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ANIȘOARA CUȘMIR A DESCHIS 0 ERA NOUA
7 3

Incredibil I— De slmbătă, 
iată, sîntem în anul— 2 000 I 
Ne-a ajutat să facem acest salt 
peste timp uimitoarea per
formanță a Anișoarei Cușmir 
care pulverizează previziunea 
statisticienilor ca o_ aseme
nea săritură să poată fi rea
lizată abia la începutul ce
lui de al treilea mileniu. Să
ritura de ieri de 7.43 m a 
dat, pur si simplu, peste cap 
etalonul probei feminine de 
săritură în lungime, așezînd-o 
alături de. la fel de incredi
bila (in 1968 dar încă si »Ș" 
tăzi !). „săritură a /secolului" 
(8,90 m) reușită de Bob Bea
mon la Olimpiada mexicană...

Să nu ne speriem de cuvin
te !... Acest 7.43 m izbutit de 
Anișoara sîmbătă după-amiază, 
pe stadionul „23 August" din 
București, cu puțin înainte de 
ora 18. este, cu siguranță, cea

A SĂRITURII IN LUNGIME FEMININE
ro-

LA r DUPĂ RECORD
„Așteptam de mult această zi, 

știam că pot sări mult, ne-a 
spus Anișoara Cușmir. Pe progra
mul zilei, antrenorul Ion Moroiu 
scrisese... 7,38 m. Sini nespus de 
fericită I Toate pregătirile le-am 
făcut cu gindul la acest record. 
Am spus că 1983 și 1984 vor fi 
anii mei. O voi dovedi mai de
parte, în acest an, la concursul 
preolimpic de la Los Angeles, la 
Universiada de la Edmonton șl 
la campionatele mondiale de la 
Helsinki. Și, desigur, anul viitor, 
la Olimpiada de ta Los Angeles*.Los Angeles*.

periorman- 
vreodaU pe

mai impresionantă 
tă fizică realizată 
un stadion românesc, unul din
tre cele mai spectaculoase re
corduri mondiale, dacă 
chiar cel mai spectaculos, 
istoria atletismului feminin, 
nul din t 
dintotdeauna 
mondial...

Atletismul 
de-a lungul 
de mari campioane. A avut-o 
pe inegalabila Iolanda Balaș, 
marea stea a săriturii in 
înălțime, pe care a daminat-o 
un deceniu cu autoritate in
comparabilă. a avut-o pe Vio
rica Viscopoleanu. deschiză
toarea tradiției românești la

marile evenimente 
i ale sportului

ixierizarea recordmanei după cel mai lung zbor din istoria săriturii in lungime feminine

tabela fantasticului rezultatAnișoara Cușmir lingă

La citeva minute după 
ce noul record mondial 
al Anișoarel Cușmir, 

slmbătă seara telexul Ager- 
pres anunța lumii vestea 
acestui excepțional rezultat 
al atletismului românesc. 
Duminică, telexul ți telefoa
nele redacției noastre nu 
conteneau cu apeluri despre 
detaliile recordului. Pe telex 
citeam, în telefon auzeam : 
„Fantastic „Miraculos"— 
„Senzațional"— „Fabulos"-. 
,>De necrezut"... etc- Ziarul 
parizian „L'EQUiPE", cel mai 
mare cotidian sportiv euro
pean, ne-a solicitat un re
portaj de 300 de rînduri.

Cei ce au făcut din mari
le performanțe sportive
mânețti un „Miracol sportiv" 
se întreabă șl de această 
dată despre secretul miraco
lelor „tip" llie Năstase, Nadia 
Comăneci, Ivan Patzaichin, 
Sanda Toma, pînă ieri Vait 
lanescu ți, acum, Anișoara 
Cușmir. Răspunsul este la 
fel de simplu ca Întotdeau
na. Cu cit mai numeroși co
pii, elevi ți tineri vor face 
sport mai mult ți mai bine, 
eu atît „Miracolul sportiv" 
se va dezvolta. Pe cuprinsul 
țârii noastre se practică din 
ce în ce mai mult 
țiile fizice și sportul, 
aceste activități vor fi per
manent cultivate și sprijini
te, cum cere Programul de 
dezvoltare a mișcării spor
tive, numărul marilor perfor
meri români va crește me
reu și „Miracolul sportiv ro
mânesc" va continua. Un 
îndemn mobilizator pentru 
toți profesorii de educație fi
zică, antrenorii și specialiștii 
din țara noastră, (a.n.)

exerci-
Dacă

Intre 1 șl 11 iulie, J.M.U. de rară In Canada

5000 DE SPORTIVI, DIN 85 DE ȚĂRI 
LA UNIVERSIADĂ DE LA EDMONTON

nostru a avut, 
timpului, o serie PRIMELE COMENTARII

ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

Romeo V1LARA 
Vladimir MORARU 

Fotografii de Drago; NEAGU

(Continuare in pap 2-3}

Primele comentarii ale presai 
internaționale referitoare la ex
cepționalul record mondial al 
atletei românce Anișoara Cușmir 
în proba de săritură in lungime, 
stabilit simbâtâ dupâ-amioză pe 
stadionul „23 August" din Bucu
rești subliniază valoarea perfor
manței reolzete, oare reprezintă 
unul dintre cele mal fenomenale

recorduri ale IutiH din istoria a- 
Jletismului.

,, Românca Ani șoc ra Cușmir, re
ia tec zâ co mente to<u! AGENȚIEI
FRANCE PRESSE, a reușit simbâtâ. 
la București, o sărituri prodigioasa 
da 7,41, La a S-a încercare, dupâ 
ce in prima sâr'turâ realizase 
7,27 m, ceaa ce era cu 6 cm pes-

(Continuare in pag 2-3)

La 1 iulie, se va da la 
Edmonton (Canada) startul 
în Întrecerile celei de a 
XlI-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de 
vară. Universiada '83 se 
constituie ca principală ma
nifestare polisportivă a anu
lui. ea programînd — in 
perioada 1—11 iulie — în
treceri la atletism, baschet, 
ciclism, scrimă, gimnastică, 
inot, tenis de eimp, polo, 
sărituri in apă și volei, ur- 
mind să reunească, potrivit 
aprecierii organizatorilor. 
5 060 de sportivi si oficiali 
din 83 de țări, printre ca
re și România.

Găzduite de orașul Ed
monton. situat in vestul 
Canadei, care s-a pregătit 
minuțios pentru această ma
re sărbătoare sportivă uni
versitară. prin construirea

UmVERSSAOE 
EDMONTON 83

reamenajarea bazelor 
pe care vor evolua partici- 
panțil. Întrecerile Universia
dei ’83 se vor bucura de 
participarea unor mari ve-
(Continuare In pag a 4-a)

Pregătirile fotbaliștilor tricolori pentru

meciul cu Suedia continuă

MHNEr ECHIPA ROMÂNIEI
PLEACĂ SPRE

Este așteptată reintrarea 
kirn, 5 (prin telefon). La 

ora la care telefonăm, fotba
liștii români revin la hotel în 
urma antrenamentului de după- 
amiază. La complexul sportiv 
unde a avut loc antrenamen
tul ei au putut vedea afișul 
care anunță meciul Dinamo 
București — Aberdeen din ziua 
de 30 iulie.

în cursul dimineții, echipa 
României a făcut o binevenită 
ședință de refacere la comple
xul hotelului „Bergamo" din 
Norheim.

Citeva cuvinte despre jocul- 
școală care a avut loc la Ko
blenz, slmbătă după-amiază, In 
compania unei echipe din liga 
de amatori (Renders 07).

STOCKHOLM
Iul Bălăci li formație
La acest joc au participat 15 

fotbaliști din lotul de 18. Au 
lipsit Bălăci, care continuă o 
pregătire specială, Ticleanu, 
care acuzi o discopatie reci
divată, și Geolgău, gripat. în
tre timp, Geolgău s-a refăcut 
complet. Ticleanu a participat 
la antrenamentul de duminică, 
iar Bălăci continuă un pro
gram de recuperare pentru a 
putea fi reintegrat în joc. în 
acest scop, a fost programat 
pentru luni după-amiază un al 
treilea meci de antrenament.

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

JOCURI ECHILIBRATE ÎN PRIMELE DOUĂ ZILE
ALE „DACIADEI" DE PERFORMANȚĂ LA VOLEI

De simbâtâ dimineață, sala 
Dinamo din Capitală a început 
să găzduiască turneul final de 
volei al „Daciadei" seniori, e- 
diția a IÎI-a — performantă.

Jocurile din primele două 
zile ale turneul final dintre e- 
chipele feminine, fârâ virtuți 
tehnice sau spectaculare deo
sebite, ne-au arătat credem, 
care sînt de fapt pretenden
tele la primele locuri in ca
drul acestei importante compe
tiții din cadrul .Daciadei". A- 
cestea sînt : reprezentativa
muntcipiuhii București — 
campioana ediției trecute si

Modesto FERRARINI 
Mihail VESA

(Continuare in pag. Î-J)
Dascălu {București) ataci din nou foarte eficient peste blocajul 
tulcenilor Foto : Ion MIHAICA



Ieri, în penultima etapă a campionatului de rugby

DINAMO A
Soarta campionatului de rugtoy 

cu nr. 66 se va decide abia sim- 
băta viitoare, cîn>d Steaua, prin
cipala candidată la titlu, va In- 
tîlni un adversar mereu inco
mod : RC Grivița Roșie. Fină a- 
tunci, Dinamo, cane ieri 51-a În
cheiat jocurile, devine o lideră 
cu... sufletul la gură l

DINAMO — GRIVIȚA ROȘIE 
16—3 (9—3). O partidă disputată.
jiu însă și la nivelul marelui in
teres manifestat de suporterii 
aportului cu balonul oval. Dina
mo a cîștigat clar deoarece a 
profitat prompt de unele ine
xactități ale adversarului, care — 
a-o recunoaștem — a jucat sub 
posibilitățile manifestate in tur. 
dnd a învins cu 9—6. De data a- 
ceasta. dinamoviștii. in cursă 
•pre fruntea clasamentului 
(Încurajați și de succesul de 
miercurea trecută asupra Faru
lui) . au atacat cu decizie de la 
început. După ce Constantin a 
ratat 2 l.p. (e drept de depar
te). după ce Podărescu a irosit 
• situație de drop, iată-1 în mir. 
25 pe Marghescu (ieri In zi foar
te bună) intrind după o grăma
dă și trăgînd asupra lui doi ad
versari, fapt ce i-a creat hii 
ALDEA un culoar de eseu, pe 
aripă ; PODARESCU a transfor
mat : 6—0. Cinci minute mai
tlrziu. TUDOSE reduce din han
dicap din l.p. : 6—3. Diferența
•e reface însă in mim 38, dnd 
CONSTANTIN transformă impe
cabil o l.p. (după obstrucție în 
tușă) ; 3—3. După pauză. Gri vi
ța are câteva momente în care 
dă impresia că poate egala : 
Tudose, printr-un șut înalt, mută 
jocul în terenul dinamotrst, unde 
•e produc dteva grămezi spon
tane succesive care rămln fără 
efect, arbitrul St Crăciunescu în
torcând de mai multe ori jocul

INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM»
(Urmare din pag I)

săritura in lungime, le-a a- 
vut pe Mihaela Penes Si L>*a 
Manoliu, si alte vedete de ca
libru mondial care ne-au adus 
satisfacții dintre cele mai 
mari. Dar niciodată, pînă 
acum, o performantă singulară 
a vreuneia dintre ele n-a mar
cat o cotitură atit de însem
nată. am putea spune radica
lă. in evoluția unei probe, n-a 
avut un impact atit de mare 
In lumea atletismului, ca a- 
cest incredibil record de 7 43 
m al Anișoarei Cușmir.

