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De vorbă cu Ar.ișoara Cușmir, la 24 de ore după cel mai lung zbor

7,43 m, UN VIS FRUMOS, 
CARE DUCE LA ALTE VISE

7,13 m. un rezultat care face 
inutile vorbele, sau, dacă vreți, 
die otrivă, o performanță 
rare dă friu liber imaginației, 
aermiUnd orice superlative. 
STCI UNUL NU VA FI EXA
GERAT I Nici unul nu poate 
ivea. In dicționar, greutatea 
specifică din plan sportiv a să-

Dar ce spune Anișoara ? La 
început, doar „mulțumesc" ce
lor care o înconjoară, o feli
cită, o îmbrățișează. Colegele 
de probă, antrenori, oficiali, 
simpli spectatori necunoscuți. 
E rindul, apoi, al colegilor noș
tri de la radio, televiziune, de 
la presa scrisă. Nu e loc pen-

Anișoara Cușmir fi antrenorul ei Ion Moroiu

riturii Anișoarei. Martorii e- 
venimentului fac parte din ca
tegoria acelor fericiți care vor 
avea ce povesti prietenilor, ru
delor, copiilor, nepoților. Lu
mea atletismului nostru trăieș
te cu intensitate bucuria is
prăvii Anișoarei, fiecare din 
cei prezenți simbătă și dumi
nică pe stadionul „23 August" 
părînd a ști cel mai mult 
despre acest 7,43, despre Ani
șoara sau Ion Moroiu. Fiecare 
se simte părtaș...

tru „exclusivitate", fiecare 
„fură" ceva din răspunsurile 
rostite pentru toți. Aminăm. 
A doua zi e mai liniște...

— Anișoara, oe ne poți spu
ne acum, la 24 de ore după, 
despre acest 7,43 ?

— tncă nu m-am dezmeticit... 
Una e să știi că poți sări 
mult, că poți bate recordul 
mondial, alta e să-I auzi pe 
arbitru spunînd șapte patruzeci 
și trei. E ca un vis...

— Știai, deci, că poți sări

• ••
mult. Ce însemna, să spunem 
simbătă dimineața, acest mult?

— Pe programul pe 
antrenorul Moroiu l-a ____
pentru ziua concursului scrise
se, ca un „en-tete“, subliniat : 
7,38 m. Eu însă speram la un 
rezultat în jur de 7,35 m. Mă 
simțeam foarte bine, așteptam 

cu nerăbdare con
cursul, prima întil- 
nire 
Vali
care 
din 
de luat o reyanșă, 
chiar dacă acum 
eu eram record
mana mondială.

— Din cite știu, 
pentru acest an 
aveai planificat 
„doar" 7,25...

— Da, recordul 
era 7,20, și un re
cord mondial e un 
record mondial. 
Am schimbat din 
mers obiectivele, 
in funcție de 
tele concrete 
tuale...

— ... Și ele 
fost depășite !

— înseamnă 
au mai fost rezer
ve. Și, poate, mai 
sint.

_— A propos
recordul 
m, ni 
interviu

După
7,21 
un

Campionatele internaționale de atletism

UN BUCHET DE REZULTATE
CU PUTERNIC ECOU INTERNAȚIONAL

în 1948, cind au 
fost organizate 
pentru prima oară 
campionatele in
ternaționale de at
letism ale Româ
niei, o astfel de 
competiție nu mai 
exista in Europa. 
Era ceva nou și 
spectaculos, care 
s-a impus imediat 
atenției generale 
și faptul că acum, 
la sfirșitul săptă- 
minii trecute, 
disputat cea 
28-a ediție, 
cea mai 
dovadă că „i 
naționalele" au ră
mas un concurs 
interesant și spec
taculos, chiar dacă 
— dată fiind puz
deria de alte com
petiții care o con
curează astăzi — 
nu mai este, ca 
altădată, un veri
tabil magnet pen
tru marile valori 
ale atletismului 
International. A- 
tum, parcă mai 
mult decît în alți 
ani, marile vedete 
ale 
cele care fae să 
e vorbească de ea 
ume. sînt, iată, sportivele noas- 
re ! Șl e minunat I

Simbătă seara, la puțină vre- 
ne după ce se consemnase. în 
nod oficial, existența acestui 
duitor record de 7,43 m la să

s-a 
de-a 
este 

bună 
.inter-

competiției,

care 
făcut

din sezon cu 
Ionescu, pe 
n-o văzusem 

iarnă. Aveam

de 
de la 

s-a 
pentru

da- 
ac-

au

că

rezerve.
15 mai. 

solicitat 
pos-

Vladimir MORARU

(Continuare In pag. a 4-a)

MINUNATELE SERI

ALE SPORTULUI Șl ARTEI
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Mircea COSTEA

'Continuare în pag 2-3)

Frumusețe, gratie, armonie, ca in toate 
tablourile " ' . —

cu 
de 
cit 
au 

inima

în cronica celei 
de a III-a ediții a 
marii noastre com
petiții naționale, 
„SERILE DACIA- 
DEI" se înscriu cu 
cinste ca o reuși
tă aparte. Bine 
concepute și meni
te să scoată in re
lief un gen de ac
tivitate aflat la 
confluența „Dacia- 
dei“ cu Festivalul 
național „ClN- 
TAREA ROMÂNI
EI". spectacolele 
..Serilor Daciadei", 
și, cu precădere, 

. gala finală, găz
duită în excelente 
condiții de Sala 
sporturilor „Dacia" 
din Buzău, ne-au 
dovedit încă o da
tă de ce talente 
dispunem ÎN TOA
TĂ TARA, în rîn-
duriie minunaților noștri co
pii și, deopotrivă, ale cadre
lor de profesori de educa
ție fizică.

Finala de la Buzău a re
unit reprezentative din 17 
județe și Municipiul Bucu
rești (regretabilă absența 
copiilor din Maramureș) și 
s-a bucurat de un deosebit 
succes, fiind subliniată 
aplauze entuziaste, atît 
către spectatorii tineri 
și de cei vîrstnici. care 
răsplătit din toată 
evoluția plină de grație și 
gingășie a sportivilor-artiști. 
Timp de două ore, care au 
trecut pe nesimțite, formații

finale Foto : V. BAGEAC 
de gimnastică ritmică mo
dernă și dans cu tematică 
s-au succedat pe ..scena" de 
la Buzău, înfățișindu-ne 
splendide tablouri în care 
sportul și-a dat mina cu 
arta pentru a ne arăta su
gestiv. frumoasă, așa cum 
este ea. viața copiilor pa
triei noastre, pentru a căror 
creștere și educație partidul 
și statul nostru nu precupe
țesc nimic.

Executanții. de la vîrsta 
preșcolară (jud. Gorj) și pi-

SCRIMERII, Dt LA „COTA* ÎNALTA
A LDITIEI ’81 DE LA BUCUREȘTI3 _>

DOINA MELINTE

Printre disciplinele aflate in competiție la 
MMM M Universiadă, scrima are o situație specifică :

B I^VqMM 'a un f°arfe scurt interval de timp după in-
Ewy cheierea întrecerilor de la Edmonton (la 10

M TfuTdM I iulie), cei mai buni scrimeri din lume vor
M jșZAlM M începe disputele din cadrul campionatelor

mondiale 1933 (Viena, 20—30 iulie). Și cum 
marea majoritate a competitorilor studenți ca
re vor evolua la Edmonton sînt componenți ai 

echipelor naționale respective rezultă că scrima are efectiv in 
luna lui Cuptor o lună de... foc.

Scrima românească pleacă la 
Universiada 1983 ducind in sa
cul său de arme nu mai puțin 
de 5 medalii obținute la ediția 
*81 de Ia București : aur — e- 
chipele de floretă feminin și 
spadă, argint — Coretista Au
rora Dan și colegul de armă. 
Petru Kuki. bronz — echipa de 
sabie. Atunci, in vara anului 
1981, această importantă disci
plină olimpică adusese pe plan-

UNIVERSIADE
EDMONTON 83

4 *■ ■! I ■

în întreaga ritura în lungime, isprava Ani- 
șoarei Cușmir a făcut rapid 
ocolul întregului glob si n-a

Romeo VILARA
Fotografii de Dragos NEAGU

(Continuare in pag a 4-a)

JSt" 
un 
cu 
ca 
A-

șele de la sala „23 Aug; 
din Capitala țării noastre 
mare număr de sportivi 
prestigioase cărți de vizită, 
floretiștii Vladimir Smirnov, 
leksandr Romankov, Andrea 
Borella. Franjois Pezzioi. flo- 
retistele Ana Dimitrenkn, Lean 
Chun, Larisa Țagaraeva. Vcm- 
nique Trinquet. sabrerii Vasil 
F.tropolski, Gynrgy Nebald. An
drei Alșan. Ciovani Sealzn.

spadasinii Johan Harmenberg, 
Olivier Langlet, Aleksandr Mo- 
jaev, Erno Kolc-zonay, așa in
cit performanța românească — 
fără precedent in istoria de 
pină atunci a marii întreceri 
studențești — căpăta o strălu
cire aparte. Aceasta este „cota" 
comparativi înaltă cu care ur-

Paul SLÂVESCU

nare In pag a 4-a>

Intilnirea de fotbal Suedia România

TRICOLORII IN FAZA FINISĂRILOR
PENTRU MECIUL DE LA STOCKHOLM

KIRN, 6 (prin telefon). Luni 
a fost ultima zi plină petre
cută de echipa României în 
această ..tară a Rinului", care 
a oferit condiții bune de lucru 
tricolorilor. în vederea meciu
lui cu Suedia Dacă pe fondul 
eforturilor de antrenament nu 
au existat probleme. în schimb 
există incertitudini de fond în 
alcătuirea formației. Ne gîn- 
dim la Bălăci, care a susținut 
primul său ioc-scoală abia luni 
după-amiază după o întreru
pere destul de lungă în urma 
traumatismului din meciul cu 
F.C. Olt. Această incertitudine 
este dublată si de faptul că

Multescu. introdus in lot toc
mai pentru a fi un eventual 
suplinitor al internaționalului 
craiovean. acuză, de asemenea, 
o întindere. Se speră, totuși 
că Bălăci va face acest ultim 
efort, în primul rînd de voință, 
pentru a încheia cit mai bine 
sezonul care l-a adus destule 
satisfacții. Ceilalți iucători puși 
sub semnul întrebării (Geolgău 
si Ticleanu) s-au refăcut din 
punct de vedere medical? Dar. 
dacă în cazul lui Geolgău se 
poate vorbi $1 de o refacere 
integrală a capacității de efort 
Ticleanu nu pare a fi în for
ma sa de vîrf. cum nu a fost

nici in meciurile de campio
nat. ca urmare a dereglării oe 
care a suferit-o pregătirea sa 
în perioada de iarnă. •

Echipa României a continuat 
să studieze locul Suediei, să 
pună pe masa verde a analizei 
soluțiile găsite de italieni — si 
au fost ele destule — 
nul video ilustrînd si 
momente cheie cînd 
Eischweilel a refuzat 
lui Bearzot cel puțin
nalty dacă nu două. Acest oe-

loan CH1RILA

exame- 
douA 

arbitrul 
echipei 

un oe-

(Continuare in pag 2-3)



in cempionatul rit -• h

D. SPÎRLEA SI ECHIPI
Turneele finale la volei (performantă)

SELECȚIONATA CONSTANȚEI (f), 
DIN NOU PRETENDENTA LA TITLU

0 SAPTAMINA A SCRIMEI ROMANEȘTI
Vo’ fi desemnați campionii celor 4 arme

Prima partidă din programul 
dimineții cea dintre echipele 
masculine ale iudetelor Dolj 
si Tulcea. le-a prilejuit craio- 
venilor lui Radu Zamfirescu 
o nouă victorie sl menținerea 
In fruntea clasamentului : 3—0 
(7. 5. 8). Mult mai echilibrat 
a fost următorul meci mascu
lin Brașov — Suceava, cîsti- 
Eat de prima echipă cu 3—1 
(8. —4. 12. 11). Sucevenii, deși 
parcă mai nrecisi la coordo
narea jocului, n-au putut să 
finalizeze în procent ridicat 
decît In setul cîstigat. Aceasta 
datorită prea multelor greșeli 
in execuția loviturii de atac, 
compartiment în care doar 
Mindru a arătat constantă, dar 
si în execuțiile la fazele de
fensive în care el s-au con
fruntat si cu un arbitrai exi
gent. Jocul a fost destul de e- 
chilibrat în ultimele două se
turi. cînd forța de atac a e- 
levilor lui T. Tănase (îndeosebi 
Zamfir si Hinda) si apărarea 
lor la fileu au obținut clștig 
de cauză. în setul 4, Brașovul 
refăcind un handicap de cinci 
puncte (5—10).

