și 
el și soția, bineînțeles. I le adresăm 
și„noi.

Rubrică realizată de
Ion GAVRILESCU

TURNEUL
La jumătat 
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Dănilă
1. M.

i studențească susține două meciuri cu echipa 
de calificare pentru Divizia de tineret 
Trofeului

ționale de 
. dar ac
ct conti-
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compe- 
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, turneul 

cu „Cupa 
se va des- 
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Stăn- 
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eficacității" și indisciplinei
nie la Kikinda, o dublă întil- 
nire amicală în compania echi
pei Iugoslaviei.
• De azi pînă duminică se 

dispută întrecerile de califi
care pentru Divizia B de ti
neret. La băieți iau parte 
echipele : SERIA ORADEA : 
Lotus Băile Felix, I.C.I.M. 
Brașov, Metalotehnica Tg. Mu
reș, Știința Rm, Vilcea, Sticla 
Bistrița : SERIA TÎRGOVIȘTE : 
C.S.S. Oțel Inox Tirgoviște, 
A.S.A. Ploiești. Constructorul 
Călărași, Chimia Craiova. Ra
pid II București ; se califică 
echipele clasate pe primul loc 
în fiecare serie ; FETE, SERIE 
UNICĂ. LA BACĂU : C.S.Ș. 
Bacău, C.S.Ș. Metalul Salonta,
C. S.Ș. Rădăuți. C.S.Ș. Arad, 
P.T.T. București, Constructorul 
G.S.C.I. Galati, C.S.Ș. Portul 
Constanta; se califică primele 
două.

Clasamentul final al „Trofeu
lui eficacității" oferit de ziarul 
SPORTUL : 1. V. Bâiccanu
(Farul) 1058 p, 2. R. Boișteanu 
(Politehnica Iași) 1018 p. 
M. Caraion (Rapid) 906 p. 
M. Chirilă (C.S.U. Sibiu) 
p, 5. R. Tecău (C.S.U. Brașov) 
832 p. 6. Z. Gellert — 
Oradea) 804 p, 7.
(Politehnica Iași) 803 p, 8. 
Ermurache (Steaua) 798 p. 
I. Carpen (I.C.E.D.) 767 p, 
Pi Grădișteanu (I.C.E.D.) _ 
p, 11. A. Flaundra 
Brașov) 729 p, 12.
(„U“ Cluj-Napoca) 717 p, 13.
D. Dăian (Sportul studențesc) 
710 p, 14. M. Barna („U“ Cluj- 
Napoca) 696 p. 15. D. Nicules- 
cu (Dinamo București) 675 p.

• Punct final și în clasa
mentul (neoficial) al indiscipli
nei : 1. Rapid 29 greșeli 
nice (la ultimul turneu: 
turas 2. Caraion, Becea și 
ciu), 2. 
coș 25 i 
delean. 
cite 20 
Steaua 
trenorul 
IMUAS (C. loan și Mara) 
Dinamo Oradea cite 17 g.t.. 
Universitatea Cluj-Napoca 
g.t., 9. Dinamo București 
g.t. (Vasilică. Vinereanu si an
trenorul Gh. Novac), 10. Spor
tul studențesc (M. Petrof și 
antrenorul M. Bărbulescu). 11. 
Politehnica Iași 8 g.t., 12.
C.S.U. Brașov 5 g.t.

3.
4.

836

(Dinamo 
D. Moisescu 

FI.
9. 

10.
751 

(C.S.U. 
K. Herbert

teh- 
Flu- 
Su- 
Cu- 
(Ar- 

Sibiu 
(F. Apostu). 5. 

(Cernat și an- 
Nedef). 6—7.

și 
8.
16 
14

Farul (Spînu si A. 
g.t.). 3—4. I.C.E.D. 
Voicu) si C.S.U. ! 
g.t.
18 g.t.

I M.
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TEAMA DE A NU
SARAJEVO, 2 (prin telefon). Bucu- 

rînduvse de o afluență de public 
care a depășit speranțele organiza
torilor (în acest oraș al sporturilor 
de iarnă — după cum ni s-a spus 
— chiar și la meciurile internaționale 
de fotbal nu vin mai mult de 10 000 
de spectatori), partida amicală din
tre reprezentativa Iugoslaviei și se
lecționata divizionară a României s-a 
desfășurat într-o ambianță de remar
cabilă sportivitate, dar Ia un nivel 
calitativ destul de modest, îndeosebi 
în prima ei jumătate. De vină putem 
spune că a fost și căldura neobiș
nuită, într-o oarecare măsură chiar 
și terenul denivelat pe alocuri, care 
a influențat negativ controlul balo
nului.

CĂUTĂRILE GAZDELOR

Insă explicația principală constă 
în evoluția oarecum sub așteptări a 
echipei iugoslaviei. Reunită în pripa 
— luni seara, după o etapă de cam
pionat furtunoasă — cu cîțiva jucă
tori de peste hotare veniți abia în 
preziua meciului, formația „plavilor" 
nu și-o arătat decît în puține 'mo
mente - in jur de 10—15 minute, ia 
începutul reprizei secunde — adevă
rata valoare. Deși s-a făcut apel la 
cei mai în

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PIERDE A ÎMPIEDICAT EFICACITATEA
opinia noastră, era posibilă. Infrîn- 
gerea suferită (care va intra în pal
maresul echipei noastre naționale, 
deoarece partida de aici s-a jucat, 
la dorința și insistențele gazdelor, 
sub titulatura Iugoslavia — România, 
cum va fi probabil luată în evidență 
și de către federația internațională) 
putea fi lesne evitată dacă, așa cum 
subliniam și in cronica de ieri, nu 
se produdba acea nefericită gre
șeală a lui Munteanu II, sau dacă, 
spre final, Coiaș n-ar fi 
atîta _
avută. Infrîngerea putea fi însă evi
tată mai ales dacă echipa noastră 
ar fi abordat de la început jocul 
de pe poziții mai realiste, sau dacă 
ar fi profitat cu mai 
neală de împrejurările 
care i le-a creat pe 
ciului adversara sa.

ratot cu 
uțurînțâ marea ocazie de gol

multă îndrăz- 
favorabile pe 
parcursul me-

ÎNCERCĂRI SPORADICE

IN ATAC

IN PERSPECTIVA,

MECIUL CU SUEDIA

desfășurare același cadru bine 
cunoscut și îndrăgit de jucă
tori : stadionul din Mangalia. 
Competiția este programată 
azi, miinc și duminică. Este 
pentru prima oară cînd printre 
cele 10 formații prezente la 
turneul final sînt trei debu
tante : Oțelul Tîrgoviște, o se
lecționată din Drăgănesti-Olt 
și echipa comunei 
județul Botoșani, 
celelalte echipe. își vor
— nu ne' îndoim — cu 
energia șansele, ceea , ce 
spre binele oinei în general.