Cu un an în urmă, la a- 
eeastă oră. să nu uităm, re
cordul mondial al săriturii în 
lungime măsura, incă. 7,09 m. 
Stătuse neatins aproape patru 
ani. La ediția trecută a ..inter
naționalelor" Anișoara a _ dej 
venit prima săritoare româncă 
peste 7 metri. La citeva zile 
Vali Ionescu i-a replicat cu 
7,05 m. Era evident că recordul 
lumii este în mare pericol. El 
a căzut, la 1 august, la cam
pionatele noastre naționale : 
Cușmir 7.15 m și apoi, după 
etteva minute. Ionescu 7,20 
m ! Săritura în lungime deve
nise astfel o ..nrobă româ
nească".

întrecută de Vali (și la cam
pionatele europene de la Ate
na). Anișoara a anunțat. în 
pragul noului sezon, că 1983 va 
fi anul ei ! Aduse la același 
numitor. ambiția și înzestra
rea ei naturală excepțională, 
pe fondul unei pregătiri de 
cel mai înalt nivel, asigurată 
de colectivul Ion Moroiu — 
antrenor. Eva Bancea — me
dic si Ovidiu Smădoiu — psi
holog, au ajutat-o în sezonul 
de sală, să obțină două reeor- 
duri mondiale indoor (5.92 m 
Și 6,94 m). ceea ce reprezenta 
• mare promisiune pentru 
sezonul în aer liber.

La 15 mal, Anișoara Cușmir 
•are 7,21 m, cu un centimetru 
peste recordul lui Vali lones- 
cu, dar încercările sale „de
pășite" au demonstrat că-i 
este în posibilități să obțină 
rezultate cu mult mai mari...

—Si iată-ne la startul „In
ternaționalelor", primul con
curs mare al sezonului. „Lun
gimea" a început la ora 17,02. 
La ora 17,09. după prima să
ritură a Anișoarei. recordul 
mondial măsoară 7,27 m (Să
ritură efectuată cu vînt din 
față de 0,56 m/s). Cei aproxi
mativ 10 000 de spectatori, a- 
trasi ca un magnet în secto

PRIMELE COMENTARII
(Urmare din pag. 1)

te vechiul record. Dar saltul acesta 
fantastic de 7,43 m se înscrie ca un 
record c© nu Intra In calculele 
specialiștilor. nici pentru următorii 10 
ani. Cușmir a devansat toate previ
ziunile*’.

AGENDA ASSOCIATED PRESS no
tează : ^Anișoara Cușmir din Româ

ÎNVINS GRIVIȚA ROȘIE
prin lovituri de pedeapsă. După 
„sfertul de oră* al Griviței, ur
mează „finalul* lud Dinamo : 
min. 63 — drop MARGHESCU : 
min. 76 — al doilea eseu al lui 
ALDEA (construit de Constan
tin, care a recepționat cu ușu
rință mingea șutată greșit în 
tușă (?) de Nicolae). Și... 16—3 
în favoarea echipei mai bune.

DINAMO ; Petre — Al dea. Con
stantin, Marghescu (min. 41 FI. 
Ion eseu). Chiricencu — p odă res
ell (min. 41 Marghescu), Paras- 
chiv — M. Zafiescu, Borș. Ma
rin — Vereș, Dărăban — Turlea 
(min. 55 Simion). Ion. C. Gheor- 
ghe. (Caragea, accidentat, nu a 
jucat). GRIVIȚA ROȘIE: Tudo
se — C. Tudor. Țuică, Bidirel. 
Nicolae — Fălcușanu, Anton — 
Moraru, Pongracz, Vlad (min. 70 
Dinescu) — Stroe. A. Ion — Bă
lan, Pasache, Pașcu. (Dinu — 
rezervă — a fost menajat. 1st 
Mă căneată. Voicu. T. Radu și 
Pena acuză diferite traumatisme).

Dimitrie CALLIMACHI

STEAUA — RULMENTUL BlR- 
LAD 37—7 (19—3). Primul meci al 
cuplajului de pe „Ghencea" a fost 
la discreția gazdelor, care au ju
cat cu gîndul la titlu, dar și 
pentru... FUICU, autor a patru 
eseuri ! Celelalte puncte s-au da
torat lud : C. FLOREA — 2 eseuri 
I. ZAFIESCU — eseu. ALEXAN
DRU - 2 tr. + l.p., CODOI — tr.. 
respectiv IFRIM — eseu. DRANG a 
— l.p A arbitrat bine Oct. Io- 
nescu. (Constanța).

SPORTUL STUDENȚESC — 
GLORIA PTT ARAD 4—12 (4—9). 
Joc disputat pe o căldură tori
dă, în care „lanterna* a învins 
surprinzător e echipă mult mai 
bine cotată. De ce 7 Deoarece 
Sportul s-a prezentat cu 13 ..an
trenori* în teren (toți dădeau in

rul de tribună din dreptul gro
pii cu nisip, ovaționează. dar 
Anișoara, deși se bucură, lasă 
impresia că nu e pe deplin 
mulțumită, că n-a spus incă 
totul— Urmează o serie de 
trei sărituri depășite (toate 
mult peste 7 metri), ultima 
dintre ele fiind undeva din
colo de... 7,50 m I In a du
cea încercare Anișoara reu
șește săritura perfectă : 7,43 m 
(vînt ajutător de 1,34 m/s). Un 
record mondial de-a dreptul 
senzațional ! (al 6-lea din ca
riera Anișoarei). „Un record 
care aduce săritura in lungime 
feminină într-o eră nouă", 
sint chiar cuvintele lolandei 
Balaș, care a venit imediat să 
o îmbrățișeze oe Anișoara 
Cușmir.

Entuziasmul stirnit de a- 
cest mare rezultat ne-a făcut 
pe toti cei de fată să trecem 
prea repede cu vederea peste 
cele câteva performante de 
bun nivel international, reuși
te sîmbătă. Astfel, Fița Lo
vin, cu 4:00,12, devine prima 
performeră mondială la 1500 
m din acest sezon, secondată 
de Maria Radu cu 4:00.62. 
(ambele cu foarte bune recor
duri personale) Florența Cră- 
eiunesen (67,16 m) cîștigă net 
duelul cu recordmana lumii la 
disc. Galina Savinkova (61.08 
m — nu s-a acomodat cu cer
cul de aruncare). Bedros Be- 
drosian 17,04 m la triplu, ur
mat de Dan Simion 16,85 m și 
Mihai Ene 16,74 m (cu o să
ritură depășită de peste 
17 m !).

Rezultate tehnice de sîmbâti : 
BĂRBAȚI : 100 m : Paul Stanciu (Ști
ința C-ța) 10,41 - rec. național ega
lat, J. Schromm (Rapid) 10,49, S. 
Kolev (ȚSKA Sofia) 10.69. C Ivan 
(„U‘ Cluj-Napocc) 10.77, V. Suclu 
(Dinamo) 10,78. CI. Sușelescu (Constr. 
Arad) 10,84 ; 400 re : Carto» Reite
(Cuba) 46,41, A. Pavo (Cuba) 46,49, 
I. Sandu (Unîv. iași) 48,83, M. De- 
mlan (Poli. Timiș.) 48,43, Gr. An- 
ghel (Dinamo) 48,64, R. Drâgușanu 
(Dmamo) 48,70 ; 1 500 m : Anatoli
Kaluciki (U.R.S.S.) 3:43,90, D. Jon-
czewski (Polonia) 3:44,04, I. Lașko 
(Honved -B-pe«to) 3:44,70, C. Roșu 
(Steaua) 3:43,72, R. BrSguță (St. 
roșu Brașov) 3:48,32, A. Barbu (ASA 
Sibiu) 3:48,34 ; triplu : Bedros Be- 
drosian (Dinamo) 17,04 m, E. Simîon 
(Rapid) 16,85 m, M. Ene (Știința C-ța) 
16,74 m, V. Dwna (Steaua) 16,07 m. 
M. Bran (Știința Bacâu) 15,90 m, D. 
Gheorghe (Steaua) 15,42 m : înălți
me : Sorin Matei (Dinamo) 2,24 m, 
H.l. Alfaro (Cuba) 2,24 m, D. Albu 
(Steaua) 2,20 m, A. Pdrtanen și A. 
Latinen (TUL-Fînlando) 2,10 m, S, 
Stafiuc (Steaua) 2,10 m ; prăjină : 
Nîchifor Llgor (Steaua) 5,00 m, R. 
Stânescu (Steaua) 4,80 m, Ad. Dhtan- 
eă (Steaua) 4,80 m ; greutate : Au Ti, 
Tolvonen (TUL-Fînlando) 18,77 m, P.

nia a stabilit un nou record tnoa* 
dial la săritura în hmgimb, eu 7,43 m, 
depășindu-și cu 22 de an precedenta 
performanță, pe care a realizat-© la 
15 mal anul acesta. De asemenea, 
atleta româncă deține și recordul 
mondial pe teren acoperit, cu 6,94 m".

La rtnduf ei, AGENȚIA DPA - 
HAMBURG scrie i ^Anișoara Cuș

dicații. sfaturi) și doar cu... doi 
rugbyști adevărat! (Covaci și 
Vintilă), ceea oe-i — să recu
noaștem — prea puțin pentru 
realizarea punctelor victoriei. 
Arădenii, modești și cuminți, 
șl-au văzut de treabă* și au reu
șit un rezultat favorabil și o 
victorie de palmares. Au marcat: 
LECA l.p. + drop, DOMOCOS — 
l.p., ASMARANDEI — l.p., res
pectiv CUREA — eseu. Ca de 
obicei. Th. Witting a condus 
foarte bine. (Paul IO VAN).

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 7—13 (3—6). Rezultat
oarecum neașteptat pe „Giu- 
lești", dar pe deplin meritat de 
studenții bănățeni, care au jucat 
mult mai bine, mai organizat, 
in special pe înaintare. Au mar
cat : COMÂNICI — 2 l.p. +
drop, JIPA — eseu pentru oas
peți ; TRIFESCU — l.p., LUCA
— eseu pentru Rapid. Arbitru : 
P. Ionescu — bine. (D.C.).

POLITEHNICA IAȘI — POLI
TEHNICA 16 Febr. CLUJ-NAPO
CA 34—3 (16—3). Oaspeții nu
s-au putut opune iureșului dez
lănțuit de gazde, oare s-au im-, 
pus pe toate compartimentele, 
cîștigînd detașat. Au înscris din 
eseuri : BAIETU — 2, BALTEA- 
NU, DOROFTEL NISTOR ; MI- 
ITTELU — l.p. + 4 tr.. BAIETU
— drop ; respectiv RACEAN — 
l.p. Arbitru : C. Udrea (Buc.). 
(M. MACOVEI, coresp.).

C.S.M.  SIBIU — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 17—13 (14—3).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE— 
FARUL 6—3 (meci disputat anti
cipat) .

CLASAMENT înaintea ultimei 
etape : 1. dinamo 70 p. tel-a 
terminat jocurile), 2. Steaua 99 
p., 3. Farul 66 p. (și-a terminat 
jocurile), 4. Știința Petroșani 54 
p. etc.