Programul dimineții a fost 
încheiat de meciul dintre for
mațiile feminine ale Bacăului 
si Clujului, dominat de moldo- 
vence, care au infrînt ambiția 
clujencelor prin omogenitatea 
mai mare a echipei, prin ro
bustețe si experiență supe
rioare. dar mal ales prin teh
nică mai bună. Scor : 3—0 (7 
11. 10) pentru Bacău care a 
folosit sextetul : Niculina Cu- 
eiureanu (Lucia Zoia), Marile- 
na Bogdan (Gabriela Bordeia- 
nu). Margareta Pinzaru. Vaie- 
rica Maler. Florentina Man- 
geac. Elena Cordun.

Selecționata Constanței se 
dovedește din nou principală 
rivală a deținătoarei titlului 
feminin, echipa București ului, 
în cel mai important meci de 
pînă acum. Constanța — Si
biu, formația de pe Litoral a 
întrecut mai ușor decît ar fi 
fost de așteptat pe cea de pe 
Cibin, In fapt vicecampioana 
țării C.S.M. Libertatea. Con- 
stănțencele (combinata Farul- 
Chimpex), în frunte cu Maria 
Enache (și ieri irezistibilă). 14-

PROGRAMUL DE AZI

CLASAMENTK 
FEMININ

1. București 2 3 • 1:0
2. Constanța 1 1 0 3:1
3. Sibiu 2 2 1 T:3
4. Bacău 3 1 2 3:6
5 Cluj 1«J
«. Galați

MASCULIN
3 • 3 1:9

1. București 1 3 ( <:1
2. Dolj 3 3 0 3:1
3. Sălaj 3 2 1 8:6
4. Brașov 3 1 2 3^7
5. Tulcea 3 e 3 2^
«. Suceava 3 • 3 li

Sala Dinamo, de la ora 
9 : Clui — Constanta (f). 
Tulcea — Brasov (m). Să
laj — Suceava (m) ; de la 
ora 15,30 : Bacău — Galați 
(f). București — Sibiu (f). 
București — Dolj (m)._____

liana Văduva, Ileana Geamba- 
șu, s-au angajat mai serios in 
joc, după ce au pierdut primul 
set. dominînd In general lupta 
la fileu și recuperind multe 
mingi în linia a doua, grație 
unei pregătiri fizice superioare. 
Scor 3-1 (-11, 10, «, 8) pen
tru Constanța. De remarcat e- 
ficiența la serviciu a învingă
toarelor (îndeosebi prin Geam- 
bașu și Enache), jocul lor 
gîndit pentru anihilarea trăgă
toarei principale sibience Mi- 
rela Popoviciu, dar mai ales 
forma slabă a multora dintre 
voleibalistele profesorului M. 
Gheorghiță

Cum era de așteptat, repre
zentativa Bucureștiului a dis
pus în trei seturi de cea a 
Galațiului, ale cărei jucătoare 
(de la C.S.U. Oțelul) sint mai 
concentrate pe... sesiunea de 
examene. Doar Mariciea Mus
că s-a ridicat la nivelul ad
versarelor. Bucureștencele, in 
sextetul Mirela Pavel, Mariana 
Ionescu, Victoria Banciu, Vic
toria Niculescu (Carmen Bobe), 
Speranța Găman, Corina Cri
văț, au învins cu 3—0 (5, 11, 
12),

In închiderea reuniunii de 
ieri : București — Sălaj (m) 
3—0 (10. 6. 3).

Aurelian BREBEANU 
Gheorghe DEDIU

Incepind de astăzi si oină 
duminică inclusiv sala Flo- 
reasca II va găzdui ultima 
mare competiție internă a se
zonului la scrimă. înaintea 
Campionatelor mondiale : fi
nalele individuale ale „Dacia
dei" 1933. precum si etapa a 
Ii-a a diviziilor naționale 
„A" si -B“.

Vor evolua, eu acest prilej, 
pe planșele sălii bucureștene 
cei mai buni scrimeri si scri- 
mere din tară (24 de con
curent! de fiecare armă) ca
lificați din faza anterioară, dis
putată in iarnă, și care vor 
lupta acum pentru decernarea 
titlurilor de campioni ai ..Da
ciadei" in probele individuale. 
Nu vor lipsi componentii lotu
rilor reprezentative, aflati în 
plină oregătire pentru Univer
siada de la Edmonton d C.M. 
de la Viena. ambele competi
ții urmînd a se desfășura în 
luna iulie. Vor fi astfel pre- 
zenti oe planșe floretistele

Aurora Dan. Elisabcta Guzganu, 
Csila Ruparcsics, Marcela 
Zsak, Monica Veber. Reka La- 
zăr, floretistli P. Kuki (recent 
clasat pe locul 4 la „Turneul 
țărilor socialiste"). Z. Ilusti. 
S. Roca. V. Costa, A. Fille, L. 
Buzan, sabrerii C. Marin (cîș- 
tigător al „Turneului țărilor 
socialiste" si. Împreună cu e- 
chipa României, pe locul 2 al 
aceleiași competiții). M. Mus
tață. L Pop I. Pantelimones- 
en. V. Szabo, spadasinii F. Ni
eolae. N. Bodoczi. R. Szabo, 
M. Popa. L Popa. O. Zidaru.

Azi. In prima zi. sint pro
gramate probele individuale de 
floretă (b) si sabie. miercuri 
si joi aceleași arme disputîn- 
du-si etapa a II-a divizionară, 
vineri intrind în concurs flore
tistele si spadasinii în cadrul 
.Daciadei". concursul conti- 

nuînd sîmbătă si duminică cu 
etapa a II-a a diviziilor „A" 
si -B" la aceleași arme.

Campionatul national ie juniori la tenis de masă (echipe)

FAVORITII SI-AU FRUCTIFICAT SANSELE> > ■>

In Sala sporturilor din Craio
va s-au desfășurat Întrecerile tu
rului campionatului republican 
pe echipe la tenis de mată pen
tru juniori I. competiție care 
se desfășoară ta cadrul Jîacta- 
dei- de performantă. $i-au de
putat intiietatea 14 echipe mas
culine si tot adtea feminine, ti
nerii jucători eăutind a* de
monstreze că dispun de reale 
calități. Pe primul loc s-au si
tuat formațiile Universitatea Cra
iova (C. Toma, C. Tlugan. V. 
Horea. C Băloi ; antrenor : 
Virgil Bălan), care a depășit pe 
CSM Cluj-Napoca eu S—î. pe 
înfrățirea Tg. Mureș cu S—«. pe 
Pionierul Craiova cu *—0. pe 
C.S.ș. nr. t Constanța cu S—4 si 
pe CSM Cluj-Napoea n eu S—1. 
sl înfrățirea Te. Mureș (Oița 
Nemes. King* labr. Tunde Ne
mes. Keka Mihaly, antrenori : L

Lobr), care a Învins in ordine 
pe M.IL.M.U. C.PX. București 
cu 5—î. pe C.S.ș. nr. 1, LM.G. 
București cu 5—3. pe C.S.Ș. Me
talul Rimnieu Vilcea I eu 5—0. 
pe Metalurgistul Cuglr cu 5—2. 
pe C.S.Ș. Slatina cu 5—0.

CLASAMENTE. MASCULIN : 1. 
Universitatea I Craiova. L C.S.M. 
I Cluj-Napoca. 3. înfrățirea Tg. 
Mures. 4. C.S.Ș. 1. Constanta. 5. 
Pionierul Craiova. S. C.S.M. II 
Cluj-Napoca : FEMININ : 1. în
frățirea Tg. Mureș, L M.I.L.M.C 
C.P.L. București. 3. Metalurgis
tul Cugir. 4. C.S.Ș. 1 I.M.G. Bucu
rești. 5. C.S.Ș. Metalul Rm vo
cea L 6. C.S.Ș. Slatina.

Ieri au Început Întrecerile indi
viduale. urmlnd ca miercuri să 
he cunoscutl noii campioni.

MINUNATELE SERI ALE SPORTULUI Șl ARTEI
(Urmare dtn pag. 1)

nă la cea a ultimilor ani 
de școală (București. Brașov 
sau Buzău), au prezentat 
în reprize de doar cîteva 
minute roadele unei munci 
îndelungate, în tablouri în
chegate. sugestive. De sub
liniat a fost imaginea de 
ansamblu oferită de spec
tacolul final care, deși s-a 
compus din 23 de secvențe 
nu a creat nici un moment 
senzația de monotonie, greu 
de evitat în asemenea îm
prejurări. Si să ne gîndim 
că formațiile nu au fost 
„alese" de un regizor care 
să fi văzut toate cele 40 de 
reprezentative de la „zone", 
ci s-au calificat. într-o or
dine dată de calitate. la 
spectacolele din' patru orașe 
diferite Această diversitate 
de preocupări și. rețineți, 
de idei a ușurat sarcina co
lectivului creat ad-hoc la

Buzău, sub conducerea pro
fesoarei Camelia Ionescu. 
pentru a „lega" Intr-un 
spectacol unitar tablourile 
oferite de cele 23 de forma
ții prezente. Și astfel am 
urmărit, cu sufletul la gură 
— cum se spune — o gală 
de zile mari, care ar merita 
reluată, pentru frumusețea 
ei. pentru mesajul generos 
pe care îl poartă, dovedind 
în egală măsură frumusețea 
fizică, ținuta remarcabilă șl 
nivelul ridicat de educație, 
toate rezultante ale unei 
susținute si sistematice acti
vități sportive și artistice.

Un sincer ..bravo !" aces
tor minunați copii și educa
torilor lor. răsplătiți cu dra
gostea și simpatia colegilor 
lor si a celorlalți ‘ specta
tori din tribune, care nu vor 
uita curînd acest spectacol, 
ca și cu Diploma „Daciadel" 
și frumoase cupe oferite de 
Comisia Centrală a „Dacia- 
dei“ și de gazde.

AD'IIMtlR&ȚlA DE STAI 1010 PD0WHP0P1 INrOR*TTAZA
ASTAZI — ULTIMA 23

DE PARTICIPARE !