Iată, de altfel, toate cele 10 
formații calificate la turneul 
final, în urma disputării etape
lor zonale : Dinamo București
— deținătoarea „Cupei" Com
binatul poligrafie Casa Scîn
teii, Rîmnicelu (jud. Buzău). 
Oțelul Tirgoviște, Viată Nouă 
Olteni (Teleorman). Drăgă- 
nești-Olt, Tricolorul Baia Mare, 
Broscăuti, Laminorul Roman 
(Neamț) și formația din Fra
sin (Suceava).

Broscăuti, 
Ele. ca și 

apăra 
toată 
va fi

I
I
I
I
I
I
I
I
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ÎNTRECERILE FINALE ALE
La Brașov. într-o excelentă 

organizare, 
nala Cupei 
școlare de 
urmărită cu 
tehnicienii 
nici, firește, să depisteze din 
vreme talentele autentice do
tate pentru activitatea de mare 
performantă.

Echipa C.S.Ș. nr. 2 din Con
stanta (antrenor I. Filip) a 
reușit să ocupe primul loc în 
clasament, urmată de cele ale

s-a desfășurat fi- 
ClubUrilor sportive 
haltere, competiție 
deosebit interes de 

acestui sport, dor-

___  ... forma jucători ai mo
mentului, ba chiar și la cîteva din
tre vedetele care activează, acum, 
în străinătate, „11 "-le gazdelor a avut 
de suferit pe planul omogenității, 
la aceasta contribuind și cele șapte 
înlocuiri de jucători efectuate pe 
parcursul meciului (în urma acor
dului intervenit între cele două 
echipe numărul schimbărilor permise 
a fost nelimitat) în scopul verifi
cării întregului efectiv al lotului con
vocat aici. Este, desigur, de remar
cat că de-a lungul celor 90 de mi
nute am putut admira calitățile in
dividuale recunoscute ale unora din
tre fotbaliștii iugoslavi (cum a fost 
cazul acestui răsfățat al publicului 
din Sarajevo, Sușici, la însqgjerea 
golului victoriei, cînd a pornit intr-un • 
dribling prelungit și irezistibil), dar 
randamentul de ansamblu a! echipei 
a lăsat în bună măsură de dorit, 
publicul exprrmîndu-și, nu de puține 
orî, nemulțumirea față de spectaco
lul oferit de favoriții săi. Este clar 
câ îndelungile căutări ale selecțio
nerului T. Veselinovici (după C.M. 
din vara trecută și pînă acurn au 
fost încercați peste 100 de jucători, 
alcătuirea lotului reprezentativ dife
rind de fa un meci internațional fa 
altul) nu au dat încă rezultatele 
scontate.

In mod justificat întilnîrea de la 
Sarajevo a fost concepută și pre
gătită ca o utila repetiție înaintea 
apropiatei confruntări oficiale de la 
Stockholm cu echipa Suediei (la care 
o bună parte dintre componenții lo
tului deplasat aici vor fi cu sigu
ranță prezenți), dar și a celorlalte 
partide internaționale din toamna 
care, de asemenea, vor fi susținute 
in deplasare. Dar, prin absolutiza
rea acestei idei, s-a ajuns la si
tuația ca jucătorii să intre in teren 
obsedați de teama unui rezultat ne
favorabil, preocupați în primul rînd 
de a nu primi gol și nefiresc de 
timizi sub raport ofensiv in condi
țiile in care se vedea clar că echipa 
Iugoslaviei nu se află intr^o xi prea 
bună. S-a uitat, arai ales in teren, 
că jocul de 
amical, că 
caracter de 
latul lui — 
fi ignorat —

GREȘEALA LUI MUNTEANU I

Șl RATAREA LUI CORAȘ

In contextul descris, ne-a părut cu 
atît mai rău că selecționata noastră 
divizionară — deși a dat în an
samblu o replică bună partenerei 
sale de joc — nu a reușit să obțină 
un rezultat egal pe care-l merita, 
ba chiar și o aictorie care, după

___ _ în teren, 
la Sarajevo este, totuși, 

el ore în principal un 
verificare și că rezul- 
cu toate că nu putea 

_____ nu trebuia nici fetișizat. 
Așa s-a întîmplat îndeosebi în prima 
repriză, cînd și ritmul de joc a fost 
mai lent. Echipa noastră s-a apărat 
foarte bine, a închis culoarele de pă
trundere spre propria poartă și a 
destrămat cu relativă ușurință toate 
acțiunile de atac ale gazdelor îna- 
inje ca ele să capete vreun grad 
de periculozitate, dar pe plan ofen
siv încercările au fost sporadice și 
în general lipsite de eficiență.

De-abia după pauză, pe fondul 
unui joc sensibil mai alert și mai 
spectaculos, impulsionați desigur șî 
de primirea acelui autogol stupid, 
fotbaliștii noștri au lăsat deoparte 
„lecția apărării" și au ieșit mai cu
rajos la atac, punînd reale probleme 
defensivei adverse. Lipsa de forță, 
pripeala (Văetuș s-a grăbit să șu- 
teze în cîteva situații favorabile care 
impuneau alte rezolvări), ca șj im
precizia (ratarea lui Coraș rămîne 
exemplul cel mai concludent) au pri
vat însă echipa noastră de un re
zultat egal pe care, repetăm, îl . me
rita, ținînd seama de evoluția ei de 
ansamblu.