Rai* (Cuba) 18,16 m, J. Ronkainen 
(TUL-Finlanda) 17,73 m, M. Fatlhi 
(Maroc) 17,59 m, S. Tirtchilâ (Meta
lul) 17,10 m, B. Strangov (ȚȘKA So
fia) 16,68 m ; suliță : Nicu Roată 
(IEFS) 80,20 m, D. Negoițâ (Steaua) 
80,12 m, A. Toivonen 79,46, G Chi- 
riac 75,04 m, O. Șandru (Poli. Ti
miș.) 74,24 m. T. Pireu (Steoua) 
73,58 m ; 110 mg : Ion Oltean (Știin
ța C-ța) 13,82, P. Polity („U- Cluj- 
Nopoco) 14,17, Z. GyăngSssy (IEFS) 
14,20, V. Batracenko (U.R.S.S) 14,22,
I. Păcioianu (Muscelul) 14,68, S. Ka- 
hia (Maroc) 14,77 ;

FEMEI : 100 m : Luisa Ferrer (Cu
ba) 11,72, O. Șomănescu (Steaua)
II, 87, E. Avallla (Cuba) 11.91, L
Negovan (Steaua) 11,94, E. Petîton 
(Cuba) 12,09, D. Jinga (Rapid) 12,33; 
400 m : Mercedes Alvarez (Cuba) 
51,37, El. Lina (CSM Craiova) 52,07.
D. Matei (CS Brăila) 52,52, S. Ma
nea (Rapid) 52,57, S. Hăpâîonu 
(IEFS) 53,15, M. Samungl (Farul 
C-ța) 53,29 ; 1 500 m : Fița Lovin
(CSU GALAȚI) 4:00,12, M. Radu 
(CSM Craiova) 4:00,62, M. Keszeg 
(CSS Cetate Deva) 4:13,70, P. Iile 
(Olimpia) 4:13,92, M. Junghiata (Me
talul) 4:14,32, M. Shnlanu (Poli. 
Timiș.) 4:17,06 ; 400 mg : Cristîeana 
Cojocaru (Știința Bacău) 58,32, N. 
Vornîcu (Olimpia) 59,67, Cr. Vlăscea- 
nu (CS Tlrgoviște) 60,45, Ad. Stancu 
(Farul C-ța) 61,94 G. Ion (Metalul)

Fita Lovin și Maria Radu,
62,66 ; lungime : Anișoara Cușmir 
(CSM Craiova) 7,43 m - record 
mondial (v.r. îi aparținea cu 7,21 m 
de la 15 mai), V. Ionescu (Rapid) 
6,71 m, H. Radke (R.D.G.) 6,61 m,
E. Echevarria (Cuba) 6,51 m, G. 
Ghioroaie (Steaua) 6,49 m, M. Meu 
(Met. Hunedoara) 6,20 m ; disc : 
Florența Crăciunescu (Steaua) 67,16 m, 
M. Badea (Steaua) 62,58 m, S. An- 
drvșcâ (Dinamo) 62,28 m, G. Savin
kova (U.R.S.S.) 61,08, P. Eggebrecht
(R.D.G.) 57,70 m, M. lonescu-LengyeJ 
(CSM Craiova) 57,08 m

Și duminică, în ziua a doua, 
au fost obținute, în ciuda căl
durii, cîteva performante de 
excelentă ținută internațională. 
Ne referim. în primul rind. la 
rezultatul Doinei Melinte la 
800 m, 1:57,06 (prima perfor-

mir și-a depășit propriul record 
mondial de două ori In aceeași 
reuniune : mai în^î extraordinara să
ritoare In lungime româncă a reali
zat 7,27 m (vechiul record era 7,21 
m). Iar In a 5-a încercare a zburat 
la 7,43 m, deținînd primele trei re
zultate din Istoria probei : 7,43 m, 
7,27 m și 7,21 m. A patra perfor
manță din toate timpurile se află In 
posesia altei atlete românce, cam
pioana europeană VaM Ionescu, cu 
7,20

S-a încheiat campionatul national de acrobatic acrlanfl - zhors 

„CUPA H.COANDA‘ A REVENIT LM MIELE?

Nina loniță 

și Marcel Mitu, 
campioni absoluți 

la acrobație
STREJNIC, 5 (prin telex) 

Cea de a treia probă a cam
pionatului național de acro
bație aeriană — zbor cu mo
tor, programul impus necunos
cut. n-a reușit, așa cum se 
anticipa, să schimbe ordinea 
finală, deși clasamentul ei di
feră de cel al primelor două. 
Astfel, în întrecerea feminină 
Elisabeta Coca a reușit să o 
depășească de această dată 
pe Ludmila Avramescu. pri
mele două fiind Nina loniță 
$i Maria Șulean. La băieți 
Mielu Fețeanu s-a impus în 
fata lui Marcel Miiu si Aurel 
Iana, iar Valeriu Zamfir l-a 
depășit pe loan Diaconu.

Sîmbătă s-a disputat al 
patrulea program (4 minute 
pentru fiecare concurent), <£ș- 
tigat fără emoții de Mielu Fe- 
țeanu. care a avut o puternică 
revenire în ultima parte a 
campionatului.

Duminică dimineața, pe aero
dromul ploieștean s-a desfă
șurat festivitatea de pre
miere urmată apoi de demon
strația aeriană executată de 

manță mondială a sezonului), 
la Mihaela Loghin 20,73 m la 
greutate (3 aruncări peste 20,50 
m 1) și Petre Drăgoescu, In 
continuu progres la 800 m : 
1:46,43. record personal.

Rezultate de duminică : BARBAȚI : 
200 m : Tan Honghai (R.P. Chineză) 
21,49, CI. Sușelo»cu (Conetr. Arad) 
21,75, V. Suciu (Dinamo) 21,78, A. 
Abdelah (Libia) 22,17, A. Grigore 
(Dinamo) 22,22, V. Selevef G,U“ 
Cluj-Napoca) 22,23 j 800 ai s Patru 
Drăgoescu (Jiul Petroș.) 1:46,43, H. 
Toboc (Metalul) 1:48,06, G Ene
(Poli. Timiș.) 1:48,11, M. Damlan 
(Poli. Timiș.) 1:49,13, M. Zamfirescu 
(IEFS) 1:49,84, M. Rădos (Dinamo) 
1:49,91 ; 5 000 m : Eugen Enăchioiu 

(CSM Suceava) 14:08.90, G. Nemeș 
(CSM ZaJău) 14:11,13, Gh. Sandu 
(St roșu Br.) 14:12,43, Al. Chiran 
(Steaua) 14:16,61, G Roșu (Steaua) 
14:17,86, Gh. Motorca (Blănuri Ora
dea) 14:27,55 ; 3 000 m obst. s Paul 
Copu (Farul C-ța) 8:36,79, A. Barbu 
(ASA Sibiu) 8:42,03, T. Clobanu (St. 
roșu Br.) 8:48,14, M. Bălan (Oțelul 
Galați) 8:49,97, Gh. Vișănescu (St 
roșu Br.) 8:50 22, I. Marcu (Tîmavele 
Blaj) 8:52,06 ; 400 mg : Frank Monti 
(Cuba) 50,39. T. Bati-sta (Cuba) 
51,48, D lacob (IEFS) 51,63, G fri- 
mescu (Știința Bacâu) 51,80, B. Bog
danov (ȚSKA Sofia), 52,61, R. Khalid 
(Maroc) 52,74 ; lungime : Gheorghe 
Cojocaru (Știința C-ța) 7,87 m, J.F. 
Ortiz (Cuba) 7,83 m, Gh. Lina 
(Steaua) 7,67 m, V. Dima (Steaua) 
7,55 m, L. Budur (Steaua) 7,55 m, 
M. Abdussalam (Libia) 7,54 m ; disc: 
Ion Zamfirache (Dinamo) 63,62 m, 
I. Nagy (Steaua) 63,34 m. St. Karpoș 
(Dinamo) 54,32 m, S. Turbă (CSS 4) 
52,12, M. Fatih i (Maroc) 47,98 m, 
I. Alexandru (CAM Reșița) 47,58 m; 
ciocan : Frantișek Vrabka (Cehoslova
cia) 74,54 m, N. Bîndar (Dinamo) 
73,62 m, J. Chambnad (Cehoslovacia) 
71,42 m, Z. Bednar (Cehoslovacia) 
70,56 m, P. lonescu-Lengyel (CSM 
Craiova) 67,92 m, T. Stan (Dinamo) 
67,84 m ; *20 km marș : Constantin 
Stan (Steaua) 1.30:39,6, M. Ganea 
(PTT) 1.31:42,0, T. Grigore (Metalul 
Plopeni) 1.32:35,6, St. Enache 
(Steaua) 1.36:24,0, V. Ciobanu (Met. 
Plopeni) 1.37:50,0, I. Alexe (Steaua)
l. 37:51,0.

FEMEI : 200 m : Mercedes Alvares 
(Cuba) 23,40, L. Ferrer (Cuba) 23,84, 
D. Matei (CS Brăila) 24,07, St. Ma
nea (Rapid) 24,25, N. Vomicu (Olim
pia) 24,99, E. Petiton (Cuba) 25,11 ; 
800 m : Doina Melinte (Știința Ba
cău) 1:57,06, El. Lina (CSM Craiova) 
2:00,69, P. Ilie (Olimpia) 2:02,31, G. 
Modîga (Oțelul Galați) 2:03,30, A. 
Mltrea (IEFS) 2:04,35, M. Keszeg (CSS 
Cetate Deva) 2:05,19 ;3 000 m : Ma
rkka Puică (Olimpia) 9:06,87, M. 
Radu (CSM Craiova) 9:09,31, E. Tar 
(OHmpia) 9:20,53, S. West (CSS Ce
tate Deva) 9:22,03, D. Vîeru (Știința 
Bacâu) 9:28,61, Ad. Mustață (Metalul) 
9:32,31 ; 5 km marș : Agneta Nagy 
(Rapid Oradea) 24:42,0, G Drâgan 
(Unirea Alba Tulia) 24:45,0, P. Borna 
(Unirea Alba lufia) 24:50,0, M. Go
logan (CS Brăila) 24:52,2, L Oancâ 
(Unirea Alba lulio) 24:53,0, S. Sate- 
ben (Poștaș B-pesta) 26:04,0 ; înăl
țime : Silvia Costa (Cuba) 1,90 m, 
Ge Ping (R.P. Chineză) 1,85 m, K. 
KIss (Met. Tg. Secuiesc) 1,85 m, M. 
Matei (Steaua) 1,80 m, Cr. Ivașcu 
(Rapid), O. Nif (CSS 190 Buc.) și 
G. Mîtraehe (Poli. Timiș.) 1,75 m ; 
greutate s Mihaela Loghin (CSM Cra
iova) 20,73 m, M.EI. Sorria (Cuba) 
20,36 m, R. Fernandez (Cuba) 17,62
m, M. Boroș (Dinamo) 16,74 m, M. 
Samotîâ (CSȘA C-lung) 15,54 m, L. 
Isoc (Dinamo) 14,22 m ; 100 mg : 
Mihaela Stoica (Rapid) 13,05, E. 
Avcrflla (Cuba) 13,52, L. Alexandru 
(CSU Galați) 13,77, R. Dudău (CSU 
lași) 14,31, G Boacâ (CSS 4) 14,42, 
D. Mîhoreanu (Dinamo) 14,58 ; suli
ță: Eva Z8rg8-Radufy („U* Cluj-Napo- 
ea) 61,32 m, C. Gârbea (IEFS) 57,68 
m, M. Stânescu (Muscelul) 56,64 m, 
Cr. Debrinolu (Muscelul) 55,48 m, G 
Fazekas (Rapid Oradea) 47,30 m, S. 
Sescu (CSM Suceava) 44,38 m.

Mielu Fețeanu a reușit tă intre in posetiu iroft

laureatii campionatului, aces
tora alăturindu-li-se, în semn 
de omagiu, pilotii planoristi si 
parașutiiști sportivi. Cu a- 
cest prilej, maestrul emerit al 
sportului Ion Roșu a execu
tat lansarea cu numărul 4001, 
fiind primul român care rea
lizează această performanță.

Rezultatele programului im
pus necunoscut : feminin — 
1. Nina loniță (Aeroclubul 
Brașov) 3529,9 p, 2. Maria Șu
lean (Aeroclubul Ploiești) 3352,9 
p, 3. Elisabeta Coca (Aeroclu
bul Ploiești) 3018,9 jj. 4. Lud
mila Avramescu (Aeroclubul 
București) 2906,1 p ; masculin :

1. Mielo EeM 
3708,0 p. X 
(TAROM) J64j 
Iana (Aerocj 
3442,6 p. «. 
(ACR) 3192,0 pJ 
nu (Aeroclubul

Clasament ah 
1. Nlaa 
Maria SutaM 1 
Ludmila Awm 
4. Elisabeta Ca 
masculla : L
14723.2 p. 1
14338.3 « L 44 
p. 4. I«M DM 
». Valeriu

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTEI
«

-r-'

PENTRU A l-a OARA Al „CUPEI ROMAH
MANGALIA, 5 (prin telefon). 