De la agențiile Loto-Pronosport 
M mal pot procura numai astăzi 
Mlete cu numerele alese de par
ticipant pentru tragerea obișnui
tă Pronoexpres de miercuri 1 lu
ate 1983 — prilej de noi șl mari 
succese la acest avantajos sis
tem de joc. MAI MULTI BILETE 
- MAI MULTE POSIBILITĂȚI 
DE a va numără mtine prin
tre MARII CIȘTIGATORI I

• Datorită volumului mare de 
lucrări la operațiunile de omolo- 
Rre, eiștigurile tragerii speciale 

onoexpres-olimple din 1 iunie 
vor ti publicate vineri IC Iunie 
W3 tn această rubrică.

PRONOSTICURI...

La sflrșitul acestei săptămlnl 
v» avea loc un concurs Prono

sport deosebit de atractiv, care 
cuprinde meciuri din campiona
tele divizionare B ale Rafiei (ul
tima etapă) și României. Iată 
pronosticurile sugerate de apre
ciatul crainic sportiv Nieolae 
Soare :

I. Arezzo — Reggtana IJt 
n. Atalanta — Leece LX

IU. Bari — Como 1.X4
rv. Bologna — Monza 1
V. Campobasso — Palermo X 

VI. Catania — Perugia 1
vn. Cavese - Lazio l.X

vm. Plstolese — Milan 14
IX. Sambenedettese — Toggle 1 
X. Varese — Cremonese X

XI. Progr. Br. — Gloria Bz. 1 
xn. Min. Cavnio — U.T.A. 1 

XXU. F.C. Olimpia — „U" Cj.-N. 1

ÎNTRECERI DE CALITATE 
ÎN DEALUL COPOULUI

IAȘI (prin teiefan). — Edi
ția a 10-a — jubiliară — a
Complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei", organizat de 
C.C. al U.T.C.. sub genericul 
„Daciadei". care s-a desfășurat 
timp de două zile la Iași, s-a 
constituit intr-o reușită depli
nă. cum aprecia tov. Teodor 
Tufan, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al U.T.C. „final» 
din acest an ridicinda-«e la un 
nivel calitativ superior, cei 
peste 500 de fioalisti eoncurind 
la înălțimea așteptărilor". Cu 
toate dificultățile traseului, de 
4 si 6 km.. în raport cu vîr- 
sta si sexul concurentilor. in 
acest an nu s-a înregistrat nici 
un abandon. Mai mult, la tra
gerile din poligon unele rezul
tate sint apropiate de cele ale 
sportivilor de performantă, o 
parte dintre tinerii evidential 
urmînd să participe la con
cursuri naționale de selecție 
pentru a fi încadrați in secții 
de nivel republican.

Duminică dimineață, in pre
zența a peste 10 000 de spec
tatori. a avut loc. pe stadio

nul din Dealul Copoului. festi
vitatea de premiere. urmată 
de spectaculoase demonstrații 
realizate de sportivii secțiilor 
de performantă ieșene. Rezul
tate tehnice :

Ciclul III—IV feminin : 1.
Iași (Violeta Viscu, Cristina 
Bizudae si Angela Stănculescu), 
2. Vilcea. 3. București. Ciclul 
in—IV băieți : 1. București
(C. Miron. D. Răceală, K. 
Bucur), 2. Iași. 3. Suceava. 
După cumularea punctelor : 1. 
Iași. 2. București. 3. Suceava.

Ciclul II feminin : 1. Gorj
(Liliana Bozincă, Iulica Ar
mane». Rodica Stefănescu), 2. 
Iași. 3. București. Ciclul II bă
ieți : 1. Iași (C. Ciontu. Gh. 
Zamfir. M. Ungureanu), 2. 
București. 3. Maramureș. După 
cumularea punctelor : 1. Iași. 
2. București. 3. Vilcea.

De remarcat concursul dat 
de Comitetul județean U.T.C., 
CJ.E.F.S. si Inspectoratul șco
lar pentru buna desfășurare a 
in trecerilor.

C. NOUR, coresp.

FETEASCA A ClȘTIGAT
Ocupind un Loe bun din start 

și demarind la ictrnrea In linia 
dreaptă. Feteasca a ctsugat ..Pre
miul Car pap*. Formația antreno
rului V. Gheorghe d-a hiat par
tea leului ctstlgind tocă trei a- 
lergări cu Negosdna, Sutghlol. 
exeelent condus de D. Areene. 
care merită cu prisosință să fie 
făcut conducător, d Grund, un 
splendid fiu al lui Fănășor. Cu 
aceste 4 victorii, V. Gheorghe s-a 
instalat In fruntea clasamentului 
pe formații. Alergarea rezervată 
amatorilor a revenit lui O. Matei, 
care cu Ruleta a impus un tem- 
pou ce-1 convine cel mai bine sl 
a Învins fără drept de apel. For
mația M. Stefănescu a dstigat 
eu Crater, un cal eu mari re
zerve. șl cu Răsad, care prin va
loarea arătată a devenit derbist 
1983. Celtic, care a arătat încă 
din ultima lui . evoluție o reve
nire de formă, si-a dominat net 
adversarii in final. Siderala a

„PREMIUL CARPAjr
Învins, dar nu a oonvins, căci 
foarte mulțl concurent! au fost 
apatici. Lotul învingătorilor a 
fost completat cu Cornișon. un 
eal de doi ani valoros. Relativ la 
hotărî re a luată de a se constitui 
lotul pentru concursul Moscova 
1983. măsura luată este bună, 
dar caii trebuiau lăsat! antreno
rilor lor, spre pregătire sl nu
mai conduși In probe de cei aleși 
spre a merge la Moscova.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Cornișon (R.L Nieolae) 
1:48,4, 2. Galaxia. Cota: cișt. 3, 
ord. 5. Cursa a D-a: 1. Crater 
(M. Stefănescu) 1:33,6, 2. Suvan. 
Cota : cișt 1.80. ord. 3, ev. 4. 
Cursa a III-a : 1. Sutghiol (D. 
Arsene) 1:36,2, 2. Repetiția. Cota: 
cișt. 2.80. ord. 17, ev. 8. Cursa a 
iv-a : 1. Ruleta (Matei) 1:29,0, 2. 
Herlea. 3. Grăbit. Cota : cișt. 
2,20, ord. 26. ev. 8, ord. triplă 
235. Cursa a V-a : 1. Siderala 
(D. Iorga) 1:32,2, 2. Atala-. Cota :

SE AFLA LA
Noua ediție a campionate’. < 

naționale de pentatlon moder- 
care se desfășoară in Capita'* 
reunește la start sportivi de 
Steaua, Olimpia București, Uni
versitatea Industria Linii Timi
șoara și C.S.S. Timișoara. Prin
tre ocumpetitori se află nume 
consacrate în pentatlonul mo
dern românesc, dar și numeros: 
tineri care bat la porțile per
formanței. De aceea, dacă nu 
surprinde pe nimeni prezența pe 
locurile fruntașe a lui Dumitru 
Spîrlea. Iuliu Galovicl. Ștefan 
Cozma, Cezar Răducanu. in 
schimb comportarea lui Gheor
ghe Marian — care abia de un 
an practică acest dificil sport — 
șl a lui Lucian Țintea, intrat to
tuși în circuit de ceva mai mult 
timp, este de natură să ne bucu
re si să dea speranțe pentru vii
toarele concursuri. De asemenea, 
trebuie să remarcăm și detașarea 
cu care eomponenții echipei 
Steaua s-au instalat la condu
cere. punîndu-și, după două pro
be, candidatura la cîștigarea tit
lului. Ar fi. desigur, pentru a- 
cea6tă nouă secție un prim pas. 
făcut cu ... dreptul !

Proba de scrimă, desfășurată 
la sala Floreasoa. a dat căștig de 
cauză lui Dumitru Spîrlea, care 
a realizat 43 victorii, ceea ce 
i-a adus 1207 p. Principalii săi 
urmăritori. Ștefan Coama și Iu
liu Galovicl, realizînd 40 v și, 
respectiv. 39 v. 8-au clasat pe 
următoarele locuri. Primele două 
serii de la călărie au grupat pe 
majoritatea celor care vizează

1

rîdual : _ 
1M7 o ’ 
limpa tSB 

’.cv. ci * r_- 
Eue Roe < 
5 c RX» 
v). ec*t*e 
U r. •. r 
ormpj an 
rit) — iBen 
(Olimpiai r 
(Steaua' Bi 
(Steaua 
(Univ.) 1M 
1040 p. C. 
chipe : 1. U: 
2. Steaua î 
2086 p.

CLASAM! 
— individu; 
P, 2. I. G 
Cozma 2124 
2076 p, 5. 
L. Țintea 
Steaua 6148 
I.L. 6028. 3 

Astăzi, di 
dionul O lir 
de călărie

Emar

Festivalul de șah „Marț

DISPUTĂ INTERESANTĂ PEOU F
MAMAIA, 8 (prin telefon). TiSnoviei(prin telefon), 

cadrul Festiva- 
..Mamaia ’83“ 

desfășoare sub

MAMAIA. 6 
întrecerile din 
lului de șah 
continuă să 
semnul unei 
interesante 
locuri.

Tn turneul 
prezenta unui cîștigător vir
tual. tînărul maestru polonez 
Piotr Staniszewski — acum cu 
7 puncte din 8 posibile — dis
puta principală se concentrează 
pentru stabilirea ordinii 
nului secund. Maestrul 
national Ioan Birieseu. 
vins ca si liderul pînă 
a obținut luni dimineață 
punct prețios în partida cu Ci
cerone Spulber, pe care l-a în
trecut după două întreruperi 
intr-un final de turn si nebun 
contra turn, fără pioni. Timi
șoreanul este acum al doilea 
în clasament cu 5 p. Cite 4.5 
o au acumulat Spulber,

se 
lupte animate sl 
pent.ru primele

international. in

eșalo- 
Inter- 
neîn- 
acum 

un

TrâWtovici 
B. Balogb 
si o între 
aceștia sir 
dentii cei 
tru un lo< 
șitul cone 
continuare 
Witkowski 
(Ungaria) 
p. Gh. Er< 
D. Fuhrnu 
2 p. Iată 
din ultimi 
Tratatoviei 

* Crăciun 1- 
niszzewski 
Rajna #— 
și Tratato 
mize.

în turni 
ior si car 
care 
..Perla", s 
primele 3 
PlutonulM.

TURNEUL DE BARAJ 
PENTRU DIVIZIA „A“ 

LA RUGBY
Astăzi vom cunoaște sase noi 

divizionare „A“ de rugby, 
după ce se vor fi disputat ul
timele patru partide din tur
neul de baraj, găzduit de Sta
dionul tineretului din Capitală: 
Metalurgistul Cugir — C.S.M. 
Suceava (ora 9), Mașini grele 
Olimpia — C.F.R. Brașov (ora 
10.30). Vulcan Buc. — Petro
chimistul Pitești (ora 16). Ra
pid Buzău — T.C.Ind. Midia- 
Năvodari (ora 17,30). Acum 
clasamentele arată astfel : se
ria I : C.S.M. 6 p. Vulcan și 
Metalurgistul — cite 4 p. Pe
trochimistul 2 p ; seria II-a : 
T.C. Ind. 6 p (ea a Învins vi
neri pe C.F.R. cu 17—3), Ra
pid si C.F.R. cite 4 p. Olim
pia 2 p.