După meci, Mircea Lucescu se de
clara, 
rezultat, 
echipei, 
sale, însă numai parțial, după cum 
rezultă, credem, și din observațiile 
critice mai sus exprimate. Intr-a
devăr, dacă, cu excepția greșelii
decisive de la autogolul din min, 57, 
echipei 
reproșa în faza de apărare în 
a știut și a reușit să se organizeze 
destul de bine cu aportul foarte im
portant a! lui Boloni, care - și în 
calitate de căpitan al echipei - a 
constituit un adevărat exemplu de 
dăruire, în faza de atac lucrurile au 
lăsat din nou de dorit. O remarcă 
pozitivă, totuș:. pentru comportarea 
generală a lui Coraș, care ar putea 
constitui un principal ciștig al echi
pei naționale după acest rnpci-test 
de la Sarajevo Păcat însă că el 
este cam lent în joc și, după cum 
am văzut, și lipsit uneori de con
centrare. Deși au evoluat doar 20 
de minute, aprecieri bune se pot 
face, de asemenea, și la adresa lui 
Movila și Stancu. Primul, un jucă
tor tinăr, foarte muncitor, constituie 
o reală promis’une, iar fundașul 
central piteștean, în ciuda vîrstei sale 
mai înaintate, are suficiente calități 
și putere de joc pentru a fi luat încă 
în considerație ca o soluție viabilă 
la alcătuirea lotului reprezentativ. 
Ceilalți componențî ai lotului repre
zentativ s-au prezentat fie la nive
lul posibilităților (Boloni, Moraru, 
Rednic, Andone), fie sub așteptări 
(lorgulescu, Klein, Augustin, Văe
tuș). Rămîne ca toti, 
jucătorii Universității Craiova, să 
străduiască a da randamentul 
maxim la Stockholm pentru un rezul
tat favorabiT în care speram și care 
este posibil.

bineînțeles, nemulțumit de 
dar satisfăcut de jocul 
Subscriem ți noi opiniei

noastre nu prea avem ce-î 
care

împreuna cu 
se 

lor

Constantin FIRÂNESCU

DIN DEALUL
LA SAINT CAST

a Început turneul final al campionatului
DE JUNIORIREPUBLICAN

2 (prin telefon). 
Si Năsăud s-au 

după amiază pri- 
din cadrul tur- 

campionatului 
_____________  în 
care vor fi desemnate finalis
tele ediției 1982—S3. Prin tra
gere la sorti au fost alcătuite 
următoarele serii : I — Chimica 
Tîrnăveni, C.S.Ș. Rovine 
Craiova. C.S.Ș. Electroaparataj 
București, S.C. Bacău ; SERIA 
a Il-a : Corvinul Hunedoara, 
F.C. Constanta, C.S.Ș. Reșița, 
C.S.Ș. Oradea.

Joi, pe stadionul din 
ta, în prima partidă, 
MICA TÎRNĂVENI — 
ROVINE CRAIOVA 1—1 
Rezultatul de egalitate 
dreptătește echipa din Tîrnă
veni — mai tehnică — care a 
avut inițiativa în majoritatea 
timpului. Scorul, totuși, 
deschis craiovenii prin 
breanu, care a reluat din 
propiere mingea centrată 
Petrișor. Formația din Tîrnă
veni a dominat, a irosit situa
ții de gol si a reușit să ega
leze după pauză (min. 
prin Mărgineanu, cu un 
puternic din 
S-au remarcat : 
Szas și Ojvath 
Gheorghe si I. 
(C.S.Ș. Rovine).

BISTRIȚA,
La Bistrița 
disputat joi 
mele partide 
neului final al 
republican de juniori I.

tisfâcător G. Negrea (Bistrița), 
în al doilea meci au evoluat 

S.C. BACĂU si ELECTROA
PARATAJ BUCUREȘTI 0—0. 
Partida a fost superioară „des
chiderii" si a plăcut celor cî
teva sute de spectatori. A fost 
un joc echilibrat, scorul alb 
reflectind aspectul întîlnirii, în 
care s-au irosit multe situații 
de gol. Cei mai buni jucători 
au fost : Grigore, Văsîi și 
Varga (Electroap.), Cimpeanu 
și Hodină (S.C. Bacău). A ar
bitrat bine M. Cucu (Bistrița).

Bistri-
CHI-

C.S.Ș. 
(0-1). 

ne-

l-au
Ti- 
a- 
de

46). 
sut 

afara careului. 
Deac. Giurcă, 

(Chimica). D. 
Constantinescu 
A arbitrat sa-

TINERILOR HALTEROFILI
C.S.Ș. Energia Buc. (antrenori 
Sergiu Gârleșteanu și Tudor 
Enută) si C.S.Ș. Universitatea 
Timișoara (antrenor Aurel 
Miuț). S-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii halterofili D. 
Negreanu, C. Putu (C.S.Ș. nr. 
2 Constanta), S. Anghel, O. 
Vaida (C.S.Ș. Energia Buc.), 
A. Stampar (C.S.Ș. Universita
tea Tim.). G. Secan (C.S.Ș. 
nr. 2 Galați). N. Lascu (C.S.S. 
Șoimii Sibiu), L. Szombori 
(C.S.Ș". Bistrița).

Gheorghe NERTEA

Rezultatele din meciurile dis
putate la Năsăud: Cor vinul — 
F.C. Constanța 4—I (1—1). Au 
marcat Popovici (min. 25 și 72), 
Manea (min. 63) și Voicilă 
(min. 78 din 11 m) pentru 
copstănțeni, respectiv Ardelean 
(min. 6) și Matcuț (min. 45, 76 
și 82). A arbitrat bine M. Radu 
(Beclean); C.S.S. Reșița — C.S.Ș. 
Oradea 5—1 (2—1). Au marcat : 
Pănescu (min. 35), Jurj (min. 
37), Scintei (min. 73 și 79), Lo- 
ghin (min. 75), respectiv Kulco- 
șar (min. 8). A arbitrat bine 
V. Sinar (Beclean).

Azi au loc următoarele par
tide : C.S.Ș. Oradea —
Corvinul si F.C. Constanta — 
C.S.Ș. Reșița (la Bistrița). E- 
lectroaparata.i — Chimica Tir- 
năveni si C.S.Ș. Rovine Craiova 
— S.C. Bacău (la Năsăud).