Și la această ediție, aceeași e- 
chipă care de vreo 7 ani do
mină toate competițiile a cîști
gat .Cupa României" la oină : 
Dinamo București. Cineva nea
vizat ar putea să creadă că 
întrecerea, care s-a desfășurat 
timp de trei zile pe stadionul 
^3 August" din Mangalia, nu a 
fost pasionantă din moment ce 
Invlngătoarea era cunoscută 
chiar după primele partide. Dar 
nu așa au stat lucrurile. Dim
potrivă, a fost o ediție mai 
disputată ca oricînd, iar dacă 
dinamoviștii au Intrat pentru 
a șaptea oară In posesia .Cu
pei" (au dștigat-o de 6 ori 
consecutiv), acesta este rezul
tatul pregătirii lor fără cusur. 
A impresionat, in primul rind, 
la elevii antrenorului Gheorghe 
Vlase buna pregătire fizică. A- 
ceasta le-a dat posibilitatea să 
susțină — fără ca vreunul din
tre jucători să se resimtă — 
cite 5 meciuri pe zi. Apoi, pro
cedeele tehnice de mare finețe 
executate de T. Sîrbu, I. Pau- 
lescu și FI. Dincă — la bă
taia mingii și N. Păsărică, C. 
Oancea și Al. Bobelcă — la 

prindere, 
■aovigtl ai â*> 
turneul final 
dudente : 
Energia 1 
23—11 
11 eu 
grafii

că

ea CJ

ocope 
dr-pla; 

dat dovadă 
recunoști 
echipa ear*, 
poate fi 
fel, eu 
oinlștU de la 
au avut 
zat tn 1 
14—14 eu 
21—11 eu Lam 

Clasament 
Bueurești 19 
rești 13 p, 3. 
man 
iui 
Viață Nouă 
rul Constru 
la Mare, 8.
9. Drăgănești 
TIrgoviște.

.Capa 
tă de Unlv

JOCURI ECHILIBRATE
(Urmare din pag. 1)

locale 
avut 

în 
și 

Maria Enache. Gul- 
Doinița Popescu, 

Văduva si celelalte 
dovedit experiența și 
, conducted perma- 

Iar Sibiul 
bună a jucă- 
Popoviciu și

cele ale județelor Sibiu si 
Constanța, toate Învingătoare 
în meciurile susținute cu sco
ruri concludente de 3—0. Bucu
reștii! I aliniază o echipă for
mată din jucătoare de la Di
namo, campioana tării. întări
tă cu o singură voleibalistă de 
la Flacăra Roșie, Georgeta 
Lungu ; Constanța, formată pe 
scheletul echipelor 
Farul si Chimpex, n-a 
nici un fel de probleme 
confruntarea cu Bacăul 
Galatiul, 
niza Gelil, 
Liliana 
și-au < 
tehnica, 
nent ostilitățile, 
a arătat forma 
toarelor Mirela 
Doina Bischin.

Sîmbătă. dintre 
culine s-a remarcat 
Bucureștiului, campioana e- 
ditiei precedente, antrenată de 
W. Schreiber și C. Chițigoi, 
în care au jucat practic re
zervele din lotul național.

Duminică. în întrecerea mas
culină s-a detașat meciul din
tre reprezentativele Sălaju
lui și Brașovului, care au fur
nizat cel mai echilibrat joc al 
zilei, victoria Cind obținută, 
tn extremis, de formația sălă- 
lană. de fapt campioana bal
canică en-titre. Siivania Sim-

echipele mas- 
cea 

campioana

leu Silvaniei 
prestația 
se pare, că 
tenera de 
ra ,B“ Delta 
jase (!!) J 
c-a tntlmldat 
voleibaliștilor 
H > H riști 
rest, rezulta 
în vedere 
lor.

REZULT

FEMINTN 
(5. S. 

Galați »—0 
reștl — Bs 

MASCUL 
va >—4 (3. 
Tulcea 
Sălaj

-3. 13) 
Program 

Dinamo, 
Tuleea (m)
(m) și Ba 
la ora 13, 
rtanfa f f), 
resti ff> 
laj (m).
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SERIA

lui „R. Coandă'

PREGĂTIRILE TRICOLORILOR C.S.M. SF. GHEORGHE - MINE
RUL

(Urmare din pag. 1)

*nu (TAROM) 
Marcel Mitu 

,1 p, 3. Aurel 
ubul Pitești) 
Faieriu Zamfir 

5. loan Dlaco- 
Piteștî) 2859.8 p. 
al — feminin : 
, 14189,8 p, 2.

13454,9 p. 3. 
eseu 13232,8 p, 
ca 11917.4 p ;

Mareei Mitu 
Mlelu Fețeanu 

rei Iana 13669,2 
conn 12782,4 p, 
fir 12394,8 p.

I
I
I
I
I
I

m COSTESCU

ijutat' pe dina- 
e meciurile din 
i scoruri eon

ii 23—14 eu 
ehH, 13—12 și 
, 20—1T și 21-

Roman. TI po
li nu au reu- 
it locul secund, 

de care au 
Itâ apreciat, ei 
Dinamo este 
icamdată, nu 
l Cum, dealt- 
urmă, nici ei, 
sa Scinteii, nu 
^.P.B. a reali- 
Hnal 18—12 și 

19—11 și

I
I
I
I
I
I

: L Dinamo 
C. P. Bucu- I

ii, 7. Tricolo
ri Ferate Ba- 
itul Botoșani, 
, 16. Oțelul

I
I

a fost dștiga- 
pa București. 
BAVRILESCU I

OLEI
I

ub așteptări 
lenilor, care, 
fcstimat par- 
fe. diviziona
ra, cu numai 
dar care nu 

b de numele 
l București 
piui set In 
brmale avind 
pita echipe-

I
I
I
I
I

:cb :

GAlațl I
I
I
I

t M, 7),
03, 4,

I
izl. sala 
: Dolj —

■ Suceava 
I (fi ; de

— Con- 
- Buca
li — sa

I
I

Paralel cu antrenamentele pe 
teren se desfășoară obișnuite
le ședințe video, lotul avind 
la dispoziție două casete pre
țioase, cuprinzînd recentele 
meciuri Olanda — Suedia 0—3 
și Suedia — Italia 2—0. Aceste 
două jocuri, și mai ales ulti
mul, au făcut obiectul unor 
deztiateri și concluzii ale lotu
lui și antrenorilor.

Meciul cu Italia oferă privi
torilor la video o echipă sue
deză extrem de viguroasă, re
marcabilă prin forța pressin- 
gului exercitat de Corneliusson 
și Sandberg, prin contribuția 
deosebită a extremelor la fa- 
zele de apărare, prin omnipre
zentul Pritz, prin plecările ho- 
tărite ale mijlocașului de aco
perire, Stromberg, pe care 11 
cunoaștem, prin jocul ofensiv, 
al fundașului dreapta, Erland- 
sson, și prin participarea celor 
doi masivi fundași centrali la 
toate fazele fixe, inclusiv 
runcările de la tușă.

Ca o concluzie generală, se 
poate spune că echipa Suediei 
a dominat copios echipa ita
liană — Zoff făcînd un med 
deosebit de valoros — obli- 
gind-o, printr-un pressing cva- 
si-general, să rămînă, prin for
ța Împrejurărilor, ta jumătatea 
proprie. Se poate spune eă ju
cătorii suedezi simplifică lucru
rile și mizează foarte mult pe 
excelenta organizare a fazelor 
fixe din care scot un profit 
maxim, toate cele trei goluri 
din meciul cu Olanda fiind în
scrise din asemenea situații.

Revenind în tabăra noastră, 
trebuie spus că principala 
preocupare a antrenorilor este 
omogenizarea psiho-fizică a ju-

cătorilor, deoarece se constată 
grade diferite de oboseală. Din 
această cauză, se recurge la 
individualizări, chiar și în 
ceastă fază avansată a 
rilor.

Pur informativ, să 
năm că în cele două 
susținute cu echipe de ___
rie inferioară, dar purtând ca
racteristicile de vigoare ale fot
baliștilor vest-germani, s-au 
înregistrat scoruri de 6—2 și
8—2. Tot cu titlu informativ, 
să amintim eă cele 14 goluri 
au fost înscrise de Văetuș (3), 
Mulțescu (3), Augustin (2), Că- 
mătaru (2), Cîrțu (2), Iorgules- 
cn (1, din 11 m) și Klein (1). 
După cum ae poate vedea, 
participarea la atac (in condi
țiile jocurilor 
de fundași a 
consistență.

întregul lot 
grarea in joc

a- 
pregăti-

mențio- 
jocuri 

catego-

de aici) a liniei 
fost lipsită de

a-

așteaptă reinte- 
___ _  a lui Bălăci, 

deoarece prezența fotbalistului 
nr. I al țării este mai mult 
decât necesară în perspectiva 
unui med atât de dificil ca a- 
cela cu echipa Suediei, afla
tă lntr-un moment de vîrf, ca 
urmare a unei programări 
foarte bine calculate, cu două 
virfuri de solicitare la maxi
mum, ta cadrul unui interval 
de zece zile (jocurile cu Ita
lia'șl România).

Pregătirile tricolorilor conti
nuă, ta condiții bune, in ca
drul unul climat deosebit de 
potrivit, lntr-o zonă în care 
binecunoscuta echipă olandeză 
Feyenoord s-a pregătit 7 ani 
la rfnd. Să sperăm eă aceste 
pregătiri vor fi fructuoase și 
vor face ea forma sportivă a 
echipei noastre, deocamdată 
doar ta refacere, să atingă 
Ptefonul necesar unui joc de

CHIMICA TlRNAVENI Șl CORVINUL HUNEDOARA 
iN FINALA CAMPIONATULUI DE JUNIORI I

BISTRIȚA, 5 (prin telefon). 
Pe stadionul din localitate s-au 
disputat ultimele jocuri ale 
turneului final al campionatu
lui republican de juniori I. în 
urma cărora au fost stabilite 
echipele ce se vor întîlni în 
finala competiției. Iată scurte 
relatări de la cele patru me
ciuri. In ordinea disputării lor.

F.C. CONSTANTA — C-S.$. 
ORADEA 7—5 (2—0). Juniorii 
de pe litoral au avut tot tim
pul jocul la discreție, pe lin
gă cele șapte goluri ei crein- 
du-și si alte mari ocazii, 
care le-au ratat. Au 
Zamfiriu 
(min 24). Ârpașu 
Voinilă 
(min. 57). Biciu (mim 68) 
Tom iță (min. 72). __ 2'
fost bine arbitrată de Gh. Ne
grea (Bistrița).

C.S.S. ELECTROAPARATAJ
— C.S.S. ROVINE CRAIOVA
3—0 (0—0). Prima repriză a 
fost echilibrată. După pauză, 
însă, tinerii jucători bucu- 
reșteni au dominat eu autorita
te. reușind să înscrie de trei 
ori prin Hadade (min. 49 și 
62) si Văsii (min. 79). *"
bine a arbitrat Gh. 
(Bistrița).

CORVINUL HUNEDOARA
— C.S.S. REȘIȚA S-O (1—0). 
Partida a fost dominată auto
ritar de tinerii jucători hune- 
doreni. ES au reușit să deschi
dă scorul în minutul 12, prin 
Mărioara, care a finalizat calm 
o excelentă pasă primită de la 
Mateut. Si în continuare cel 
care au insistat în atac au fost 
tot juniorii Corvinului. et cre- 
îndu-si alte cîteva bune ocazii 
de gol. cea mai mare dintre

ne 
marcat : 

(min. 15), Cornea 
(min. 51), 

Manea 
|i 

Partida a

(min. 55).

Foarte 
OHvlu

EXCURSII DE 4 ZILE
IN DELTĂ PE PONTOĂHE

DORMITOR
Se asigură : cazare |l 

masă pe ponton. Trimsport 
ca trenul accelerat (cu 
locuri rezervate) ptnă ta
Tulcea.