HT P I S $
cișt. 2,80. ord. 6, ev. 3, triplu 
3-4-5 39. Cursa a VI-a : 1. Fe
teasca (V. Gheorghe) 1127,7, 2.
Plocon, 3. Vl-gan, Cota î cftșt. 1, 
ord. 11, ev. 3, ord. triplă 132. 
Cursa a VII-a : 1. Răsad (Flo
reta) 1:28,8, 2. Meloman. Cota : 
cîșt. 5, ord. 14, ev. 8, triplu 5-6-7 
30. Cursa a VIII-a : 1. Coltic CM. 
Iorga) 1:27,9, 2. Pruna, 3. Rural. 
Co-ta : cișt. 1,60, ord. Închisă, ev. 
13, ord. triplă 123. Cursa a XX-a: 
1. Grund (Simion) 1:41,6, 2. Ar
sen a. 3. Anemona. Cota : cișt. 3, 
ord. 11, ev. 20, ord. triplă 55, 
triplu 7-3-9 244. Cursa a X-a :
1. Negostina (V. Gheorghe) 1:36,3,
2. Radna. Cota : cișt. 3, ord. 3, 
ev. 6. -Pariul austriac s-a ridicat 
la 13211 și a fost câștigat de 1 
buletin cu 7 cai și 9 combinații 
cu 6 cai.

A. MOSCU

la 4 iucă 
lat 2.5 p 
Tufă. S.
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— 424 ■ 
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și. r- 
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DIVIZIA „C"- REZULTATELE ETAPEI A 27-i

TEAUA I

I

TRICOLORII In faza finisărilor
Lmart din pag. 1)

Programul și arbitrii etapei viitoare (12 iunie)

Cozma <O- 
X t Ga- 

p O» v), 4. 
ti* 5888 p (37 v). 
► Tal».) 1»M <3®
F SUana 3230 D 2.
1 L 3*M p. 3. 
rAlXrte (doua se- 

■rt : L M.
9. 2- Gh. 

>». 3. L.
p. 4. I. 

k ». D.
1030 ..

ers tatea I.L. 2982 n.
Olimpia

Sandu 
Marian 
Țintea 

Galovicl 
Splrlea 

p. e-

P. 1.

(dup* două zile)
L D. Splrlea 2217 

vid MSB p. 3. St.
4. C. Răducanu 

Marian 2024 p. 6.
1 p ; echipe : 1.
a X Universitatea 
tiimpta 4764 p.
a ora 3,30, la sta- 
a continuă proba

I
I
I
I
I
I

FANTANEANU

-<-.y refuzat (la Cabrini) a 
.' ■ urmarea unei pronunțate 
ofensive italiene, timp de 15 
minute, la situația de 0—1. 
Acest sfert de oră a fost ur
mărit cu atentie de Întregul 
nostru lot care a căutat in 
mișcările italiene breșele posi
bile într-un veritabil zid de
fensiv. dar care ar fi putut 
să fie valorificate dacă Paolo 
Rossi ar fi jucat măcar la ju
mătate din valoarea etalată la 
El Mundial ’82.

Pentru că a venit vorba de 
vîrful de atac, am stat de vor
bă cu Cămălaru despre care 
se spune că este... suedezul 
echipei României, el apropiin- 
du-se ca gabarit si dezvoltare 
atletică de masivii jucători 
scandinavi : ..Știu eă am o mi
siune foartca crea, dar nu e 
pentru prima oară că am dus 
greul in jocurile susținute in 
deplasare. Știu eă va trebui 
să încerc să-i domolesc pe cel 
doi fundași centrali nu numai 
în zona lor, ci și în jumăta
tea noastră, ca unul care sare 
destul de bine, in duelurile 
aeriene, Dalquist și Ilysen 
fiind mereu la aiae in fazele 
fixe pe care suedezii mizează 
foarte mult. Sper ea acest 
efort individual să permită e- 
chlnei noastre un joe mai de
gajat. eu devieri mai rapide, 
deoarece mi-am dat seama eă 
suedezii, cit sînt ei de puter
nici, se încurcă uneori dacă 
sînt jucați ..mai altfel". Am 
studiat si eu echipa Suediei 
și mi-am dat seama eă este

mult mai ordonată decit în jo
cul de la București. Ea și-a 
fixat unele trasee, care se re
petă văzînd eu ochii. Cred că 
pot fi contracarați numai prin 
participarea tuturor jucătorilor 
ia un efort maxim".

în perspectiva jocului de la 
Stockholm, se ia in considera
ție în mod special, posibilita
tea de a juca cu doi fundași 
centrali de marcaj la Corne- 
liuson si Sandberg. în această 
situație, „libero“-ul Ștefănescu 
ar avea în fața sa doi 
„stilpi" cu un gabarit potrivit 
acestor veritabiil atleti care 
sînt înaintașii centrali suedezi. 
Este, deci, posibilă folosirea 
cuplului Iorgulescu — Andone. 
ipoteză considerată firească 
în măsura în care marea majo
ritate a acțiunilor suedeze în
cearcă să ..spargă" pe centru, 
în dinamica generală a echipei 
noastre se contează pe parti
ciparea mai activă la joc a 
fundașilor laterali, cu atlt mai 
mult cu cit extremele (ea nu
mere pe spate) Eriksson și 
Holmgren Sp supun unul mare 
travaliu, de tipul celui prac
ticat. cîndva. de extremele 
Năsturescu și Codreanu.

Cam acesta este „barometrul" 
în tabăra tricolorilor, care s-au 
pregătit cu grilă si speră 
valorifice marele loc efort de 
sfirșit de sezon, care va putea 
rodi numai dacă va fi dublat 
si de o ambiție deplină.

în cursul zilei de marți, tri
colorii vor pleca, pe ealea ae
rului. de la Frankfurt la 
Stockholm, unde speră să mal 
facă un antrenament, seara.

• Victoria Cărei a cedat echipei C.F.R. Clui-Naocca. șefia seriei 
a X-a • Trei Reprezentări ți un meci nedisputat din lipsă de asis
tență medicală (la Miercurea Ciuc) • Scorul etapei, intr-un meci 
a> codașelor : Rapid Jibou - Bihorul Beiuț 7-0 I • Derbyul craio- 
rean Electroputere -> Constructorul 0-0 • Echipe fruntașe învinse: 
Chimia Fălticeni, Zimbrul Șiret (pe teren propriu), Tractorul Bra

șov, Victoria Cărei, Metalul Plopeni.

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ Ă DIVIZIEI „F

imii doi avînd 
lă între ei. Toți 
firește, preten- 
I autorizați pen- 
I podium la sfîr- 
lui. miercuri. In 
l clasați : St. 
Bonia). G. Rajna 
ID. Nicolescu 3,5 
|3 p, B. Fazekaș, 
15 p. D. Crăciun 
lîteva rezultate 
Lnde : Rajna — 
B. Spulber — 
tuhrman — Sta- 
1 Nicolaescu — 
■euș — Biriescu 
1— Biriescu. re-

I
I
I
I
I

Lzervat maeștri
lor de maeștri. 

țS complexul 
pst consumate 
b din cele 11. 
pilor s-a mărit 
pre au acumu- 
I Stefanov, M. 
I si Fr. Torok. 
Ir puncte
Ill d^^bttecoria 
1 Alabmdru. s. 
tandru. Foarte 
lin turneul fe- 
fcă 3 runde. 7 
Iflă în frunte. 
Icentai de 50 
I Turneele ..o- 
I se încheie ne

I
I
I
I
I
I

Radu VOIA

SERI A I : Delta Tulcea — 
i.m.u. Medgidia : L.. Ciucu (Bucu
rești), C.S. Botoșani — Viitorul 
Mecanica Vaslui : V. M&ndcscu 
(București), Viitorul Gheorgheni 
— Otelul Galați : M. Lăzărescu 
(București). Dunărea C.S.U. Ga
lați — Prahova Ploiești : I. Teo- 
dorescu (București), C.S.M. Bor- 
zești — Ceahlăul P. Neamț ; T. 
Cheiu (Giurgiu), Minerul Gura 
Humorului — Dunărea Călărași : 
I. Ghergheli (Baia Mare), F.C.M. 
Progresul Brăila — Gloria Bu
zău: M. I.udoșan (Sibiu). Gloria 
Bistrița — Unirea. Dinamo Foc
șani : c. Corocan (Reșița). 
C.S.M. Suceava — C.S.M. SI. 
Gheorghe : M. Bercan (Bucu-

SERIA A n-a s Chimica Tîr- 
năveni — Gaz metan Mediaș t 
c. Gheorghe (Suceava), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Rova Ro
șiori : L. Vesean (Alud), Pan
durii Tg. Jiu — Minerul Mot.ru 1 
I. Tănase (TIrgoviște). Progre
sul Vulcan București — Autobu
zul București : M. Stoenescu 
(București). Carpațl Mlrșa —

Luceafărul București : L Bălan 
(Arad), Metalul București — Me
canică fină Steaua București : 
Gh. Constantin (Rm. VBcea), I.P. 
Aluminiu Slatina — Șoimii IPA 
Sibiu : I. Crăclunescu (Rxn. VU- 
cea). Dinamo Victoria București
— Automatica București : ▼. Cart 
(Medgidia). Unirea Atenranrtria — 
Precizia Săoele: L Vere» (Sf. 
Gheorghe).

seria A ni-a.s strungul Arad
- U.M. Timisoara : L, MAereon
(Brașov). Armătura Zalău — Ind. 
sirmei C. Turzii : S. Pantilizno- 
neseu (Ploiești), Otimpla Sa tu 
Mare — „U- Cluj-Napoca 7 L 
Velea (Craiova), Aurul Brad — 
Gloria Reșița : X. P»tra»cu
(București). Minerali Cavele — 
U.T. Arad : B. Petreacă (Bra
sov), C.S.M. Reșița — C.I.L. 
Slghet : P. Bala» (București). 
C.F.R. Timișoara — Înfrățirea 
Oradea : L. Pantea (Buoureșt*. 
Metalurgistul Cuglr — Banta 
Arad : M. Llc* (Bucureștii, F.C. 
Bala Mare — Someșul Satu 
Mate : I. Tăreaa ȘRcghte).

ȘTIRI... ȘTIRI...
ROMANIA — CEHOSLOVACIA, 

LA JUNIORI „B“, IN C.E.
Mîine se disputâ, la Medgidia, 

meciul oiiclal dintre selecționa
tele de juniori ale României și 
Cehoslovaciei din cadrul campio
natului european (echipe alcătui
te din jucători pînâ la 16 ani).

DINAMOVIADA JUNIORILOR
între 13 și X) iunie ra wvea 

loc, la Berlin, di na mo vi ad a de 
juniori la cane va participa și

ȘTIRI... ȘTIRI...
echipa de juniori a duhului din 
șoseaua Ștefan cei Mare.
O SELECȚIONATA db juniori 

LA MILANO
Orașul Milano va găzdui. între 

11 și 30 tarile, na turneu Inter
național la care particip* echipe 
de juniori din AngHa, Rominla 
(selecționata U.EJA •*«), 17
Germania și, bineînțeles, din I- 
talta.

In Divizia „A“ de popice

ICHE1AT JOCURILE IN SERII, ACUM... TURNEUL FINAL
•iviziei .,A“ d-e 
: ultima etapă

patru serii, 
intrate :

hta Galați —
B — 2376 P d
j-3). Joc fru-
valoroase din
Ire, ca, de pil-
1 — 426. Elena
kpectiv. DoinaA5UV1V, J-PAZlă ld 

’. SIriopol — 
București —

23—2322 (3,5—
de disputată.