...Meciul de la Iași se în
cheiase de cîteva clipe.

In drum spre vestiare’, 
Corneliu Stroie, vicepreșe
dintele clubului Universita
tea Craiova, declară cu o 
cuceritoare franchețe : „Bi
ne că a ieșit așa ! Puteam 
ușor să primim 2—3 go
luri...*4 La rîndul său, an
trenorul Constantin Oțet ne 
mărturisește : „Venind să 
jucăm numai la victorie, 
care ne-ar fi sporit șansele 
în lupta pentru titlu, sini 
mulțumit totuși de acest 
egal care ne avantajează 
față de desfășurarea jocu
lui, mai ales în repriza a 
doua, cînd băieții noștri, 
foarte obosiți, n-au mai pu
tut — fizic — lupta pe mă
sura dorinței lor de succes. 
Vă asigur înșă că fotbaliștii 
craioveni se vor bate pînă 
Ia ultimul glonte pentru a 
cîștiga campionatul

Vorbe simple, dar cu 
multă sportivitate și omenie 
în ele, care-i onorează pe 
cei ce le-au rostit.

Orgolioșii olteni știu să 
recunoască și situații de fe
lul acesta : „da, rezultatul 
ne avantajează../*, situații 
pe care foarte mulți nu le 
acceptă nici in ruptul ca
pului, dînd vina pe orice și 
pe oricine, pe arbitri, pe 
federație etc.t etc.

O notă de sportivitate pe 
care o subliniem cu reală 
plăcere, ea înaadrîndu-se, de 
fapt, într-un meci în care 
dominanta a fost tocmai 
sportivitatea, al cărei ton 
l-a dat publicul ieșean, en
tuziast, cald și inimos.

Marius POPESCU

(OPOULVI,
„CAPITALA"

EUROPEANA A lilNIFOEDALULUL
Timp de două zile (21—22 

mai) orășelul Saint Cast a fost 
„capitala europeană a minifot- 
balului“. cum au scris recent 
ziarele franceze. La acest veri
tabil festival al micuților jucă
tori au participat 140 de echi
pe din 14 țări, întrecerea dis- 
putîndu-se la două categorii 
de virstă : 8—10 și 10—12 ani. 
Din țara noastră a participat 
o echipă de copii a clubului 
Politehnica Iași, pregătită de 
acest mereu tinăr și pasionat 
descoperitor de talente care 
este Mihai Bîrzan. Iată numele 
minijucătorilor care au făcut 
deplasarea și care pur și sim
plu i-au entuziasmat, prin evo
luția lor, pe iubitorii fotbalu
lui din Saint Cast, localitate 
de pe coasta de vest a Fran
ței : FI. Andrei, N. Cufner, M. 
Iliescu. C. Cotruță, Cr. Padu
raru, D. Munteanu, M. Chiran, 
I. Ionescu, M. Ungureanu, P. 
Manea, I. Mocanu și C. Pa- 
raschiv.

Cum s-a desfășurat competi
ția și ce rezultate au înregis
trat micuții jucători ieșeni ? 
Ne-a răspuns antrenorul lor 
Mihai Bîrzan la înapoierea în 
țară.

— Meciurile s-au desfășurat 
pe durata a 20 de minute. 
Două reprize a cite zece mi
nute. Dimineața, două partide, 
după-amiaza, alte două. A fost, 
deci, un turneu-fulger. Echipa 
noastră a cîștigat neînvinsă 
grupa din care a făcut parte,

-------------  — — . — — — — — , i, 
dar in eliminări a fost depă
șită. după executarea penalty- 
urilor (1—1 in min. 20), de 
formația Saint Cast, cea care 
avea să și cîștige întrecerea. 
Ne-am clasat pe locul 9 din 
80 de echipe și am primit fru
moase cupe, dar cele mai mari 
satisfacții ni le-au oferit : 1.
cîștigarea trofeului acordat ce
lei mai disciplinate echipe : 2. 
clasarea lui Florin Andrei pe 
primul loc în întrecerea celor 
mai tehnici jucători...

Toate acestea spun, desigur, 
multe. Cel mai interesant ni 
se pare a fi, insă, faptul că un 
mic grup de copii a ieșit... in 
lume, luind pentru prima dată 
contact cu fotbalul internațio
nal. Au văzut și ei cum joacă 
alți și au învățat cite ceva de 
la aceștia. Este cel mai mare 
ciștig. De asemenea, Saint 
Cast și împrejurimile lui vor 
rămîne, pentru mult timp, pe 
retinele și în memoria celor 12 
copii plecați din Dealul 
poului.

Și, sintem siguri, le va 
fluența pozitiv ascensiunea 
în fotbal, pentru că puțini, 
trem de puțini dintre aceștia 
ajung să joace cu echipe din 
alte țări. Iar pentru Andrei, , 
Cufner, Cotruță (golgeterul. cu 
șase goluri) și ceilalți. Saint 
Cast a fost ceva ieșit din... co
mun. Și un imbold ca să se 
pregătească, in continuare, cu 
o rîvnă ieșită din comun...

Laurențiu DUMITRESCU

Co-

in
fer 

ex-

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
MIINE DUPĂ-AMIAZA, la ora 

16 — un joc amical, în Ca
pitală, între divizionara „C“, Vis
colii și C.S. Tîrgoviște. Meciul 
va avea loc pe noul teren al 
echipei bucureștene, situat In 
comuna suburbană Popești Leor- 
deni (autobuzele 144, 244 și 154).

BULETINUL TEHNIC „ARBI
TRUL A apărut Buletinul teh
nic „Arbitrul**, nr. 1/1983. Din 
bogatul cuprins semnalăm ana
liza arbitrajelor prestate în turul 
campionatului, deciziile I.B.-ului 
apărute în ultimul timp, între
bări și răspunsuri rezolvate de 
Comis-ia de arbitri F.I.F.A., une
le puncte de vedere în legătură

nr. V1983.

cu eterna problemă a respectării 
distanței de 9,15 m, materiale 
referitoare la colaborarea cintre 
arbitrul de centru și arbitrii de 
Hnie sau interpretarea și aplica
rea corectă a articolului din re
gulament privind '"greșelile șl In
corectitudinile etc.