TRASEUL : Tulcea —
Brațul Sf. Gheorghe —
Mahmudia — Lacul Roșu — 
Canalul Sulina - Mila 2 — 
orașul Sulina — Crișan — 
Marele M — Mila 23 — Le
cui Fortuna — Malhic 
Tulcea.

PREȚUL : 900 lei.
ZILE DE PLECARE : 

19, 23, 27 iunie; 1, 5, 9, 
17, 21, 25, 29 iulie ; 2, 6, 
14, 18, 22, 26, 30 august.

K,
13,
10,

GURA HUMORULUI 2-0
(1-0)

GHEORGHE, 5 (prin tele-
Setea de puncte a echipe-

SF. 
fon). _________ _____ ~
lor in acest final de campionat 
este evidentă. In acest context, 
partida de la Sf. Gheorghe a 
fost aprig disputată, fără mena
jamente, dar ln.tr-un spirit de 
corectitudine. Atlt C.S.M. (antre
nor D. Borcău), cit și Minerul 
(antrenor C. Pavlovlci) au Insis
tat pe un joc ofensiv. Dar zeița 
Fortuna a suris echipei gazdă, 
care a avut un plus de dăruire 
șl insistență In fazele de poartă.

Partida a debutat cu atacuri In 
trombă ale gazdelor, care au reu
șit să deschidă scorul In min. 5. 
clnd Rădulescu a executat impe
cabil o lovitură liberă din colțul 
careului de 16 m (dar și cu 
largul concurs al portarului Andrei, - .. .
Ion), 
avut 
tajul 
șutat 
bara
La_______ ______ ____ _____ .____

echilibrat pini spre final. In 
min. 88, oaspeții au reclamat un 
penalty, dar la acea fază balonul 
a sărit din pămlnt In mina Iul 
Adorj an, neexlstind Intenția de a 
juca balonul cu mina. In mln. 88, 
gazdele și-au mărit avantajul 
prin Lovasz, care a reluat In pla
să balonul revenit din „transver
sală*, unde fusese șutat de ace
lași Adorjan.

A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea). C.S.M. : Polgar — Bengzik, 
Karancsi, Simion, Partln — Boeru 
(min. 46 Adorjan), Elekeș, Bădu- 
lescu — Lovasz, Kerekeș, L. Sza
bo (min. 75 Rusandu). MINERUL: 
Andrei — Drelciuc, Florea, Tca- 
duc, Ivan — Stanciu, Grosaru 
(min. 53 Buta), Armeanca — Pa-

— CEAHLAUț. P. NEAMȚ 1—2 
<1“1) : Dănilă (min. 45), respec
tiv Mironaș (min. 25) și Stan 
(min. 53, autogol).

Relatări de la P. Comșa, p. 
Cristea, D. Soare, N. Constanti- 
nescu, T. Slriopol, FI. Jecheanu, 
N. Carabaș și M. Florea.

zar, Iosep (min. 52 Hoțea), Das- 1. DUNĂREA CSU 30 19 6 5 66-23 44căiu. 2. Gloria Buzău 30 16 4 10 53-34 36
3. C.S.M. Suceava 30 14 6 10 33-31 34

Aurel FAPADIE 4. Oțelul Galați 30 14 5 11 49-35 33
5. Gloria Bistrița 30 15 1 14 49-33 31

DELTA TULCEA -- CJS.M. su- 6. C.S. Botoșani 30 14 3 13 39-30 31
CEAVA 1--G (0—0) : Ihimov (min. 7. F.C.M. Progr. Br. 30 15 1 14 55-47 31
69). 8. Ceahlăul P.N. 30 14 3 13 43-41 31

care s-a dus tîrziu spre ba- 
In continuare, gazdele au 
ocazia de a-și mări avan- 
în min. 34, dar Elekeș a 
de la 20 m, senzațional, în 
transversală.
reluare, jocul s-a menținut 

* ” spre final. L.

SERIA A ll-a
AUTOMA TA-BUCUREȘTI -
PANDURI TG. JIU 2-0 (0-0)

Dominare categorică a bucata 
reșteniaor din primul pdnâ In ul
timul minut al partidei, dar sco
rul a fost deschis de abia In re
priza secundă. Aceasta s-a dato
rat mai ales impreciziei jucători
lor de La Automatica însă și fo
cului destul de bun in apărare 
al oaspeților, venițl in București 
cu gindul de a face totul ea să 
nu primească vreun gol. Chiar 
in primul minut, după executa
rea unei lovituri de colț, Fetcu, 
cu capul, a trimis balonul spre 

........................... ........ " l-a
Pe 
wn 

pus

PRAHOVA PLOIEȘTI — F.CJU. 
PROGRESUL BRAILA 4—1 (2—0): 
Catinca (min. 37 ?i 51), Vlad 
(min. 41), Răuț (min. 69), res
pectiv Pirlog (min. 83).

GLORIA BUZĂU — C.S. BO
TOȘANI 2—0 (1—0) : Prodan
(min. 44) ți Zahiu (min. 80).

DUNĂREA CAL AR AȘI — VI
ITORUL GHEORGHENI 3—1 (2—0) : 
Costea (min. 3), Pană (min. 25). 
Banu (min. 69), respectiv Tudo- 
se (min. 80, din 11 m).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
GLORIA BISTRIȚA 3—0 (1—0) :
Hanghkic (min. 30), Diaconescu 
(min. 51) șl Stroe (min. 80).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
OȚELUL GALAȚI 4—3 (3—0) î
Fulga (min. 4 și 15), Mangalagiu 
(min. 18 și 87), respectiv Popes- 
ea n (min. 47 șl M) șl Stan 
(min. 58).

LM.U. MEDGIDIA 
BORZEȘTI 1—6 
(min. M).

C-SJtT.
(0—8) : Codln

VIITORUL MECANICA VASLUI

ca și colegii lor din linia de 
Înaintare, au greșit ținta.

A arbitrat bine I. Virian (mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej).

AUTOMATICA : Btzolaizu — 
Nlgnea, Gherase, ZaJupca, I. Die 
— Fetcu, Bolborea, Mihalacbe — 
C. Radu (min. 59 : Dazldov ; 
min. 00 : ducă), Ene, Pestrița. 
PANDURII : Nloa — Bofirnea, 
Nanu, Mladin, Sandu — Rădu- 
leacu, Găman, Sterga (tain. 74 
Meriuță) — PIrvan, Rădol (min. 
82 Mttiuț), V. Radu.

P. V1NTILA

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dunărea CI. 
Prahova Ploiești 
C.S.M. Borzești 
Unirea D. Focș. 
C.S.M. Sf. Gh. 
Min. G.H. • 
Delta Tulcea 
Viit. M. Vaslui 
I.M.U. Medgidia 
Viit. Gheorgheni

30 
30 
30 
30
30
30
30
30
30
30

14
12
12
12
11
14
12
10

9
9

13
13
13
14
14
15
16
15
16
17

3
5
5
4
5 
1
2
5
5

_ 4
• Echipă penalizată cu două

40- 45
41- 38
33-38
33- 40
34- 39 
40-57
29-54
32-41
34-51
26-52 22 
puncte

31 
29
29
28
27
27
26
25
23

ETAPA VIITOARE (duminică 
12 iunie) : Delta Tulcea — I.M.U. 
Medgidia (1—1), C.S. Botoșan' — 
Viitorul Mecanica Vaslui (0—2), 
Viilcrul Gheorgheni — Otelul Ga
lați <1—6), Dunărea CSU Gala
ți — Prahova Ploiești (1—1), 
C.S.M. Borzești — Ceahălul P. 
Neamț (1—2) Minerul Gura Hu
morului — Dunărea Călărași 
(0—2), F.C.M. Progresul Brăila — 
Gloria Buzău (1—2), Gloria Bis
trița — Unirea Dinamo Focșani 
(1—1), C.S.M. Suceava — C.S.M. 
Sf. Gheorghe (0—3).

pectiv Leța (min. 41).
UNIREA ALEXANDRIA — 

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 2—0 
(0—0) : Ghergițeanu (min. 58) șl 
Vacâriu (min. 77).

Relatări de la V. 
D. Moraru- Slivna, 
Ducan, D. 
ru, O. Guțu și

Secăreanu, 
D. Daniel, I. 

Brănolu, Gr. Jugăna- 
M. Bizon.

1. RAPID BUC. 32 25 4 3 84-19 54
2. I.P. Aluminiu 31 16 6 9 45-29 38
3. Dinamo Vict. 29 14 6 9 41-33 34
4. Minerul Motru 31 16 2 13 55-50 34
S. Carpați Mîrșa 31 14 4 13 51-39 32
6. Automatica 30 13 5 12 31-34 31

ele fiind aceea din minutul 
30. etnd Mateu ț, singur cu 
poarta în fată, a șutat pe lin
gă bară. După pauză. însă, el, 
nu vor mai rata atlt de mult, 
reușind să Înscrie alte două 
goluri prin Mateut (min. 54) sl 
Bardae (min. 79). obținând ast
fel o victorie clară. A arbitrat 
bine N. Gheorghe (Bistrița).

CHIMICA TÎRNĂVENI — 
S.C. BACAU 2—0 (2—0). For
mația din Tîrnăveni a desfășu
rat un joc mult apreciat de 
spectatorii aflati In tribunele 
stadionului local. Dealtfel. Chi
mica a prezentat si cea anal— 
ttnără formație din turneul fi
nal, în acest med ea obțlnind 
o victorie mal ușoară dedt 
era de prevăzut Scorul a fost 
deschis de OJvath (tain. 17).

,vin- 
(fin

poartă, Iar fundașul Nanu 
respins de pe linia porții 1 
fondul dominării gazdelor, 
contraatac al Pandurilor l-a . 
in situație favorabilă pe Găman 
(min. 25), care a șutat imprecis.

După pauză, după o incursiune 
a Iul V. Radu rămasă fără re
zultat. Automatica (de ctteva săp- 
tămîni are un nou antrenor : P. 
Gheorghe) a legat mai bine Jo
cul la mijlocul terenului șl acțiu
nile ofensive au devenit mal pe
riculoase. In mln. 56 Pestrița a 
Intrat ta careu, fundașul Sandu 
l-a „cosit** șl, firesc, arbitrul a 
acordat penalty, pe care 
transformat Ene. După șase mi
nute, apărarea Pandurilor a 
dat din nou : Mihalache, din 
rea — poziție puțin laterală —, 
a șutat puternic, portarul Nlea 
n-a putut 
Pestrița, pe 
plasă. Plnă 
bucureștenil 
versarti în _ _
fundașii Zalnpca șt Nlgnea an 
venit deseori In atac, însă șl el

GAZ 
(l-O) : 
m)

BUCU-
SIBIU

7.
0.
».

10.
11.
12.
13. Șoi
14. Me

l-a
ce-

reține mingea, iar 
fază, a introdus-o In 
la sflrșitul medului, 
șl-au Înghesuit «d- 

proprtul lor eareu.

PBECIZ1A SACELE — DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 8—1 (8—0) : 
Mirat (min. 54).

RAPID BUCUREȘTI — 
METAN MEDIAȘ 2—0
Manea (min. 11, din M 
Damaschin (min. 85).

PROGRESUL VULCAN
REȘTI — ȘOIMn I.P.A.
4—8 (2—8) : B. Grigore (min. 5, 
din 11 m). Apostol (min. >4), 
Predeanu (min. 43) și I. Vaslle 
(min. 83).

CHIMICA TtRNAVENI — ROVA 
ROȘIORI 1—0 (1—8) : Vig (min. 
27L

MECANICA TINA STEAUA 
BUCUREȘTI — C.S.M. DROBETA 
TR. SEVERIN 4—1 (2—0) : Ghlță 
(min. 9). Păun (min. 81), Cristea 
(min. 53). Zamflrescu (min. 84), 
respectiv Duță (min. 84).

MINERUL MOTRU 
LUL BUCUREȘTI 
Laurențiu (min. 
eolov (tain 89).