1 cunoscută 
irl. Cele moi 
Stela Andrei
Florlca Ne- 

Tokacek — 
Timișoara — 

17—2261 (3—3).
la uitam ul 

Ebel (409) a 
reșeanoa Ana 

realizatoare 
Woiu — 411.
Ife Bonta — 
coresp.) • 
pința Odor- 
[51 (—4). Ju- 
i fost măi 
pe merit, a- 
I— 391 cea 
htă. De la 
be a jucat 
I (V. Popo- 
loința Bucu- 
janța 2456 — 
kpcurești —

Frigul București 2350 — 0 — ne-
prezentare — Frigul a aliniat 
doar cinci jucătoare ta toc de 
șase I • Petrolul Băicol — Me
troul Brașov 254» — 3334 1).
Excepțional au evoluat «te la 
gazde Ei .-na Vasile — 445 și Ma- 
rleta Oprescu — 442. Cele mai 
multe popic® le-a dobortt <te la 
Metrom Emma Istvan — tiB. (S. 
Brânzea — coresp.) * Voința 
Oradea — Bradul Vama 235* — o 
— Bradul s-a retras din eam- 
p'-onat. • U.T. Arad — Hidrome
canica Brașov tsa — 2250 •
C.S.M. Reșița — Electromures 
Tg. Mure, Z4M — MU.

MASCULIN o Progresul Ora
dea — c.F.B. Timișoara 1317 — 
5186 (5—1). Formația arădeană a 
fost mult mal omogen*. dar 
performerul reuniuni* a fost ti
mișoreanul Mathe eu IM p d. 
De la gazde s-a remarcat, ta 
mod deosebit, Lang cu S29. (I.
Ghîșa — coresp). • Carpați Si
naia — Voința București «327 — 
4958 (2—4). Meci frumos, ta care 
victoria bucureștenilor s-a contu
rat dună ultimul schimb. Cel 
mai bun om al meciului a fost 
veșnicul tlpăr Petre Purge (V) — 
869. De Ia gazde s-a evidențiat V. 
Ovidiu — 868. (V. Feldman — 
coresp) o Gloria București — 
Olimpia București 518Ș — *318
(6—0). Gazdele au obținut o vic
torie facilă. Olimpia prezentindu- 
se foarte slab. Primii jucători ai

«dor două formații : AL Cta- 
ncanu — II» și AL Tudor — 137 
(!). • Constructorul Gater! — 
Rulmentul Brașov MC»—4*33 
(C-6) ș Petrolul Ctmpina — Ra
finorul Ploiești sm — 4S« )•—0)
• chimpex Constanța — Metalul
Roman 5033—SOM 0—1) » Con
structorul Tg. Mure» — Unlo 
Satu Mare 5632—4M1 (3—S) a
Electromure» Tg. Mure» — Chi
mica Tlrnăveni 513» — CM» (»—0).
• Aurul Bal* Mar* — Metalul 
Hunedoara 5233 — 4774 (C—C» • 
Tehnoutflajul Odorheta Sectaese 
— Voința Tg. Mure* MM — *. 
Voința *-a retras din oMnctenat.

Primele patru echipe Masate ta 
fiecare serie vor participa la 
turneul final pentru desemnarea 
echipelor campioane Pentru Ui
umul act al competiției. care 
se va desfășura ta «Bete de »-U 
iunie la Mangalia Nord, s-au ca
lificat : FEMEI — Vstața Bucu
rești, voința Galați. Petrolul B*l- 
col, Gloria București «Un oerla 
Sud). Voința Tg. Mu** — ac
tuala campioană a tarii. C.SJH. 
Reșița, Hidromecanica Brașov și 
Electromure» Tg. Mure» (din se
ria Nord) ; BARB ATI ; Chim
pex Constanța, Rulmentul Bra
șov, Constructorul Galați, Voluta 
București (din seria Sud), Au
rul Baia Mare, Electromureș Tg. 
Mureș — actuala campioană a 
tării. Metalul Hunedoara șl Pro
gresul Oradea.

SERIA I
Avlntul Frasin — Chimia Făl

ticeni 2—0 (1—0), Zimbrul Șiret 
— A.S.A. Cimpulung Moldovenesc 
1—2 (0—2) Minerul Vatra Dornei 
— Metalul Rădăuți 2—0 (0—0),
TEFRO Iași — Laminorul Roman 
1—0 (0—0) Celuloza Piatra Neamț 
— Șiretul Pașcani 5—0 (3—0),
C.F.R. Pașcani — Cristalul Doro- 
hol 0—0, Șiretul Bucecea — Ce
tatea Tg. Neamț 2—1 (2—1), Me
talul Botoșa-nl — Constructorul 
Iași 1—0 (1—0).

P» primșle lacuri In cioioment, 
după «tapa a 27-u: 1. CHIMIA FAl- 
fiCENI 37 p (46-16), 2. Zimbrul St
rei 36 p (43—25), 3. C.F.R. Pașcani 
31 p (43—22)... pe ultimele locuri:
14. Celuloza P Neamț 24 p (30-41),
15. Cristalul Dorohol 23 p (32—41),
16. Metalul Botoșani 21 p (20-33).

ETAPA VIITOARE (dumtnlc* H Iu
nie) : laminorul Roman — C.F.R. 
Poscani: E. Iaca (Galați), Chimia 
Fălticeni — Zimbrul Sinet: C. T*odo- 
rescu (Buzău). Șiretul Poșcanl — Ce
tatea Tg. Neamț: N. Stan (Buzău). 
Metalul Rădăuți — Metalul Botoșani: 
T. Ierdoche (Vaslui), Celuloza P. 
Neamț — Minerul Vatra Damei: A 
Gego (Odorhei). Cristalul Dorohol — 
Tepro lași: N MeteșM (Vaslui). 
Constructorul loțl — Șiretul Bueeceo: 
l. Nkulite, (Focșani). A.S.A Cmpu- 
lung — Avlntul Frasin: V. Datho (Be- 
dean).

SERIA A n-a
Relonul Săvineștd — Partizanul 

Bacău 2—2 (1—1), Minerul Comă- 
neștl — Viticultorul Paneiu 3— 1 
(3—0), Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Gloria Focșani 4—0 (2—0), 
Constructorul Sf. Gheorghe — 
Azot T.c.M. Săvlneștl 2—0 — ne- 
prezentare, Letea Bacău — Ari
pile Bacău 0—3 (0—3), DEMAR 
Mârășeștl — Victoria Gugești 1—0 
(1—0), Minerul Baraolt — Elec
tro Sf. Gheorghe 4—0 (3—0), Pe
trolul Moinești — Luceafărul 
Adj ud 6—0 (3—0).

Pe primele locuri: 1. PARTIZANUL 
BACAU 3* p (57-32), 2. ArlpUe Ba
cău 33 p (54—27), X Petrolul Mol- 
neșii 31 p (47-26)... pe ultimele 
locuri: 14. Constructorul SI. Gheorghe 
22 p (40-51), 15. DEMAR Mărășești 
21 p (33-52). 16. Axo< T.GM. Sâvt 
nești 15 p (32-71).

ETAPA VIITOARE: Luceafărul Adjud
— Energia Gh. Gheorghlu-Dej: L Vi
țelarii (Botoșani), Partizanul Bacău - 
Minerul Baraolt: M. Bucluman (Tlrgo- 
viște), Constructorul Sf. Gheorghe - 
Minerul Comănețtl: T. Lungu (Giur
giu), Petrolul Mol ne, ti - Relonul Să- 
vlnețtl: I. Smuc (Suceava). Victoria 
Gugețtl - Viticultorul Panclu: L Ba
bane (Medgidia), letea Bacău — E- 
lectro Sf. Gheorghe: G Itangunu
(lași). Gloria Focșani - Demor M*- 
tășesti: I. Malcru (Tulcea). Azot 
T.C.M. Săvinețti - Aripi BocBu: C. 
Gheorghiț* (Brăila).

SERIA A m-a
Avlntul Matca — Olimpia Bm. 

Sărat 1—1 (0—1), Petrolul Brăila- 
Xanca — Chimia Brăila 1—1 (•—1), 
Progresul Isaccea — Carpațl Ke- 
hoiu 4—1 (1—1), Laminorul Brăi
la — Chimia Buzău 1—0 (0—0). 
Ancora Galați — FEPA T4 Blrtxl 
I—1 (4—1), Rulmentul Blrlad —
Victoria Tecuci 3—1 (0—0), Me
talul Buzău — Arrubium Mădn 
3—0 (1—0), Ș.N. Tulcea — D.V.A. 
Portul Galați 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. OLtMPtA RM. 
SARAT 40 p (51-27), 2. Chimia Brăi
la 33 p (61-26). X Carpațl Nehohr 
32 p (57-34)... pe ultimele focuri: 
14. FEPA ’74 Blrlad 22 p (30-51), U. 
Arintul Maica 21 p (33—49), 16. Rul
mentul Blrlad 17 p (18—57).

ETAPA VIITOARE: Arrubhrm Măcin
— Avintul Matca: J. Tâtulescu (Bucu- 
-ești). Petrolul Brăila-lunca — D.V.A. 
Portul Galati: L Sdarone (Focșcnp. 
Carpațl Nehoiu — Chimia Buzău: r. 
Static (Sf. Gheorghe), Olimpie Rut. 
Sărat — Laminorul Brăila: C. Dumi
trescu (București), Ancora Galați - 
$.N. Tulcea: M. Timuș (lași), ricto- 
rta Tecuci — Progresul Isaccea: L 
*®»U (Tg. Neamț), Metalul Buzău - 
Rulmentul Blrlad: N. Pruteanu (P. 
Neamț). FEPA 74 Blrlad - Chimia 
Brăila: E. Radu (București).

SERIA A IV-a
Viitorul Chimogl — Portul Con

stanța 4—1 (2—0), Ș.N. Oltenița — 
Canal Basarabi 3—0 — neprezen
ta re. I.S.C.I.P. Ulmenl — Unirea 
Slobozia 0—3 (0—1), Metalul Man
galia — Constructorul Călărași 
1—1 (1—0) Voința Constanța — 
nacăra Urziceni 3—8 (1—0), ȘM- 
mll Cernavodă — Rapid Fetești 
5—3 (2—<n. Chimpex Constanța — 
Granitul Babadag 3—1 (1—*), Tlo- 
toria Tăndăret — Cimentai Med
gidia 3—3 (2—1).

Pe primele locuri: 1. Ș.N. O1TEM- 
TA 3* p (56-20), 2. Unirea Sfoboil* 
3» P (56-19), X Portul Constanța * 
O (68-27)... pe ultimele tocuri: 1*. 
Șoimii Cernavodă 22 p (24-49), «. 
Granitul Bobodog 22 p (27—38), IX 
IS.GI.P. uiment 20 p (29-50), M. 
Canal Bcsarobl 10 p (13—51).

ETAPA VIITOARE: Șoimii Cernavo
dă - Voința Constonța: T. Badea 
(București), Cimentul Medgidia — Fla
căra Urziceni: G Coconcea (BrăHa), 
Rapid Fetești — Metalul Mangalia: 
Al. Jianu (Găiești), Unirea Slobozia 
— Chimpex Constonța: V. Prodah
(Galați), I.S.C.I.P Ulmenî — Viitorul 
Chirnogî: V. Pietreanu (Curtea de 
Argeș). Constructorul Călărași — Ș.N. 
Oltenița: A. Broseățeanu (Brașov), 
Granitul Babadag — Cana! Basarabi: 
A. Coroian (București), Portul Con
stanța — Victorie Țăndărel: G. Neaga 
(Ploiești).