F.C. BIHOR — A.S.A. TG. MU
REȘ 3—2 (3—1). Au marcat : 
Georgescu (min. 16), Ile (min. 
24), Zare (min. 26), respectiv 
Ciorceri (min. 35) șl Gali (min. 
68). (I. Ghișa, ooreșp.).

MINERUL MOTRU — JIUL 
PETROȘANI l—o (0—0). Autorul 
golului — Laurențiu. în min. 
88, din penalty. (Gr. Jugănaru, 
coresp.).

AmiNISIRATIA DE SEAT tOTO PRONOSPORT INTOQ'IEAZÂ
Oriunde vă aflați, Ia munte 

la mare, Ia sate sau orașe, 
uitați !

CIȘTIGUL ESTE MARE, 
„SECRETUL" ESTE MIC

LOZ IN PLIC
Loto- Pronosport 

volanți, unitățile

sau 
nu

Agențiile 
vinzătorii 
comerț șl cooperația de consum 
și' oficiile poștale din întreaga 
țară vâ oferă în permanență po
sibilitatea de a obține autoturis-

Si 
d'n

me șl mari sume de bani. NU 
OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA 
NUMĂRĂ ȘI DV. PRINTRE 
MARII C1ȘTIGATORI LA CEL 
MAI SIMPLU ȘI POPULAR SIS
TEM DE JOC !

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 3 iunie 1933, se televizează 
începind de la ora 17,25.

toturism Dacia 1300 și 3 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 7 va
riante 25% a 13.703 lei ; cat. 3 : 
7 variante 100% a 4.623 lei și 55 
variante 25% a 1.156 lei ; cat. 4 : 
37,50 a 2.558 lei ; cat. 5 : 167,75 
a 572 lei ; cat. 6 : 358,75 a 267 
lei ; cat. X : 1.773,50 a 100 lei. 
Report Ia categoria 1 : 66.623 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 27 MAI 1983

Cat. 1 : 1 variantă 100% — au-

Autoturismul „Dacia 1300" de» la 
categoria 1, obținut pe un bilet 
jucat 100%, a revenit participan
tului Radu Laurențiu din Bălță- 
tești, județul Neamț.

z



IOSIF T1SMĂNAR Șl AURUL BAIA MARE
AU CiȘTIGAT „CUPA SANDHAUSEN" LA POPICE

Tradiționalul turneu inter
national masculin de popice. 
„Cupa Sandhiusen'. orga
nizat de clubul vest-ger- 
man K.C. Rot-Weiss Sandhau- 
sen — a fost cijtigat de spor
tivul român Iosif Tismânar cu 
2065 pd (în două jocuri 1013 + 
1052). Pe locurile 2—3 s-au 
clasat iugoslavii Z. Boliat — 
2060 p.d. si N. Dragas 2032

„INTERNAȚIONALELE*1 DE ATLETISM
(Urmare din pag D

In cursul zilei de astăzi, la 
ultimul antrenament vor fi 
prezenți și atleți din Ceho
slovacia, R. D. Germană, Fin
landa (TUL) și Polonia.

ir
Directorul concursului va fi 

Ștefan Tracbe (Pitești) ; jude
cătorul arbitru principal — ing. 
Dumitru Ieremia, judecător ar
bitru alergări — tag. Gb. Geor
gescu. judecător arbitru sări
turi — prof. E2ena Plocoo, ju
decător arbitru aruncări — 
Vasile Lepădata, judecători ar-

a Început meciul feminin de șah

POLONIA - ROMÂNIA
VARȘOVIA, Z (Agerpres). — 

La Varșovia a început mec.ui 
amical feminin de șah dintre se
lecționatele Poloniei *1 României, 
dup A primul tur scocul tăind fa
vorabil cu 3,5—1.S (1) puncte gaz
delor. Iată rezultatele tehnice: 
Malgorjata Wiese — Marna PO- 
gorevici 1—0; Agneta Brusztman 
— Dana Nuțu 1—0; KUsabeta 
Soznowska — Gertrude Baum- 
stark remiză: Bojena Sikora — 
Elisabeta Polihroniade •—I; Ha
na Erenska — Eugenia Ghindă
1—0; Grazina Szmadnska — Mar
gareta Mureșaa Întrerupta. Me
ciul se dispută In șase ture.

LEGENDARUL JACK DEMPSEY!
Sportul mondial a avut mii 

și mii de mari performeri, care 
au strălucit puternic : dar nu 
tofi aceștia au devenit perso
naje de legendă ! Un adevărat 
personaj de legendă a fost 
marele pugilist american Jack 
Dempsey. care a decedat 
miercuri, la locuința sa din 
New York, in vârstă de SI de 
ani. Despre William Harrison 
Dempsey se spune ci a fost 
unul dintre marii campioni ai 
categoriei grea, dacă nu chiar 
cel mai mare dintre toți !

S-a născut la 24 iunie 1995 
la Manassa (Colorado). fiin 
cel mai mic dintr-o familie cu 
noul copii. La virsta de 15 ani 
în 1910 a imbricat mănușile 
de bor. In decurs de șapte «ni 
a susținut 91 de meciuri. din
tre care a câștigat 83 șt șt-c 
făurit astfel un frumos renu
me in lumea boxului de peste 
Ocean. A părăsit ..hermina al
bă" și a devenit profesionist 
în anul 1916, obțtnlnd victorie 
după victorie. In 1919. la 24 de 
ani, I s-a oferit posibilitate: 
de a lupta cu campionul lumii. 
Jess Willard, un uriaș de 204 
cm și 208 kg (Dempsey avea 
atunci doar ST kg!), considerat 
invincibil! Spre surpriza oeue- 
raU. la 4 iulie 1919. la Toledo 

p.d. Pe echipe, trofeul a re
venit formației române Aurul 
Baia Mare — 5698 pd. (2. Med- 
vesceak Zagreb — 5794. X 
BKV Elore Budapesta — 5671). 
Proba de perechi a fost cîști- 
gată de cuplul iugoslav Dra- 
gas — BoU»t 2085 p. Perechea 
L Bice — Șt Boari* s-a si
tuat pe poziția a pațra. cu 1978 
pd. (1005—973).

bitri marș — llie Popa (Sibiu) 
și Ion Paraschivescu ; secretari 
principali: Valerin Prod ea și 
Vladimir Simioaescn.