LUCEAFĂRUL 
I.P. ALUMINIU 
(1—1) : Mesaroș 
(min. 80), Hagl

META-
3—8 (1-0) :

» șl 05) și Ni

BUCUREȘTI — 
SLATINA 3—1 
(min. 30), Pop 
(min. 32), res-

ca un șut imparabU, la 
du*. In min. 22, juniorii __
Tîrnăveni au beneficiat de • 
lovitură de pedeapsă, pe___
a transformat-o Loga. In ace
lași minut, insă, ei au rămas 
ta 10 jucători, deoarece Sasz a 
fost eliminat pentru lovirea 
adversarului fără minge st ta 
inferioritate numerică, s-an »- 
părat organizat. reaHztad șl 
câteva contraatacuri extrem de 
periculoase. în min. S3, băcă
uanul Trofin a șutat ta ..trans
versală". iar ta mia. 71, co
echipierul lui Grozea a primit 
și el un cartonaș roșu, tot pen
tru lovirea adversarului fără 
minge. A arbitrat satisfăcător 
A. Grama (Bistrița).

Gheorghe NERTEA

SERIA A lila

care
RAPID ARAD - F.C. BAIA MARE 

1-1 (1-1)

L 
X 
X 
X

M-a
314 8n- S 5 
mao- 64 
3X1 t T- 63 
>••1 X-tt •

ABAD, ; (prin telefon). Atmo
sferă de meri mare pe stadio
nul Rapid, plin ptnă la ultimul 
loc. Se pare că U.T.A., jurind 
șl ea acasă, șl-a pierdut o porte 
din spectatorii pe care nici sa 
i-ar fi regretat dacă eondtadimi 
lor Învingeau pe bălmărenl, can
didau serioși la promovare. Ra
pid s-a străduit din răsputeri să 
termine victorioasă această par
tidă. tentativă nereușită In cele 
din urmă, diferența de valoare 
fiind ta favoarea echipei oaspete. 
F.C, Bala Mae mărturisea chiar 
public, prin glasul secundului" 
său Nelu Cupsa, eă a venit la 
Arad aă învingă U ei lămu
rească lucrurile in această echl- 
ISbrată serie a m-a. Intr-adevăr, 
a al jucat ofensiv (raportul su
turilor la poartă : 11—8. pentru 
bălmărenl), singura 
precauție fiind plasarea «mul al 
patrulea mijlocaș (DragomlrescU). 
precizia paselor, eleganța devieri
lor si lansarea oportună a lui 

Boznal șl Tolba, mereu demar- 
cati. spre careul din fată, con
stituind atuurile acestei echipe 
dtn Bala Mare Încăpută mereu 
pe mina onor antrenori (Mateia- 
nu, acum Paul Popescu) recu- 
noscuțl pentru disprețul lor fată 
de antljoc.

Ambițioasă, tenace, mohitizatil 
exemplar. Rapid a tatplns me
reu jocul spre poarta lui Friter, 
reușind si o desprindere Iute, ta

ca capul • minge expediată de 
Ardelean din lovitură liberă. în 
mia. zs Bacoș ratează din 8 m, 
împrejurare eare-1 determină pe 
hăărn 111 111 să siringă rindurile 
si să se impună prin tehnicitate 
superioară, care le permitea să 
Păstreze dt mat mult balonul in 
posesia lor. Ei Joacă metodic, 
calm, valorificlnd toate culoa
rele lăsate libere de avîntații lor 
adversari, in min. 21, tm atac 
prelungit partal de Boznal și 
Rus este valorificai de Draeomi- 
meu, care trimite ki gol, din 
interiorul careului. Din acest mo
ment jocul se reia practic de Ia 
capăt, ea atacuri alternative, 
dare, curate, nefinalizate însă 
din lipsă de precizie in șut.

Arbitrul Al, Must&țea (Pi
tești) a condus foarte bine.

lor.

măsură de

Sabău — Boznal (min. 76 
Tolba, Dragomlreseu (min. 
Moldovan).

fon CUPEN

IDHIMSTDATIA M S1A1 lOW-PBONOSPORl INTODUEAZA

L Como — Campobasso 1 ; n. 
Crcmonese — Bologna 1; XH. 
Foggta — Ptatoiese X : IV. La
da — Catania 1 : V. Lecce — 
Arezzo 1 ; VL Milan — Atalanta 
1 ; VIL Monza — Sambenedettese 
1; VUL Palermo — Bari X ; IX. 
Perugia — Varese 
giana — Cavese 1 : XI. 
Focșani — Oțelul GL 1 5

1 ; X. Reg- 
. Unirea 

xn.

C.F.R. Tim. — C.S-M. Rejita 1 ; 
Xm. Rapid Arad — F.C. Bata 
Mare X.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
712.037 LBL (fin care 27.745 tel, 
report ta categoria 1.
nii>» .h e7ctrase la 1bA* 
GEREA EXCEPȚIONALA .LO

TO- DIN 5 IUNIE 1383
FAZA I

EXTRAGEREA. I : 58 28 89 37 5 
63 68 75 53 13 74 51 ; EXTRAGE-

FAZA A n-a

EXTRAGEREA
M
A
23

M 79 82 M «
EXTRAGEREA
I M <1 88 46

EXTRAGEREA A V-* : 26 
23 tf 48 87 ; EXTRAGEREA 
VI-u : 51 81 58 38 4 
GER EA 
42 L

a vn-a :

M
A

71 ; EXTRA-
85 6 «7 19

FOND
1.159.242

TOTAL DE 
lei.

Cî ȘTI GURI î

13 4 13 39-36 30
13 4 13 31 33 30

Unirea Alex. 
Rova Roșiori 
Gaz metan 
Chimica Tim. 
Progresul Vul. • 
Autobuzul
* Urnii Sibiu 
..letalul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Mecanica fina 
Precizia Săcele 
C.S.M. Drobeta

30
30
30 12 0 12 28-3e 30
30 13 3 14 31-34 29
31 13 t 12 42-41 20 
30 11
30
30 
30
30
31

_________________ 30
* Echipă penalizată eu patra puncta

ETAPA VIITOARE (duminică 
12 iunie) : Chimica Tîrnăveni — 
Gaz metan Mediaș (0—2), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Rova Ro
șiori (0—0). Pandurii Tg. Jiu — 
Minerul Motru (0—2), Progresul 
Vulcan București — Autobuzul 
București (0—0), Carpati Mîrșa— 
Luceafărul București (2—0), Me
talul București — Mecanică fină 
Steaua București (1—4). I.P. Alu
miniu Slatina — Șoimii IPA Si
biu (1—1), Dinamo Victoria 
București — Automatica Bucu
rești (2—1), Unirea Alexandria — 
Trecizla Săcele (3—2). Rapid 
București stă.

15.
16.
17.
18.

11 
12
11
9
•

« 13 30-33 28
4 13 35-42 28
3 15 42-34 27
4 15 32-39 26 
0 13 34-41 a
3 M 30-71 19
6 10 Z2-44 10

GLORIA REȘIȚA — STRUN
GUL ARAD 1—0 (1—0) : Irlznia
(min. 38).

IND. SÎRMEI C. TURZH — 
METALURGISTUL CUGIR 3—0 
(1—0) : Olleanu (min. 28). Ha- 
țeganu (min. 50) si Mureșan 
(min. 72).

ARMATURA ZALAU — C.I.L. 
ȘIGHET 1—0 (1—0) : Roman (min. 
7. autogol).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL CAVNIC 3—3 (1—2) : O- 
nuț (min. 20 și 7C, Bocșa (min. 
90) pentru înfrățirea, Condruc 
(min. 36). Bin (min. 40). Doro- 
banțu (min. 73) pentru Minerul.

OLIMPIA SATU MARE — 
UJd. TIMIȘOARA 5—0 (2—0) 7
Gbencean (min. 10), Bolba (min. 
24 sl 70), ErdeU (min. 52) si 
Mureșan (min. 84).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S M. 
reșița 2—0 (0—0) : Vișăn (min. 
49) și Cojocaru (min. 58, auto
gol).

Relatări de la I. 
Străjan, P. Fucs, 
Domuță, I. Ghișa, 
C. Crețu.
f. F.C. BAIA MARE 30
2.
3.
4.
5.
4.
7.
8.
9.

18.
11.
12.
13.
IA
13.
18.
17.
18.

P. 
Z.

Lespuc, 
Tonea, 
Kovacs

N. 
L 
si

U.T.A. 30
„U“ Cluj-Napoca 30 
Ind. Sîrmei 
Armatura Zalău 
Olimpia S.M. 
C.S.M. Reșița 
Min. Cavnic 
Gloria Reșița 
Someșul S.M. 
Aurul Brad 
Rapid Arad 
C.F.R. Timișoara 
Metaiurg. Cugir 
C.I.L. Sighet 
U.M. Timișoara 
Strungul Arad 
înfrățirea Or.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
17
17
15
16
13
13
14
13
13
12
12
11
11
12
10

9
8

5
7
3
3
1
5
5
2
4
3
5
4
5
5
2
5
4
4

7
6

10
12
13
12
12
14
13
14
13
14
14
14
16
15
17
18

68-26
59-20
51-21
43-34
38 55 
55-44
46-39
61-45
37- 57
49-46
38- 41
45-47
38-49
34- 54
43-49
35- 58
29-53
26-57

41
41
37
33
33
31
31
30
30
29
29
28
27
27
26
25
22
20

(duminică 
Arad — 
Armătura 
C. Turzll 

.U*

ETAPA
12 iunie)
U.M. Timișoara (0—2), 
Zalău — Ind. sîrmei 
(0—3), Olimpia Satu Mare — 
Cluj-Napoca (0—3), Aurul Brad — 
Gloria Reșița (0—3), Minerul 
Cavnic — U.T. Arad (0—2), C.S.M. 
Reșița — C.I.L. Sigliet (0—3). 
C.F.R. Timisoara — înfrățirea O- 
radea (0—2), Metalurgistul Cugîr 
— Rapid Arad (0—3), F.C. Baia 
Mare — Someșul Satu Mare 
0-1).

VIITOARE 
Strungul



UNIVERSIADA DE LA EDMONTON
ITALIA CAMPIOANA EUROPEANA LA BASCHET

(Urmare dm pag 1)

dote ale sportului, campioni 
olimpici si mondiali, record
mani ai lumii si ai diferi
telor continente. Din datele 
existente la Comitetul de 
organizare reiese că dele
gația cea mai numeroasă va 
fi a S.U.A. (343 de spor
tivi si oficiali), urmată de 
cea a tării gazdă. Canada 
(307). si de aceea a U.R.S.S. 
(306). Puternice reprezenta
tive vor trimite Italia (228), 
R. P. Chineză (189).
(182). Cuba (149). 
Germania (149).
(115). Brazilia (109)

Orașul Edmonton ...
tă să-i primească si pe cei 
peste 300 000 de turiști anun
țați (cifră reprezentînd 
Droape jumătate din numă
rul locuitorilor 
cum tribunele 
terenurilor si 

găzduiască 
spectatori 
de bilete 
vânzare

Japonia 
R. F.

Franța 
ș.a. 
așteap-

a-

săi), după 
stadioanelor, 

sălilor speră 
peste 700 000 

(cele ur> mili- 
. au fost puse 
încă de la 24

on
în ______ ____
iunie 1982). împreună cu în
trecerile sportive se vor 
desfășura si mari acțiuni 
culturale. Universiada fiind 
și o emoționantă manifes
tare a păcii si prieteniei.

Organizatoare a Univci- 
siadei ’81. țara noastră va 
fi reprezentată la Edmonton 
de o delegație sportivă stu
dențească de 96 de persoane.