SERIA A V-a
T.M. Bucureșil — Metalul Plo

peni 3—1 (1—1), Petrolul Băicol 
— I.C.S.I.M. București 3—0 (2—0), 
Carpațl Sinaia — Caralmanul 
Bușteni 2—0 (2—0), Minerul F1I1- 
peștii de Pădure — Abatorul 
București 1—0 (0—0), Danubiana 
București — Poiana Ctmplna 1—0 
(1—0), Tehno-metal București — 
Chimia Brazl-Ploleștl 1—0 (0—0), 
A.S.A. Mizil — Aversa București 
3—1 (0—1). Flacăra roșie Bucu
rești n-a jucat.

Pe primele locuri: 1. METALUL PLO
PENI 39 p (47-21), 2. Viscolii Bucu
rești 34 p (28-22), 3. A.S.A. Mizil 
30 p (38-40). . pe ultimele locuri:
14. Minerul Filipeștl 24 p (24-29).
15. Carpațl Sinaia 23 p (32-39), 16. 
Petrolul Băicol 23 p (30-48).

ETAPA VIITOARE: Abatorul Bucu
rești — Viscofll București: P. Ohelaru 
(Mangalia), Chimia Brazi — Poiana 
CImpina: M. Bujor (Gh. Gheorghlu- 
Dej), ICSIM București — Tehnometal 
București: G. Wllhem (București), Pe
trolul Băicol — A.S.A. Mizil: E. Gidea 
(Craiova), Aversa București •• T.M. 
București: D Cojocaru (Tr. Măgurele), 
Carpațl Sinaia — Minerul Flllpeștil de 
Pădure: I. Rusu (Bacău), Flacăra 
roșie București - Danubiana Bucu
rești: A Rolea (București), lucea
fărul București — Caralmanul Bușteni 
a fost aminot

SERIA A VI-a
Chimia Tr. Măgurele — Metalul 

Mija 3—0 (2—0), Petrolul Bolin- 
tln — Petrolul Videle 3—1 (1—0), 
Dunărea-Venus Zimnicea — F.CJri. 
Chimia Giurgiu 2—0 (1—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — Ce
tatea Tr. Măgurele 2—0 (1—0),
Dacia Pitești — Electrica Tltu 
3—0 (0—0), Cimentul Fiend — Mus
celul Cimpulung 1—0 (0—0), Fla
căra Mo rend — Constructorul Pi
tești 6—1 (2—0), Chimia Gă-ești — 
Progresul Topolovenl 3—1 (8—1).

Pe primele focuri: 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 36 p (52-23), L Docta 
Pitești 33 p (48-24), X Ftacăra Mo
rarii 32 p (37-24)... pe ultimele 
locuri: 14. Cetatea Tr. Măgurele 23 
P (33-39), 15. Progresul Topolovenl
22 p (29-46), 16. Constructorul Pi
tești 10 p (21—66).

ETAPA VIITOARE : Berironlstul
Curtea de Argeș — Electrica Tltu: 
1. Marcu (Călărași), Progresul Topolo
venl — Petrolul Bollntin Volei L Ra
de (Craiova), F.GM. Giurgiu - Chi
mia Găiești: G. Cniceanu (Constan
ța), Petrolul Videle - Chlmta Tr. Mă
gurele: A. Ganea (Slobozia), Metalul 
Mita - Ftacăra Morettis S. Oprea 
(Craiova), Muscelul Cimpulung •» Du
nărea Venus Zimnicea: Z, EM*I (Sto- 
tino), Constructorul Pitețti — Ctaien- 
ttri Real: O. Peptan (Orșova), Ce
tatea Tr. Măgurele — Docta Pitești: 
T. Nan» (Tg. Jta).

SERIA A Tn-*
Electroputere Craiova 

(tractorul Cratova •—*, 
Tfotenl — Mecanizatorul 
1—0 (0—0), Progresul Co 
C.F.R. Craiova 3—6 (»-«), Spor
tul muncitoresc Caracd — UP.C. 
Slatina *—0, Armătura BtrelMrta
— Lotru Brezod 6—8 (<—0). Mi
nerul Horezu — ViMonti Drăgă- 
țanl 1-0 (0-0), Dunftrea Calafat
— Metalurgistul Sada »—8 ®-«). 
Jtal Rovinarl — Recolta Stole*- 
negt! 4—0 (2—6).

Pe primele focuri: 
TORUL CRAIOVA 16 
Bectroputere Cratova 
X Progresul Corabia 
pe ultimele locuri: t __________
M p (22—32), 15. MecaMzotorof Șl- 
nrion 23 p (31-40), 14. Minerul Ho
rezu » p (25-43).

ETAPA VIITOARE: Recolta Stolcă- 
neșfl — Constructorul Cratova: M. 
Pencea (Roșiori), Metatargtstul
— Petrolul Țiclenî: L
mtșoaro), Lotru Brezol — 
tofot: C. Ponovlcl (C. Tunft). 
Cratova — Sportul muncit 
eol: M. hircevld (Bocșa), 
tino — Progresul Coratyat 
(București), Vi'torui DfȘțjt 
matura Strehola: L. P*fo 
Efeetroputere Cratova — JL._____
M. Păunescu (Reșița), Mecpntsafofpt 
Simian — Minerul Horeru: L. Begaga 
(Timișoara).

1. CONȘȚBUC- 
P US
SR » 

kVa*
» »•

seria a vm-a
Minerul Anina — Metalul Boc-' 

șa 1—0 (1—0). C.F.R. Vtatâba 
Caransebeș — Șoimii Llpova •—0 
(3—8). TMerna Orșova — Construc
torii Timișoara 1—» (8—tn, Minie
rul Moldova Nouă — CJ.R. Arid 
»-* (O-tn. Frontiera
Victoria Tneu 1—41 (8—B). CWU- 
îe«a Drobeta Tr. Severin — tJBÎ- 
vea Sînnteolau 2—1 fB—6ț, Mtne- 
rM Certei — TTntrea Tomnatic 
3—1 (»—1). Minerul Oraarfța s- 
Vtdturil T.U.R.T. Lugoj X e-W.

Pe primele Intrerft L MMEBUE A- 
N1NA 38 e (75-58), t. ț-FJf. & 
ranzebeș 95 p (48-27), X Wnaful 
Oravtto S3 n (49—26)... pc WtMjele 
tocuri: 14. Urireo Tomnatic Bt p 
(28—44), 15. Unirea Slnnfc^tes 0 p 
(28-971, 16. Frontiera Cunfcl • p 
(19-63).

ETAPA VWTOARE: Frontiera Cartel 
— Minerul Certej: V. Bătăneona (Al
ba luîîa) Vulturii TextBa lugoj — 
C.F.R. Victoria Caransebeș: A. Fleraru 
(Craiova), C.F R. Arad — Minerul 
Orovîța: G. Nan (Sibiu), Victoria 
Ineu — Minerul Moldova NouB: M. 
Bumbul (Oradea), Unirea Sînrrfeotaul 
Mare — Dîemo Orșova: F. Berețfci 
(Oradea), Constructorul Timișoara — 
Cetotozo Drobeta Tr. Severfo: M. 
Druță (Sibiu), Unireo Tomnatic — Mi
nerul Anina: f. NlcoarS (Cuglr), Șoi

mii Lipova - Metalul Bocșa: M. Ag 
(Tg. Jiu).

SERIA A IX-a
Minerul Lupeni — Metalul Aii

3— 0 (3—0) Dacia Orăștie — Un
rea Alba Iulia 4—0 (2—0), In.tr 
Sibiu — Explorări Deva 0- 
(0—0), Textila Cisnădie — Mint 
rul Ghelar 1—2 (0—2), Sudani
Sebeș — Minerui-Ștlința Vulca 
1—1 (0—0) Mecanica Alba Iuli
— Soda Ocna Mureș 1—0 (0—o; 
Minerul Aninoesa — Victoria Că 
lan 2—0 (1—0), Minerul Paroșer 
— C.F.R. Simerla 4—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL LL 
PENI 37 p (51—16), 2. Explorări Dev 
35 p (47-28) 3. Docia Orăștie 34 |
(61—26). 4. Unirea Alba luita 34 i 
(46—34)... pe ultimele tocuri: 14. Sodr 
Ocna Mureș 22 p (31—49), 15. Textîk 
Cisnădie 16 p (40—63), 16. C.F.R
Simeria 16 p (22—68).

ETAPA VIITOARE: Soda Ocna Mu 
reș — Minerul Știința Vuloan: I. San 
dor (Arad), Minerul Ghelar - Dacic 
Orăștie: P raniță (Timișoara), Ex
plorări Deva - Metalul Aiud: G. 
Tâutea (Făgăraș), Unirea Alba Iulie 
— Surianul Sebeș: C. Vass (Oradea), 
Inter Sibiu - Minerul Aninoasc: I. 
Petri (Arad), Victoria Călon — Mi
nerul Paroșeni: C. Olteanu (Drobe
ta Tr. Severin', Textila Cisnădie — 
Minerul Lupeni: M. Bădici (Caracal), 
C.F.R, Simeria - Mecanica Alba lu- 
lia: M. Meholea (Cluj-Napoca).

SERIA A X-*
Silvania Cehu Silvanlei — Vio 

toria Cărei 1—0 (0—0), C.F.R.
Cluj-Napo-ca — Voința Oradea
4— 0 (2—0), Chimia Tășnad — Oa
șul Negrești 3—1 (2—1), Bihorea
na Marghlta — C.E.M. Cluj-Na
poca 3—1 (0—0), Mi.ierul Or. dr. 
Petru Groza — Unirea Valea lui 
Mihal 2—0 (0—0), Minerul Săr- 
mășag — Olimria Gherla 1—0 
(0—0), Sticla- Arteșul Turda — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 9—1 
(1—0), Rapid Jibou — Bihorul 
Beluș 7—0 (1—0).

Pe primele tocuri: 1. C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 39 p (61-24), 2. Victoria 
Cărei 38 p (56-15), 3. Minerul Or. 
dr. Petru Grozo 33 p (39—24)... pe 
ultimele locur ; 14. Minerul Sărmă-
șag 21 p (29-47), 15. Rapid Jibou 
21 p (31-57) 16. Bihorul Beiuș 19
p (28—56).

ETAPA VIITOARE: Victoria Caret - 
Bihoreana Marghlta: L. Popa (Arad), 
Minerul Sărmășag — Bihorul Beluș: 
V. Bonțiu (Reghin). Oașul Negrești - 
Silvana Cehul Silvanîet: M. Cucu 
(Bistrița), Oțelul dr. P. Groza - 
C.F.R. Cluj-Napoca: I. Potruț (Timi
șoara). Voința Oradea — Rapid Jibou: 
N. Mitu (Călon), Olimpia Gherla - 
Minerul Or. dr. P. Groza: E. Mun- 
teanu (Deva), Unirea Valea Iul Mi
hal - Chimia Tășnad: G. Cagula 
(Bata Mare), C.E.M. Cluj-Napoca — 
Sticla Arieșu! Turda: F. Fekete (Baia 
Mare).

SERIA A XI-a
Avintul Reghin — Unirea Seini 

3—0 — neprezentare, Minerul
Bălța — Minerul Baia Borșa 4—2 
(1—1), sticla Bistrița — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 3—4 (8—2), Mi
nerul Rodna — Textila Năsăud 
»—0 (2—0). Mureșul Luduș — Mi
nerul Baia Sprie 5—0 (4——0), Fo- 
resta Bistrița — Lăpușul Tg. Lă- 
puș 2—2 (2—0) CUPROM Baia 
Mare — Oțelul Reghin 1—0 (8—0), 
Bradul Vlșeu — Minerul Băiuț 
3—6 (2—0).