Biletele de intrare vcr fi pu
se In vinzare de astăzi la ca
sele obișnuite.

La Roland Garros

CHRIS EVERT-LLOYD SPRE AL 5-lea TITLU...
PARIS. X — Ciștigiad. joi 

după amuză, prima semifi
nală feminină a campiom-.eior 
internaționale de tenis ale 
Franței amari ,-aa-a Chris 
Evert-Lloyd (învingătoare cu 
6—3. 6—1 asupra tinerei sale 
compatrioata Andrea Jaeger) a 
făcut un pas important wre 
cel de al cincilea ei titlu la 
Roland Garros pe. care l-a 
mai deținut ta edițiile 1974— 
75—79—80. Aceasta, c-onsiderînd 
că iugoslava Mima J 
(nr. 44 ta riasaraentul
dial). care a întrecut-o ea 
3—6. 7—5. 6—2 pe britanica Jo 
Doric, ia cealaltă semifinală, 
nu poate emite pretenții ta 
fata multiplei campioane. Fi
nala este programată simbătă.

(Ohio). Dempsey tnrmpe prin 
k.o. ia rep. X după ce-4 trimi
sese pe Willard de șapte ori 
la podea, si devine campion.

Campion al lumii intre B19 
Si 1326. Dempsey ■ rurțmrt 2S 
de meciuri, dar numai două 
pentru titlul mondial (Carpen
tier kA rep. 4 ia 2921 fa Făpo 
k.o. rrp ’ ta 1933). La 23 sep
tembrie 1926. la Philadelphia 
(129 757 spectatori — record ia 
materie. Incd ne egalați. Dem
psey «fa pierde tulul fa» fata 
lui Gene Tunner. care-l învinge 
la puncte ia 15 reprize.

Marele Jack a ctmtsnuat să 
bareze țrioă ia 1941. după cart 
a devenit arbitru, ptni ta 1M7. 
Fa ultimii «si. fund suferind 
(i se implantase chiar sa sii- 
mulator cardiac). Dempsey ■ 
dus o viată retrasă.

La moartea sa, președintele 
S.UJL. Ronald Rejan. ■ decla
rat : ,£sle un campion care 
nu și-a pierdut niciodată titlul 
in inima poporului american. 
A fost un adevărat ciștigător. 
Ne amintim de d pentru ma
rea sa demnitate, pentru ma
nierele sale simple p generozi
tatea sa. ca și pentru călită- 
tile-4 remarcabile din ringul 
de box".

tUPTĂTARI ROMÂNI

LA „MEMORIALUL IVAN PODUBNll"
Astăzi încep la Vilnius 

(Uniunea Sovietică) întrecerile 
de lupte greco-romane din ca
drul ..Memorialului Ivan Po- 
dubnii". turneu care, la fie
care ediție, reunește o mare 
parte din elita europeană a a- 
cestui sport. La această impor
tantă competiție de verificare 
înaintea campionatelor mon
diale de la Kiev participă si 
echipa reprezentativă a tării 
noastre. Au făcut deplasarea : 
Hie Miuti (cat. 48 kg.). Con
stantia Alexandru (cat 52 kg), 
Nicolae Zamfir și Clim Fili- 
pov (cat 57 kg.). Constantin 
Uță si Gheorghe Savu (cat 
62 kg). Ștefan Negrișan (cat 
68 kg.). Ștefan Rusa (cat 74 
kg). Vasile Andrei (cat 100 
kg.) și Roman Codreanu (cat 
+ 100 kg). Turneul se încheie 
duminică.

A fost completat tabloul se
mifinalelor de simplu mascu
lin. Spaniolul Joee Higueras a 
furnizat o ultimă surpriză dis- 
puntnd de argentinianul 
GuiBermo Vilas, unul din 
marii favoritL după aproape 4 
ore M jumătate de joc. pre
cum M o întrerupere din ca
uza plod, la «corul-fluviu de 
6—X 6—7. 6—1. 4—6. 6—1. A- 
sadar. vineri semifinalele vor 
fi : Higueras — WHaader și 
Noah — Roger Vxsselin.

EFERVESCENȚĂ COMPETITION ALĂ 
Înaintea vacanței...

HELSINKI. Grupa 2: Finlan
da — VJLS S. 9—1 (9—8). Iată 
as joc care demonstrează 
pregnant saltul de calitate în- 
tecttrat. la ultimii ani. de M- 
ba li știi nordici. In partida de 
mieraci seara de pe stadionul 
«Limpăc (16 979 spectatori ; ar
bitru Dusaa Krrhnak — Ceho- 
riovacia) fotbaliștii finlandezi 
au rezistat cn brio in - fata 
anei echipe evident supe
rioară. Unicul gol a fast în
scris de RIahin in min. 75. *

In urma acestui rezultat* da-

L DJLSA.
X Polonia
1 Portugalia
4. Finlanda

4 3 1 8 9—1 7
112 1 6-6 4
3 2 9 1 4—6 4
5 8 14 3—9 1

Au mai rămas de jucat : 
Portugalia — Finlanda (21 
aepL). VJLSJS. — Polonia (9 
oct.). Palvnia — Portugalia 
(29 oct-). Porta rail* — UJLS.S. 
(13 notemb.).

COPENHAGA. Grupa 3 : Da
nemarca — Ungaria 3—1 (1—1). 
O tatilnire la discreția fotba
liștilor danezi care au dominat 
mai mult si eu mai multă efi
cientă înscriind de trei ori 
prin : Elkjaer (mia. 3). Olsen 
(min. 81) si Simonsen (min. 
*5. din 11 m) respectiv Nyi-

BASCHETBALISTELE ROMÂNCE -
DOUĂ VICTORII ÎN UNGARIA

SZEKESFEHERVAlt. Tur
neu internațional de baschet 
feminin, cu echipele naționale 
ale Cubei, Cehoslovaciei, Polo
niei, Iugoslaviei, României și

0 mare surpriză la C. E. de baschet 

spania a Învins echipa- u r s. s.
CALIFICiNDU-SE ÎN FINALĂ!