Au fost înscriși sportivi la 
atletism, ciclism. scrimă, 
gimnastică, tenis. înot, pre
cum si echipele de baschet 
feminin și polo. Deși lupte
le. sport în care reprezen
tanții noștri au obținut un 
mare succes la ediția ante
rioară. n-au mai fost inclu
se în program, sportivii ro
mâni — în rîndurile cărora 
se află mari performeri (A- 
nișoara Cușmir si Vali Io- 
nescu la atletism. Rodica 
Dunca și Emilia Eberle la 
gimnastică. Petru Kuki la 
scrimă. Carmen Bunaciu la 
înot. Vlad Hagiu $i Cătălin 
Moiceanu la polo si Elena 
Filip $i Gabriela Kiss la 
baschet, precum si alții — 
doresc și se pregătesc pen
tru a adăuga noi trofee bo
gatului tezaur de medalii de 
aur, argint și bronz de pi
ni acum.

Multi dintre „tricolorii 
universitari* sint compo
nent! ai echipelor naționa
le și întilnirile in care se 
află în aceste zile angajați 
contează ca pregătire, veri
ficare si ultimă selecție ta 
vederea Universiadei de la 
Edmonton. în același con
text. evoluția lor la J.M.U. 
șl îndeosebi performantele 
pe care le vor obține acolo 
vor însemna un pas impor
tant pe drumul pregătiri! 
pentru Jocurile Olimpice de 
la Log Angeles, din 1984.

NANTES. Punct final m cel 
de al 23-lea campionat euro
pean masculin de baschet. Ce
le două zile rezervate finale
lor au prilejuit dispute atrac
tive. de bun nivel tehnic si 
spectacular, fiecare dintre a- 
ceste întîlniri pentru stabilirea 
clasamentului fiind, in realita
te, o premieră.

Finala pentru locurile 1—2 : 
ITALIA — SPANIA 105—96 
(45—38). Pentru prima oară in 
istoria competiției. „squadra 
azzurra" își adjudecă titlul 
european. A fost o victorie 
meritată, italienii cîștigînd toa
te cele 7 partide susținute. Fi
nala a oferit un joc interesant, 
urmărit de aproape 8 000 de 
spectatori. Cu un „5“ de bază 
foarte atletic, italienii au luat 
un start bun. dar în min. 6 
spaniolii au egalat situația : 
14—14. după care in min. 9 ei 
conduceau cu 9 p. Antrenorul 
italian Alessandro Gamba a 
schimbat însă formația si oină 
la pauză echipa sa a obținut 
din nou avantajul (45—38). în 
repriza secundă, italienii au 
forțat ritmul partidei, detașin- 
du-se la 19 p. în min. 29 (73— 
54). Cu un ultim efort, spanio
lii au încercat o apropiere sL 
evident, inversarea rezultatului.

aveau 
și nu 

Au con- 
și Cline 

________  ITALIA 
— Cagfiaris 7, Bonamiee 8, Gf- 
lardl 16. Branamontl C, Villalta

20, Meneghin ), luva a, vec- 
chiatto 2, Marzorati 6, Sacchelti 
15 (41 de coșuri înscrise din 
74 de încercări. 23 de lovituri 
libere din 26). SPANIA : Ji
menez 15. Sibilio 12, Margall 
4, Romay 8, Martin 17, Corba- 
lan 7, Solozabal X, Lopezitur- 
riaga 10, San Eplfanio 21 (34 
de coșuri înscrise din 63 de în
cercări. 28 de lovituri libere din 
40).

Locurile 3—4 : U.R.S.S. — O- 
LANDA 105—70 (51—33) ; locu
rile 5—6 ; FRANȚA — ISRAEL

92—88 (42—. ineurue 7—8 ț 
IUGOSLAVIA — R. F. GER
MANIA 104—88 (56—52) : locu
rile 9—10 : POLONIA — CE
HOSLOVACIA 77—73 (38—40) ț 
locurile 11—12 : GRECIA — 
SUEDIA 102—97 (52—46).

Așadar. clasamentul final : 1.
Italia — campioană europeană* 
2. Spania. 3. U.R.S.S., 4. Olan
da. 5. Franța. 6. Israel. 7. Iugo
slavia. 8. R. F. Germania. 9. 
Polonia. 10. Cehoslovacia. 11. 
Grecia. 12. Suedia.

YANNICK NOAH Șl CHRIS EVERT-LLOYD 
ÎNVINGĂTORI LA ROLAND GARROS

dar adversarii lor 
o bună experiență 
au putut fi depășiți, 
dus : Nichols (SUA) 
(Canada). Au marcat :

PARIS, s-au încheiat întrece
rile marelui turneu international 
de tenis de la Roland Garros, 
cea mai importantă competiție 
desfășurată pe zgură. în finala 
feminină de simplu, desfășurată 
sînibătă, în fața a 16 000 de spec
tatori. americanca Chris Evert- 
Lloyd a obținut o victorie fa
cilă cu 6—1. 6—2 în fata tenis- 
manei iugoslave Mima Jausovec, 
după un joc de numai 65 de mi
nute. Chris Evert Lloyd cîștlgă 
astfel pentru a dncea oară acest 
turneu (1674, 1975. 197». 19W 51
1963).

La dublu femei, victoria a re
venit perechii Candy Reynolds, 
Rosalyn Fairbank : 5—7, 7—5,

CANOTOARELE NOASTRE
PRINTRE PROTAGONISTELE

ln „Cupa Carpafi" la polo pentru juniori

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CLASAT PE LOCUL SECUND
• €îș(igătoarca competiției: Ungaria • Daniel Ginți

cel mal eficace jucător
Sîmbătă și duminică s-au des

fășurat la bazinul bucureșteas 
Dinamo ultimele trei reuniuni 
ale turneului internațional 
polo pentru juniori dotat 
„Cupa Carpați". A fost o com-, 
petiție interesantă, apreciată ca 
atare de însuși președintele 
F.I.N.A., Ante Lambașa, si pu
țin a lipsit ca echipa noastră să 
termine învingătoare. Ea a tre
buit să se mulțumească însă cu 
locul secund datorită înfringe- 
ril ta fata echipe! Ungariei. în
tr-un meci pe care putea la fel 
de bine să-l cîștige. Iată uneie 
amănunte de la partidele dispu
tate în ultimele două zile :

KOSIANIA — CEHOSLOVACIA 
«—io (4—2, 4—1, 4—2, 2—5). Evo
luție sigură vreme de trei re
prize a tinerilor noștri poloistl 
în acest med de sîmbătă după- 
amlază, pentru ca Înspre final 
ei să joace cu gîndul la... der- 
byul de a doua zi. Autorii go
lurilor : Ghiță 5. Kiss 4, Oprlșan 
3, Zaharia. Ragea, respectiv Mar
ton 3, Svitok 3. Kalinka X 
Bundschuh. Gedeon. Au condus 
I*, di Stefano (Italia) — A. 
Crombags (Belgia).

ROMANIA II — POLONIA 
19—3 (3—1. 5—2. 6—0. 5—2). O
spectaculoasă „uvertură" a pro
gramului duminical, e a doua 
victorie a selecționatei juniori
lor mici (care nu a contat in 
clasament). obținută într-o 
manieră convingătoare, cu com
binații de toată frumusețea. Rea
lizatori : Nutu (jucătorul nu
mărul 1) 8. Chiru 3. Necnta X
Geantă 2. Banu 2. Geambașu. 
Balanov, respectiv Luczak Ole- 
ksow 2, Dudek, Checiak. Arbitri: 
A. Crombags si L. Koos (Unga
ria)

CEHOSLOVACIA — BULGARIA 
8—1 (1—1, 4—1. 1—1, 2—1). Joc 
decisiv pentru locul al treilea. 
In general echilibrat mal puțin 
în repriza secundă, cînd a șl 
fost stabilită, practic, c!.ști găboa
rea. Au marcat Marton 2, Kalln- 
ka 2, Bundschuh 2, Svitok, ~ 
deon (C), respectiv Penelov 
Stoicov. Petrov. Au arbitrat 
Timoc (Romănla) — D. Ei 
(Grecia).

de 
ca

Ge-
2. 

R. 
Iliadls

ROMANIA — UNGARIA 12—15 
(4—3, 3—2, 3—3. 3—7). A Mat 
partida-vedetă a turneului o 
autentică finală, un meci capti
vant de mare luptă, cu faxe 
succedîndu-se iute la cele două 
porțL apărate de talentațil Llsae 
șl Podnaszkl Echipa antrenantă 
de V. Medianu șl E. Georgescu 
a Început în trombă, tmpuntndu- 
se ta primele trei reprize, când 
oaspeții au condus o singură 
dau (3—2 min. 5,22). Ea a avut 
un debut excelent mal cu seamă 
ta cei de al doilea „sfert" dM- 
tanțîndu-se la trei goluri ta rnta. 
8,35. Au urinat tasă două bare 
ale lut Zaharia și Ghlță. adver
sarii au prins curaj. pornind 
tatr-a veritabm cursă de urmă
rire : au egalat la 7. apoi la 3 
și la I, pe fondul unor ratări 
copilărești ale pol oiștilor români, 
care au reușit totuși să ajungă 
la 11—1. Pentru ea la 11—1# Che- 
țan să rateze din poziție ideală 
(mta. 24,35). A fost momentul 
psihologic — ta loc de două go
luri avans, am consemnat iarăși 
egalitatea, tar după șutul ta 
bară al lu! Zaharia (min. 25,89), 
formația ungară a răsturnat re
zultatul fruotiiicîndu-șl ta oon- 
tlnuare situațiile de atac, în vre
me ce Oprlșan a ratat ta două 
rînduri. iar Kiss a tras ta bară 
într-un final de mare tensiune. 
Conduzionlnd. vom arăta că 
Ungaria a aliniat o formație cn 
reale disponibilități cu jucători 
talentațl — ta primul rind Doczi 
—, dar tot atît de adevărat este 
șl faptul că victoria a fost la 
tndemîna echipei noastre (aceas
ta a iucat, trebuie menționat 
încă din prima repriză fără imul 
din oamenii de bază. Ragea, că
ruia arbitrul cehoslovac E. Pre- 
lowskl l-a văzut cu foarte mui

e
ri: 
de 
ta 

răzbu-
4, 

Kiss, 
Pe- 
Ln- 
fost

13—3 (3—•, 4—1. 3—1. 3—1), Un
garia — Bulgaria 9—3 (1—L 3—3, 
5—t, 1—4), Ungaria — România 
II 11—« (2—L 3—L 3—4. 4—D. 
Bulgaria — Polonia 9—3 (1—1,
4—1, 2—1, 2—8).

Clasamentul : 1. Ungaria 3 p, 
X România 4 p, 3. Cehoslovacia 
4 p. 4. Bulgaria 2 p. 5. Polonia 
• P.

Dta partea Comitetului Olimpic 
Român a fost oferită o cupă ce
lui mai eficace jucător al tur- 
neulnă : Daniei Ghlță — 23 go
luri.

Geo RAEȚCHI

REGATEI MOSCOVA"
Pe na iul Krîlatskoe, de la 

Moscova, ta prima xl a finale
lor regatei Internaționale de ca
notaj la care participă sportivi 
șl sportive din 13 țâri, canotoa
rele românce s-an clasat pe lo
cul secund ta patru probe : 3 
rame Le- : Italia 3:42,88. Româ
nia (Rodica Arba, Elena Hor
vath) 3:44,15 ; simplu : Irina Fe
tisova (URSS) 3:47,12, Valeria 
Răcllâ 3:47,26 ; 4 vlsle : U.R.S.S. 
3:16,11 România (Marla Macovl- 
ciue. Adriana Chelariu. Title Ță
ran, Mariana Trașeă) 3:19,73 ; 2 
vlsle : UJLS.S. 2:30A România 
(EUsabeta Oleniue, Marla Clo- 
banu) 3:30,3. tn proba de 4+1 
rame, cîștigată de U.R.S.S. ta 
3:30,57, echipajul nostru (Chira 
Apostol, Paraschlva Lazăr, Maria 
Frldolu, Aurora Darko) a ocupat 
locul trei, cu 3:2X14.