Pe primele locuri: 1. AVINTUL RE
GHIN 42 p (5»-fl4), Z Mureșul Lu
duș 35 p (55-22), 3. Minerul Bata 
Sprie 35 p (44-26)... pe ultimele 
locuri: 14. Bradul Vlșeu 24 p (32—44), 
15. Sticla Bistrița 19 p (25-48), 16. 
Unirea Sein! 6 p (9-88).

ETAPA VIITOARE: Cuprom Baia 
Mare — Unirea Seini: R. Abraham 
(Zalău). Lăpușul Tg. Lăpuș — Mine
rul Baia Borșa: I. Ghencean (Satu 
Mare), Oțelul Reghin - Mureșul Lu
duș: L. Pali (Gherla), Textila Năsăud
— Bradul Vișeu: C. Todică (Fălti
ceni), Minerul Bata Sprie — Sticla 
Bistrița: M. Bâcioiu (Tg. Mureș), Me- 
tatatehnica Tg. Mureș — Avlntul Re
ghin: G. Vîrjogh* (Brașov), Mine
rul Bâița — Minerul Rodna: A. Petz 
(Caret), Minerul Bâiuț — Forestc Bis
trița: V. Mureșan (Luduș).

SERIA A XII-a
Torpedo Zărnești — Tractorul 

Brașov 1—0 (0—0). Nitramonia Fă
găraș — Minerul Bălan 2—8 
(0—0), Tractorul Miercurea Ci«io
— Utilajul Făgăraș — nu s-a dis
putat, nefiind asigurată asistența 
medicală, Metalul Sighișoara — 
IMIX Agnita 1—0 (8—0), Unirea 
Criaturu Secuiesc — Mureșul To- 
PUța 1—1 (t—1), I.C.I.M. Brașov
— Metrom Brașov 2—1 (1—0),
Progresul Odorhelu Secuiesc — 
Textila Prejmer 2—0 (6—0), Chi
mia Or. Victoria — Măgura-Mo- 
blla Codlea 0—0.

Pe primele locuri: 1. TRACTORUL 
BRAȘOV 39 p (46-14), 2. Nitramonia 
Făgăraș 38 p (47-12), X IMIX Ag- 
alta 31 p (31—25)... pe ultimele : 
M. Utltaiul Făgăraș 22 p (35-40) - 
din 26 de jocuri, 15. Minerul Bălan 
22 p (23-45). 16. Tractorul M. Ciuc 
M p (21-55).

ETAPA VIITOARE: Minerul BStan - 
Metrom Brașov: P. Roșală (Ploiești), 
Torpedo Zărnești * Unirea Crlstur: 
V. Crețoiu (București), ICIM Brașov
— IMIX Agnita: C. Marcu (Rm. VII- 
c*a). Utilajul Făgăraș — Progresul

Sdorhei: N. Iorgulescu (Rm. Vtlcea), 
oblta Măgura Codlea — Tractorul 
Miercurea Ciuc: P. Coșeonea (Bu

zău), Mureșul Toollța — Chimia oraș 
Victoria: I. Fasole (Ploiești), Tracto
rul Brașov - Nîtramonta Făgăraș: 
D. Petrescu (București), Textila Pref- 
mer — Metalul Sighișoara: G. Vîși- 
nescu (București).

Rezultatele nc-au fost transmise de 
corespondenții noștri voluntari din lo
calitățile respectiv».

Mot.ru


CAMPIONATELE INTERNATIONALE IIE ATLETISM ’ SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂHI
(Urmare din vag l>

existat post de radio, de tele
viziune, n-a existat ziar, nu 
neapărat de sport, care să nu 
fi consemnat această perfor
manță a... anului 2000 ! Odată 
cu ea, s-a vorbit și de „in
ternaționalele" noastre, de sta
dionul din parcul „23 August", 
pe pista căruia aU fost inre- 
gistrate, din august, anul tre
cut, și pînă acum, la început 
de iunie, nu mai puțin de cinci 
recorduri mondiale ale săriturii 
în lungime 1 Si ce recorduri, 
unul mai valoros ca celălalt, 
culminind cu acest, aproape 
incredibil, 7,43 m. Un record 
pentru care aproape că nu e- 
xistă termen de comparație... 
Ar putea fi, eventual, unul : 
tabela internațională de punc
taj pentru heptatlon, dar a- 
ceasta se oprește, la săritura 
in lungime, la un rezultat de 
7,40 m, pentru care, cu o stu
pidă „zgîrcenie", nu acordă de- 
cit 1197 p, adică cit pentru 21 
m la greutate sau 72,54 m la 
suliță 1 ? !

★
Această a 28-a ediție a „in

ternaționalelor" stă deci sub 
semnul acestei performanțe, 
dar și alte cîteva rezultate îi 
dau strălucire. Avem în ve
dere, în primul rînd, perfor
manța Doinei Melinte, 1:57,06, 
care deschide lista mondială la 
800 m a acestui sezon, cele ale 
Fiței Lovin (4:00,12) și Măriei 
Radu (4:00,62), recorduri per
sonale la 1500 m, situate pe 
locurile doi si. respectiv, trei 
în bilanțul mondial ’83, cea a

Cele 18 sărituri peste metri
ANIȘOARA CUȘMIR (ROMANIA)
Cușmir
Cușmir
VALI IONESCU (ROMANIA)
Cușmir
Cușmir
HEIKE DAUTE (R.D. GERMANĂ)
WILHELMINA BARDAUSKE^E (U.R.S.S.) Praga 
Bardauskene
TATIANA
Ioneseu
BRIGITTE
Ioneseu
Cușmir
TATIANA
Ioneseu
Cușmir
MARGARITA BUTK1ENB (U.R.S.S.)

7,43
7,27
7,31
7,20

7,08

KOLPAKOVA (U.B.SJS4

WUJAK (R.D. GERMANA)

7,00

SKACIKO (U.R.S.S.)

DE VORBĂ CU ANIȘOARA CUȘMIR

Mercedes Alvares în plin efort

Florenței Crăciunescu, de 67,18 
m, ca si rezultatul de 20.73 m 
la greutate al Mihaelei Loghin, 
printre cele mai bune din lume 
și încă altele. Dintre oaspeții 
noștri, o bună impresie ne-au 
lăsat sprintera cubaneză Merce
des Alvares, care a ciștigat 
clar disputa alergătoarelor la 
200 m și pe cea de la 400 m, 
ca și coechipierii săi Carlos 
Reite 46,41 la 400 m și Frank 
Monti 50,39 la 400 mg, iar 
cehoslovacul Frantișek Vrbaka 
a învins cu un avantaj de a- 
proape un metru la ciocan.

între concurenții noștri, aflați 
înaintea unor competiții im
portante, între care cea mai a- 
propiață este Balcaniada de la 
Izmir, au fost mai mulți care

7
București 
București 
București 
București 
București 
București 

Bratislava

Chișinău 
Moscova 
Debrețin 
Moscova 
București 
București 

Moscova 
București 
București 
Vilnius

au demonstrat posibilități fru
moase. Ne gindim la : Vali
Ioneseu (cu două sărituri, de
pășite. la 7 m). Petru Drăgoes- 
cu, Gyorgy Marko, Ion Ol
tean, Paul Stanciu, trio-ul Be- 
drosian — Simion — Ene, Nicu 
Roată si Dumitru Negoiță. 
Gheorghe Cojocaru, Sorin Ma
tei, Margareta Keszeg, Paula 
Ilieș ș.a. O mențiune specială 
pentru constănțeanul Paul 
Stanciu, care a egalat recordul 
național la 100 m — 10,41.

Si. Înainte de a pune punct 
acestor rinduri, o mențiune (pe 
deplin meritată !) pentru an
trenorul brăilean Ion Leu, cel 
care a descoperit-o pe Anișoara 
Cușmir și i-a indrumat pașii în 
primii ei ani de activitate at
letică.

Alte rezultate de la „interna
ționale" : 10.000 m : GySrgy Mar
ko (Steaua) 28:43,20, C. Ariclu 
(Steaua) 30:12,20, S. Rimneanțu 
(toll Timiș.) 30:17,18, Gh. Motorca 
(Blănuri Oradea) 30:20,62. Gh. 
Buruiană (Rapid) 30:23,88, A. 
Toader (Rapid) 30:30,62 ; 4X400
m : Cuba 3:12,01, A.S.A. Sibiu 
3:20,93 ; decatlon : Ion Buligă 
(IEFS) 7543, C. Ilallchias (Unlv. 
Brașov) 7173 p, A. Aș-tUeon 
(Steaua) 6876 p, D. Gola (Rapid 
Oradea) 6634 p, M. Trîmblțas CU 
Cluj-Napoca) 6020 p. M. Nițu 
(Steaua) 5783 p ; femei : 4Xioo 
m : Cuba 45,68, IEFS 47,02, CSS 
Brăila 47,98 ; heptaUon : Lilian* 
Alexandru (CSU Galati) 5820 p, 
G. Mihalcea (Uniat. Iași) 5139 p, 
M. Spulber (IEFS) 5065 p, D. 
Cretu (Viitorul Vaslui) 4753. p, 
A. Laza (Poli Timiș) 4362 p.

CANOIAj
•

In ziua a doua a finalelor re
gatei Moscova la canotaj, spor
tivele noastre au obținut două 
victorii: simplu: Valeria Racilă 
3:54,22, 2. Tatiana Baskatova
(U.R.S.S.) 3:57,37, 3. Erika Ber-
tenyi (Ungaria) 4:04,08; 2 rame 
Lc.: Rodica Arba, Elena Horvath 
3:44,59, 2. U.R.S.S. (Kovauleuskai- 
te, Damekaite) 3:46,97, 3. Bulga
ria (Andreeva, Vasilieva) 3:47,32. 
La dublu visle, Elisabeta Oleniuc, 
Maria Ciobanu au ocupat locul 
doi In 3:33,37, după UJI.S.S. (Ma
nilla, Bratișko) 3:31.75, Iar echi
pajul de 4 vise, Marina Maco- 
vlcluc, Adriana Chelariu, Title 
Țăran, Mariana Trașcă s-a cla
sat pe locul trei In 3:22,71, după 
U.RS.S. 3:17,81 șl Bulgaria 3:22.62.

3ASCHET
BUDAPESTA, < (Agerpres) — 

In ultima zi i competiției inter
naționale feminine de baschet de 
la șzekesfehervar (Ungaria), se- 
.acționată României a învins cu 
scorul de 59-57 (27-28) formația 
Poloniei. Alte rezultate: Ungaria 
— Cehoslovacia 80—67 (46—31);
Cub* —.Iugoslavia 70—64 (33—29).

UNIVERSIADA DE
(Urmare din pag 1)

meazi să se eonfrunte repre
zentanții noștri la Edmonton, 
cu atit mai dificilă eu cit, după 
cite sintem informați, la această 
oră. principalele școli de scri
mă din lume (Italia, U.R.S.S., 
Franța, Ungaria, R.F.G., Polo
nia) vor trimite Ia ediția cana
diană mulți.dintre titularii care 
ie vor reprezenta la „mondia
lele" de 1* Viena.