NANTES. Faza a doua, a 
semifinalelor campionatului eu
ropean masculin de baschet a 
început cu o mare surpriză, 
poate cea mai mare înregistra
tă la această ediție a compe
tiției : înfrângerea reprezenta
tivei sovietice, campioana con
tinentală si marea favorită a 
întrecerii, în fata echipei Spa
niei !

In locul partidei Italia — O- 
landa. prevăzută a se desfă
șura miercuri seara. în pala
tul sporturilor din Nantes a 
avut loc meciul U.R.S.S. — 
Spania, încheiat cu un scor 
surprinzător : 94—93 (50—54)!
Meciul a fost dominat de ibe
rici si cu o singură excepție, 
în minutul 4, cind au fost 
conduși cu 8—4. ta tot restul 
partidei ei s-au aflat la con
ducerea jocului, ta minutul 37. 
de pildă, avînd un avantaj co
pios (91—80) ț

La meciul condus de belgia
nul Mottard si americanul 
Nichols au asistat circa 5 009 
de spectatori. Spaniolii au în
scris 34 de coșuri din 69 de 

lasi (min. 30). Au asistat 44 800 
spectatori.

Clasamentul grupei, in care 
Ungaria a pierdut orice șansă 
de calificare, iar Danemarca 
luptă. în continuare, cu Anglia 
pentru a accede ta turneul fi
nal al C.E. :
L Anglia
X Danemarca
X Grecia 
A Ungaria
5. Luxemburg

5 3 2 9 16— 2 8
4 3 1 8 8— 4 7
8 3 1 2 5— 8 5
5 2 8 3 15—U 4
ilIS 5—25 9

Au mai rămas de jucat : An
glia — Danemarca (21 sept). 
Ungaria — Anglia V Dane
marca — Luxemburg (12 oct). 
Ungaria — Danemarca (26 
oct). Grecia — Danemarca și 
luxemburg — Anglia (16 no- 
iemb.) Grecia — Ungaria (3 
dec.). Grecia — Luxemburg 
(14 dec.).

CAMPIONATUL
INTER-BRITAKI1

LONDRA. Anglia — Scoția
2—4» (1—0). Meciul a avut loc 
pe Wembley (90 000 spectatori) 
si a fost net dominat de en
glezi. care au înscris doar 
două goluri (Robson — min. 
12 și Cowans — min. 53). tn 
clasamentul competiției condu- 

Ungariei. In primele două zile! 
România — Iugoslavia 70—63 
(31—39) și România — Cuba 
64—60 (27—34).

încercări și 27 de puncte din 
43 de faulturi executate. Au 
marcat : Sibilio 26. Jimenez 9, 
Romay 10. Martin 14. Corba- 
lan 9. San Epifanio 27. Un ju
cător eliminat — Corbalaa in 
min. 33. Baschetbaliștii sovie
tici au înscris 43 de coșuri 
din 78 încercări și 8 puncte 
din tot atîtea aruncări libere. 
Au marcat : Eremin 8. Tara
kanov 2, Sabonis 26. Deruga- 
nis 2. Mîșkin 13, Iovaișa 16, 
Belostenîi 15. Hobicius 12.

In urma acestui rezultat. 
Spania s-a calificat pentru fi
nala de simbătă (va intîlni pe 
învingătoarea din meciul Ita
lia — Olanda), iar U.R.S.S. va 
juca pentru locul trei.

Un alt rezultat surprinzător, 
mai ales prin proporțiile sco
rului : Israel — Iugoslavia 
99—38 (48—46). Tot în turneul 
pentru locurile 5—8 : Franța — 
R.F.G. 90—82 (46—13). O victo
rie greu realizată : Cehoslovacia 
— Grecia 88—85. în turneul 
pentru locurile 9—12.

ce Anglia cu 5 p. urmată de 
Scoția 3 p. Irlanda de Nord 
2 p și Tara Galilor 2 p. Toate 
echipele au susținut cîte 3 
jocuri.

CUPE NAȚIONALE
ITALIA. în sferturile de fi

nală ale Cupei, proas
păta campioană a țării A.S. 
Roma a fost întrecută net. cu
3—0, de fosta campioana Juven- 
toa Torino (au marcat Cabrini 
— min. 41. Platini — min. 70 
și Boniek — min. 88). în ce
lelalte jocuri : Milano : A.C. 
Milan — Verona 3—3 (in tur 
2—2). S-a calificat Verona 
pentru că a marcat mai multe 
goluri în deplasare. Neapole : 
Napoli — Torino 0—0 (in tur 
0—2). S-a calificat Torino pen
tru semifinale.

TURUL ITALIEI
Rutierul italian Mario Beccia a 

ciștigat. ieri după-amiază. cea 
de a 19-a etapă a Turului Ita
liei, care a dus caravana cicliș
tilor de la Vicența la Val Gar
dena, în nordul peninsulei. învin
gătorul a bătut la sprint pe co
legul său de evadare, spaniolul 
Marino Lejarreta, acoperind cel 

234 km ai etapei în 5h 57:97. 
După cea de-a 19-a etapă în cla
samentul general continuă să 
conducă Giuseppe Saronni cu 
timpul de 89h 27:00. talonat de 
principalii săi urmăritori, Rober
to Vlsentini (Italia) Ia 2:25,9 s 
șl Alberto Fernandes (Spania) la 
3:34,0 s.