6—2 cu Kathy Jordan, Ann Smith.
Mult așteptata finala de sim

plu masculin a opus pe suede
zul Mats Wilander, cîștigătorul de 
anul trecut, francezului vannlck 
Noah. Evolulnd foarte bine, în- 
tr-o partida care a durat 2 ore 
si 25 de minute, Noah șl-a adju
decat o aplaudată victorie în trei 
seturi : 6—2. 7—S, 7—6. Cu acest 
succes se rclnnoadă, după dece
nii. seria victoriilor franceze, ul
tima fiind cea a Iul Marcel Ber
nard în 1946.

întrecerea dublurilor masculi
ne a luat sfîrșlt, tot sâmbătă, cu 
succesul surprinzător al cuplului 
suedez Anders Jarryd — Ilans 
Simonsson care a dispus clar, 
în trei seturi, de perechea Mark 
Edmondson (Australia) — Sher, 
wood Stewart (S.U.A.) Scorul 
finalei : 7—6. 6—4, 6—2. Este pen
tru prima oară elnd un cupla 
suedez elștigă turneul de la Ro
land Garros. în finală la du
blu mixt s-au întîlnlt două pe
rechi americane : Kathy Jordan, 
Eliot Tdtscher si Leslie Allen, 
Charles Strode. Prima a rfstlgat 
cu 6—X 6—X

ACTUALITATEA IN ATLETISMUL
INTERNAȚIONAL

GIUSEPPE SARONNI A ClȘTIGAT
TURUL ITALIEI

Cea de-a 66-a ediție a Turu
lui ciclist al Italiei s-a încheiat 
duminică, la Udine, cu victoria 
asului italian Giuseppe Saronni, 
care își trece pentru a doua
oară numele în palmaresul com
petiției. Ultima etapă, a 22-a 
disputată duminică după-amlază 
între Gorizia și Udine. 40 
contracronometru 
fost cîștigată de____
berto Visentini in 49:42 
orară 48,273 km) _____ ___
niel Gisiger (Elveția) la 32 
ounde și Saronni la 49 secunde. 
Clasament final : Giuseppe Saro
nni (Italia) 100hI5:3. Roberto Vi
sentinl (Italia) la 1:07. Alberto 
Fernandez (Spania) la 3:40. Ma
rio Beccia (Italia) la 5:55. Die- 

7:44 
la

km 
individual a 
italianul Ro- 

(medie 
urmat de Da- 

se-

rio Beccia (Italia) la 5:55. 
trlch Thurau (R.F.G.) la 
Marino Lejarrcta (Spania) 
7:47 etc.

FESTIVALUL ȘAHIST DE PE LITORAL
• 171 da participant! la „open “-ui «Mamaia '83* • Polonezul 

Stoniszewski conduce detașat în turneul internațional
p.

tă ușurință, cele trei greșeli 
gale cu eliminarea definitivă 
drept de înlocuire). Lipsa 
șansă, dar șl de concentrare 
momentele decisive s-a 
nat... Au înscris Zaharia 
Ghlță 3. Oprlșan 2, Ragea, 
Vamoș, respectiv Doczi 6, 
tovary 5, Vad 3, Horvath, 
nacsek. Celălalt arbitru a 
P. de Stefano.

Alte rezultate : România 
Români* II 14—€ (1—1, 4—0, 
3—3). Cehoslovacia Polonia

MAMAIA. 5 (prin telefon). De 
clteva zile, centrul de greutate 
al activității șahlste s-a mutat 
pe Litoral, ta frumoasa stațiune 
maritimă din preajma Constan
ței Aid s-a dat startul ta cea 
de-a doua ediție a „Festivalului 
de șah Mamaia*, competiție »o- 
pen" de o 
care aspiră 
și tradiție, 
de jucători 
treaga tară. _____  _
ralel 3 turnee masculine (sistem 
elvețian), de ' 
porla a H-a. 
feminine.

In turneul 
primele două __ ______
primele departajări ta clasament 
Cite 3 p au obtlnut P. Stefanov 
(I.T.B.). S. Biro (I.P.L.M. Ciuc) 
șl M. Tufă (Otelul Galați), ur
mați de un piuton Înregistrat cu 
1.5 p, format din D. Bondoc 
(Voința Tlrgovișt o), Fr. TSrSk 
(U.P.A. Sibiu). M. Andreescu 
(Rapid Galați) șl A Cheșca (Lo
comotiva București). în concursul 
feminin, o singură jucătoare a 
obținut 1.5 p — Florica Siderias 
(Voința Slbilu).

Atenția principală se îndreaptă, 
desigur, către Întrecerile turneu
lui International, găzduit pe te
rasa Hotelului .București*. Aid, 
finișul este aproape si Învingă
torul poate fi întrezărit ta per
soana maestrului polonez Piotr 
stanlszewskl un foarte talen
tat reprezentant al generației ti
nere de șahiști (n-a împlinit încă 
17 ani !). Cu victoriile obținute

deosebită anvergură, 
acum la continuitate 
reunind In total 171 
Si jucătoare din In
se dispută în pa-

la maestri la cate- 
precum si 2 turnee

masculin principal, 
runde au adus și

U-la Baloch gi Fazekss, el este 
der după 7 runde, cu un scor 
excelent — 4 p. Numai 1 p ti 
despart de norma de maestru in
ternational (I p) șl este foarte 
posibil ca juniorul polonez să șl 
le adauge pe parcursul ultimelor 
4 runde care urmează. * 
tinuare, clasamentul se 
astfel : C. Spulber 4,5 
Tratatovlci 4,5, Balogh și

(ambii Ungaria) 4, I.________
(1), St. Vltkowsk! (Polonia) 
V. Fuhrmann. “

Gh. Erdeus 1, 
Crăciun 1,5 p.

na
33, 
?1
D.

In con- 
prezlntă
(1). M. 
G. Raj- 
Biriescu

D. Nicolescu 
B. Fazekas 2,

Radu VOIA

CAMPIONATE-, CUPE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Americanul Roger Ma- 

yeather. campion mondial la cat. 
pană (WBA) îsi va apăra titlul, 
luna viitoare. în fața chilianului 
Benedict© Villa bl an ca. a Pugi- 
listul ecu a dorian Jesus Roseno. 
în vârstă de 35 de anâ a înce
tat din viată în urma meciului 
susținut cu chilianul Victor Nilo!

CICLISM • Turul ciclist al 
Tunisiei s-a Încheiat ou victoria 
lui Uwe Ampler CR.D Germană > 
care s-a clasat primul $1 în 
clasamentul sprinterilor si al că
țărătorilor. Pe echipe a 
echipa R.D Germ«ane • 
cultul Dauphine după 
rarea a sase etape, pe 
locuri ale clasamentului ______
se află : 1. Pascal Simon <Fran-

ța) JI .21:5J. 2. Greg Lemon d 
(S.U.A.) la 3:14.6. 3. Robert Mi
llar (Anglia) La 4:12.6 4. Robert 
Alban (Franța) la 7:39.6.

RUGBY • La Christchurch- e-

ctiipa Noii Zeelande a învins for
mația britanici- eti K—12
(6—9), în prtanul med test al 
turneului pe care-1 întreprinde 
echipa britanică.

de

câștigat 
în Cir- 

desfăsu- 
d rimele 
general

în turul doi al meciului _ 
șah ce se dispută la Varșovia 
între echipele feminine ale 
României si Tuloniei. scorul 
a fost favorabil cu 3—2 (o 
partidă întreruptă) jucătoare
lor românce. Eugenia Ghindă 
a cîștlgat la Szmacinska, 
Margareta Muresan a obținui

victoria în partida cu Wiese, 
iar Elisa beta Polihroniade a 
tnvins-o pe Erenska. Pogo- 
revid a pierdut la Brusztman, 
și Dana Nuțu la Sosnowska. 
Baumstark a întrerupt cu Si
kora. Scorul general după 
două ture este 6—5 (1) în fa
voarea selecționate! Poloniei.

BERLIN. In capitala R.D. Ger 
mane, recordmana lumii Ilona 
Slupianek a aruncat greutatea 
la 22,40 m. aprc.piindu-se la 5 
cm de cea mal bună performanță 
a sa. Ea a avut o serie excep
țională : 21,80 m, 21,88 m, 21,73 
m, 21,81 m. 22,40 m, depășit. în 
același concurs. Antje Kempen, 
vicecampioanâ europeană la suli
ță, a aruncat 63,98 m, Iar cam
pionul european Frank Emm el- 
mann a parcurs 100 m în 10.13 s 
(la 0,06 s de recordul țării).

LISABONA. Portughezul Carlos 
Lopes a înregistrat un excelent 
rezultat In proba de 10 000 m cu 
timpul de 27:35,8.

BRATISLAVA. Clteva rezul
tate remarcabile In concursul in
ternational din capitala Slova
ciei : 400 m ;
(RDG) 46,51 
bista (Ceh.) 
bral (Port.) 
Mohammed 
23:13,34 ; 110 _ . _______  _____
Kelt (RDG) 13,55. lungime : Zde- 
nek Hanacek (Ceh.) 7,77 m, Ma
thias Koch (RDCi 7.72 m ; greu
tate : Remlgius Machura (Ceh.) 
21.» m. Udo Beyer (RDG) 20,90 
m ; disc : Luis Delis (Cuba) 69.20 
m ; FEMEI : 100 m : Marlies 
GOhr (RDG) 11,09 ; 200 m : Marita 
Koch (RDG) 22,15 ; 400 m : Sa
bine Busch (RDG) 50,73 ; 1 500 ml 
Bozena Vkkydalot» (Ceh.) 4:17.78, 
Anne-Marue van Nuffel (Belg.) 
4:18,21 ; înălțime : Tamara Bîkova 
(URSS) 1.93 m ; suliță : Mayra 
Vila (Cuba) 68,76 m. Fausta Quln- 
tavalla (Italia) 64.22 m.

capitala . _ ..
Manfred Konov 

1530 m : Jan Ku- 
3:33,17, Carlos Ca- 
3:40,21; 10 000 mi

Kedir (Etiopia) 
mg : Thomas Mun-

ment final : 1. s.V. Hamburg 51 
P (79—33), 2. Werder Bremen 53 
p (76—38), 3. VtB Stutgart 48 p, 
X Bayern MOnchen 44 p, 5. F.C. 
K61n 43 p. t. Kaiserslautern 41 
P. 7. Borussia Dortmund 39 p. X 
Bielefeld 31 p. 9. Fortuna Dussel
dorf 30 p, 10. Eintracht Frankfurt 
29 p. 11. Bayer Leverkusen 29 p 
13. Mdnchen glad bach 2« p IX 
Bochum 28 p, 14. Nilrnberg 26 p. 
IX Braunschweig 27 p, 16. Schalke 
M 22 p, Karlsruhe 21 p, Hertha 
20 p. Ultimele două au retrogra
dat, iar Schalke 04 va iuca ta 
baraj.

Franța. Nantes hști pa titlul 
ou 10 p avans fată de Bordeaux. 
Primele cîasate : Nantes 53 p. 
Bordeaux 48 p. Paris Satat-Ger- 
maln 47 p. Lens 44 p. Laval 44 
P. Monaco 43 p. Au retrogradat 
Lyon și Mulhouse 28 p. Tours 
Va juca med de baraj cu Ntmes 
(div. B.)

R.D. GERMANA. Cupa a reve
nit echipei FC Magdeburg, care 
a învins ta finală, la Berlin 
4—0 (2—0). pe Karl Marx-Stidu

ITALIA în med retur pen
tru semifinalele Cupe! : Roma — 
Juventus 0—2 (0—0). Au marcat 
Tardelli (49) șl Boniek (53) ta 
tur, Juventus ctsttense cu 3—0.

CM. DE JUNIORI

Rezultate din C.M. ne juniori, 
care se desfășoară ta Mexic 1 
Argentina — R.P. Chineză 5—0 
(1—0). Uruguay — S.U.A. 3—3 
(1—0). Polonia — Coasta de Fil
deș 7—3 (3—0). Scoția — Coreea 
de Sud 3—0 (0—01
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