• ESTE rx INTKNȚ1A comitetului In
ternațional OHrrpic de a edita opera lui 
Pierre de Coubertin, părinteie JD. 
modeme și, de asemenea, bucăți alese ale 
celorlalți președinți ai forului olimpic • 
LA LONDRA, după un med de box. un 
spectator nemulțumit de decizia arbitru
lui Roland Dakin, a urcat grăbit treptele 
ringului șl a o lovitură foarte precisă 
la bărbie l-a tăcut k.o. pe conducătorul 
luptei. In învălmășeala creata In ring șl 
în jurul lui „pugUistul" de ocazie a dis
părut • „TRECE MASELE MARATON- 
este titlul discului muzical cuprinztnd 
imnul atletismului italian. Cuvintele Zu- 
riano Della Marta muzica N. Giordano șl 
F. Roberto • ANTRENORUL BELGIAN 
GUY THIS a sărbătorit zilele trecute, cu 
prilejul meciului Belgia — R.D. Germană, 
al 51-lea joc al echipei naționale pregă
tită de el din 1975, de la 22 mal, șl pină 
astăzi. Bilanțul reprezentativei a fost : 24 
de victorii, 10 meciuri egale și 15 înfrân
geri, 68 goluri marcate și 47 de goluri pri
mite • o SIMPLA SOCOTEALA a arătat 
ci la meciurile pentru Cupa Davta, în 
1982, ale echipelor din primul eșalon au 
asistat 344 322 de spectatori, cu 104 642 mai 
mulțl deeît în 1981. Recordul de asistență 
a fos* consemnat la finala dintre Franța 
și Statele Unite, din palatul sporturilor 
din Grenoble: 37 395 spectatori • TÎNA- 
RUL SĂRITOR cehoslovac Pavel Ploc, re- 
cordma .ul mondial al zborului cu schiu- 
rile, face parte dintr-o familie de perfor
meri. Tatăl să<> a fost de mal multe ori 
campion național ’a biatlon, iar fratele 
său Tomas (16 ani) a fost selecționat în 
lotul de juniori la combinata nordică •

PORTARUL reprezentativei de hochei 
• U.B.S3, Vladislav Tretiak ța. ZLLISSZ. 
la Moscova, ItS col T» kg) are oa pal
mares sportiv iaipresioaant : campion 
olimpic l*n șl 197*, campsoa mondial 1*N, 
197L 1371, 1374. îrtl. 137». 137», 1*M. 1342
șl 1343 campion european de juniori 130. 
137», im, de 13 ori campion unional cu 
echipa T-S.K-A. Moscova. Recent a primit 
..crosa de aur- pentru cel mai bun jucă

tor european. Dar Trettak nu este singu
rul hocheist sovietic cu 10 titluri de cam
pion mondial la activ Mai vechiul inter
național, fundașul Aleksandr Ragulin a 
contribuit și el la cucerirea a 10 victorii 
finale la C.M. 1963—1971 și 1973 • EMIL
PUTTEMANS » fost unul dintre cei mal 
valoroși alergători de fond nu numai din 
Belgia ci chiar din Întreaga lume căci 
el a fost recordman mondial la 3000 m 
șl 5000 m si medalia* oVmblc în 1972. la 
10000 m. Deși are 36 de ani Puttemans 
nutrește speranța că va participa anul 
viitor la 7.0 de Ia Los An<»“te«. ..La noi 
nu este Insă deeît cic'ism și fotbal. De 

aceea, dacă ar fi să încep din nou sportul 
n-aș mai face atletism, ci ciclism-, a de
clarat marele atlet. • FOSTUL record
man al Franței in curse „e semifond și 
food Michel Bernard (vechi adversar al 
atleților noștri din anii ’60 : Grecescu, Va- 
tnoș. Barabaș) a fost ales ca adjunct 
al primarului din orașul Anzin, sarcina 
sa principală fiind . activitatea sportivă
• ELVEȚIANUL MARC HODLER este Cel 
mal vechi președinte al unei federații spor
tive internaționale. El se află din anul 1951 
tn fruntea Federație- internaționale de schi 
și a fost reales pen.tr un nou mandat 
ia recentul congres al F.I.S. de Ia Sydney
• pentru CA A PROFERAT obscenități ■ 
la recentul turneu al campionilor de la 
Forest Hills tenismantrt american John 
McEnroe a primit o amendă serioasă. Nu 
este nici prima si cu siguranță, nu va fi 
nici ultima, căc' ne cit este de valoros 
jucător, pe atît McEnroe este turbulent șl 
Ind’seiniinat • AUSTRIACUL PROHASKA 
de la A.s. Roma noua campioană a fot
balul Italian, a declarat, apropo de an
trenorul echipei, suedezul Lledholm : „Este 
cel mal bun antrenor pe care l-am cu
noscut In cei 11 ani de cind am devenit 
nrofes'onist". Nils L’edho’m a fost lucător 
în echipa Suediei, campioană olimpică în 
1948. la Londra, făcân’d parte dintr-un trio 
celebru Gre-No-L (Gren. Nordhal. Lîed- 
holml. Cariera d*- antrenor șl-a început-o 
tn 1961 la A.c. Milm la echipa de... pi
tici Printre creative sale se numără Be- 
ttega. Antognnni șl Con*'

Romeo VILARA

•TELEX•
ATLETISM • La Ostrava, in 

concursul „Pantoful de aur" au 
fost înregistrate cîteva perfor
manțe remarcabile: 400 mF: Ta
tiana Kocembova (Ceh.) 49,67, 
Înălțime: Valeri Sereda (U.R.SJS.) 
2.31 m. disc: Luis Delis (Cuba) 
68,08 m, 400 m: Dușan Maloveo 
(Ceh.) 45,83, greutate: Udo Beyer 
(R.D.G.) 20,86 m, greutate F: He
lena Fibingerova (Ceh.) 21,10 m.

AUTOMOBILISM a După două 
etape în Raliul Acropole condu
ce finlandezul Hannu Mikkola 
(Audi-Quatno) urmat de vest- 
germanul Rshrl.

BASCHET • Campionatul pro
fesionist al S.U.A. a fost cîști- 
gat de ,,76“-ers din Philadelphia 
(115—108 în meciul decisiv cu 
Lakers din Los Angeles).

CĂLĂRIE • Ediția din acest 
an a clasicei curse de galop de 
la Epson a fost câștigată de ca
lul american „Teanoso" condus 
de cunoscutul jocheu englez Les
ter Piggott.

TIR • C.I.O. va decide, plnâ 
la ÎS iunie, asuora orașului în 
care se vor desfășura Întreceri
le de tir la J.O. de anul viitor. 
Candidează : Seal Beach. Prado 
Park si Las Vegas.

volei • Med amical mascu
lin : Polonia — Canada 3—1 
(—15. 13. 9. 41.
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