Deci, responsabilități majore 
pentru scrimerii români care 
urmează să concureze la cea 
mai mare întrecere studențeas
că, în ceea ce privește scrima 
o adevărată repetiție generală 
înaintea campionatelor mon
diale. Pe cine mizăm ? Avînd 
in vedere că în aceste zile 
mulți dintre candidațli pentru 
Edmonton și Viena patticipă 
la puternicul turneu al țărilor 
socialiste, In Cehoslovacia, con
siderat ca un ultim trial, coefi
cientul de probabilitate mai e- 
xistă tncâ. Totuși, echipa femi-

Turneul a fo.t ciș............ ■ re
prezentativa Ungariei — io punc
te, urmată de echipele României 
— 9 puncte. Cubei, Cehoslova
ciei, Poloniei — cu cite 7 punc
te, și iugoslaviei — 5 p nete.

CAIAC-CANOE
BUDAPESTA, 6 (Agerpres). — 

Sportivii români au avut o com
portare meritorie la „Regata 
Szeged- de caiac-canoe la care 
au fost prezesnți caiaciști și ca- 
nolști din 14 țâri.

în proba de canoe simplu 1 000 
m, pe primul loc s-a situat Cos- 
tică Olaru, cronometrat cu tim
pul de 4:12,5, iar la canoe dublu, 
pe aceeași distanță, cuplul ro
mân Ivan Patzaichin, Toma Sl- 
mionov a terminat învingător cu 
timpul de 3:42,3, fiind urmat de 
un'alt echipaj românesc, alcătuit 
de Dumitru Bețiu și Teodor Gu- 
rei. A treia victorie românească 
a fost realizată de Agafia Buhaev 
și Tecla Borcănea, în proba de 
caiac 2 — 500 m în care Maria Ște
fan șl Nastasia Ioneseu au ocu
pat locul 3. Perechea Dumitru 
Bețiu, Teodor Gurei (canoe 2 — 500 
m) șl echipajul feminin de ca
iac 4 s-au clasat, de asemenea, 
pe locurile secunde,

LA EDMONTON
nină de floretă va fi, fără în
doială, prezentă la Edmonton, 
cu intenția declarată de a se 
număra din nou printre candi
datele la medalii, celor patru 
medaliate cu aur la București, 
Aurora Dan, Marcela Zsak, 
Csila Ruparcsics și Elisabeta 
Guzganu, adăugindu-li-se acum 
o altă tînără floretistă, Rozalia 
Oros. Petru Kuki, care după 
lanțul succeselor din 1981 (vi- 
cecampion mondial și al Uni
versiadei, bronz la „europene") 
a traversat anul trecut o pe
rioadă critică, este acum — 
după cum spun responsabilii 
pregătirii sale — in revenire șl 
speră să se afle din nou pe 
podium, cu gîndul — ca și flo- 
retistele — la Los Angeles 
1984. In dreptul spadasinilor, 
ca de atitea ori in ultimii ani, 
un semn de întrebare, pentru 
că oscilograma comportării lor 
îl impune. Credem însă într-o 
frumoasă surpriză, așa cum de
altfel s-a și întimplat la pre
cedenta ediție a Universiadei.-

BREVIAR
(Urmare din pag. 1)

tul englez de radio BBC. Știin- 
du-ți imensele posibilități fizi
ce, am spus : „în condiții per
fecte, într-o săritură fericită, 
Cușmir se poate apropia de 
7,50". Au zîmbit, dar au înre
gistrat. De fapt, care-ți sint 
limitele ?

— Nu știu, n-am împlinii nici 
21 de ani— Am progresat con
tinuu in ultimii 3 ani. In 1980, 
pe vremea asta, abia săream 6 
metri. Anul trecut, la sfirșitul 
lui mai ajungeam la 7 metri. 
Nu știu ce să spun despre li
mite. Cred că pot sări și mai 
mult. Cit ? Greu de spus... Pot 
doar să-mi fac vise, să-mi fi
xez obiective. De fapt limite 
absolute nu există, fiecare re
cord e o treaptă a unui urcuș 
continuu.

— Prin ce e mai bună as
tăzi Anișoara Cușmir decît cea 
de anul trecut ?

— In toate. Fizic, sini mai 
puternică și mai rapidă. Mi-am

JURGEN HINGSEN-NOUL RECORDMAN 
MONDIAL LA DECATLON!

Heike Daute — 7,14 m la lungime
FILDERSTADT (R. F. Germa

nia). Vest-germa.mil Jurgen Hin- 
gsen (25 ani) a redevenit re
cordman al lumii la decatlon cu 
un punctaj de 8 777 p. (V.R. era 
inferior cu 34 p șl aparținea 
britanicului Daley Thompson de 
la C.E. de la Atena — 1982). a 
Hingsen a înregistrat performan
țele : 100 m — 10,92, lungime — 
7,74 m, înălțime — 2.15 m. greu
tate — 15.94 m, 400 m — 47,90. 
110 mg — 14,11. disc — 46.80 m. 
prăjină — 4.70 m. suliță — 67.26 
m, 1500 m — 4:19,76.

BRATISLAVA. Campioana eu
ropeană de junioare Heike Daute 
(R.D.G.) a Înregistrat duminică 
un nou record al țării sale, la 
săritura tn lungime, cu 7,14 m !

TORINO. Meci triunghiular 
masculin : R.F.G. — Italia 114— 
107 Italia — Polonia 119—98. 
R.F.G. — Polonia 123—96. Suliță: 
Tafelmaier (RFG) 91.04 m. 400 
mg : Schmidt (RFG) 49.14 400
m : Skamrahl (RFG) 45.30,
prăjină : Lohre (RFG) 5.60 m, 
triplu : Hoffman (Pol.) 17.04 m, 
4X100 m Italia 38.79, 200 m : 
Mennea (Tt) 20,29. 1500 m : Bec

îmbunătățit tehnica, bătaia e 
mai bonă. Acum am, in sări
tură, senzația zborului. Schim
barea importantă e insă de 
natură psihică Cei care se 
ocupă de mine, antrenorul Ion 
Moroiu, doctorița Eva Bancea 
și psihologul Ovidiu Smădoiu 
m-au convins că sint cea mai 
bună din lume. Știu acum că 
sint cea mai bună, nu-mi pla
ce să o spun, dar o s-o arăt la 
fieeare concurs, de acum pină 
la Olimpiadă.

— Am vrea să-ți știm pro
gramul din acest an.

— La 24—26 iunie, concurs 
preolimpic la Los Angeles, la 
9—10 iulie calificările și finala 
la Edmonton, la Universiadă, la 
24 iulie finalele „Daciadei", la 
București, la 27 iulie probabil 
un concurs la Munchcn, la 13 și 
14 august calificările și finala 
la campionatele mondiale de 
la Helsinki, in sfirșit, la 21 au
gust, „Cupa Europei", in Olan
da, la Sittard.

— Anișoara, ai stabilit 4 re-

ker (RFG) 3:37,88, Patrignani (It.) 
3:37,82, Wesslnghage (RFG) 3:38,99, 
Materazzi (It.) 3:39,01. 4X400 m : 
B.r. Germania 3:03,52. 3000 m 
obst. : Ilg (RFG) 8:19,93. Wesolo
wski (Pot.) 8:22,94. disc : Juzi-
szyn (Pot.) 64.48 m. ciocan : 
Kwashl (Pol.) 77.52 m. Urlando 
(It.) 76,46 m. Riehm (RFG) 76.46 
m 1, înălțime : Thraenhardt
(RFG) 2,31 m. Wszola (Pol.) 
2.28 m, Trzeplzur (Pol.) 2.26 m. 
Dl Giorgio (It.) 2,26 m

RIGA. La concursul internațio
nal de duminică, cele mai bune 
rezultate le-au Înregistrat : Înăl
țime : Belkov 2,26 m. 400 mg : 
Vutterknech* (Austria) 51,61, 
disc 7 Dumeev 64,84 m. ciocan : 
Clujas 78,74 m. suliță : Vimis 
83,54 m : femei : înălțime : Olga 
Belkova 1,96 m, 100 mg : Liud
mila Ollar 13,29 . 200 m : (rina 
Grigorieva 23,90. disc : Tatiana 
Lesovaia 63,72 m.

LONDRA. Meci Marea Britanic 
— U.R.S.S. 146,5—153.5 n la fe
mei șl 189—239 p la bărbați. 
Teresa Sanderson 70,82 m șt Flo
rența Whitebread 67.46 m la su
liță. 

corduri mondiale la aceeași 
groapă cu nisip a stadionului 
„23 August". Are ceva deosebit?

— Nu, dar aici mă antrenez, 
aici sint acasă. Și publicul e 
mereu același, un publie extra
ordinar, căruia ii mulțumese 
pentru încurajări și pentru 
manifestația de simpatie. Așa 
cum mulțumesc și conducerii 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport și Co
mitetului Olimpie Român pen
tru splendidele trofee oferite 
imediat după concurs.

— în iarnă, într-un interviu 
pentru SPORTUL, spuneai că 
1983 și 1984 vor fi anii tăi.,.

— Mă voi ține de cuvint, o 
să vedeți....

CAMPIONATE...
CEHOSLOVACIA (et. 27) : Bo

hemians Praga — Ta.tr an Pre- 
sov 2—0. Inter Bratislava — Sla
via Praga 4—0. Spartak Tmava— 
T.j. Vitkovice 2—0, Plastika Nl- 
tra — Lokomotiva Kosice 1—2, 
Zbrojovka Bmo — ZVL Zilina 
2—2, Banik Ostrava — R.H. 
Cheb 2—0, Sigma Olomouc — 
Sparta Praga 2—0, Dukla Praga— 
Slovan Bratislava 7—1. tn cla
sament : 1. Bohemians 38, 2. Ba
nik 37. 3. Sparta Praga 35.

BULGARIA (et 28) : PLrin — 
TSKA 0—1, Etar — Levski Spar- 
tac 2—1, Slavia — Cernomoreț 
1—2, Haskove — Rosova Dolina 
4—0, Lokomotiv — Sliven 1—0, 
Spartak — Trakia 4—3. JSK 
Spartak — Botev 0—0. Belașița— 
Cemo More 2—1. în clasament : 
L TSKA 43 ; 2. Levski Spartak 
40 ; 3. Trakia 33.

fELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Marele pre

miu al S.U.A., formula I, la De
troit, a revenit Italianului Mi
chele Alboreto (247,080 km în 
1.50:53,669), urmat de Keke Ro- 
seberg (Finlanda) la 7,702 s șl 
John Watson (Irlanda) la 9,203 s. 
tn clasamentul piloților de for
mula I continuă să conducă fran
cezul Alain Prost cu 28 p, urmat 
de brazilianul Nelson Piquet 27 
p șt Patrick Tambay (Franța) 
23 p.

CICLISM • Cursa Paris —

• Pini la 1 mal 
a.c. se Înscriseseră 
la startul întreceri
lor de baschet femi
nin 12 reprezentati
ve naționale studen
țești, Intre care și 
cele ale U.R.S.S., 
R.P. Chineze, S.U.A.. 
Japoniei, Iugosla
viei și României.

• întrecerile se 
dispută intre 1 și 10 
iulie. Cele din gru
pele preliminare au 
loo în sala Field
house a Universită
ții Alberta șl in cea 
a Gimnaziului fa
cultății de educație 
fizică a Universită

ții Alberta între 1 
șt 7 iulie, cele se
mifinale (9 iulie) șl 
cete finale (10 iulie) 
fiind găzduite de 
Fieldhouse.
• Situată la cîte

va minute de „Satul 
Universiadei", sala 
principală a Uni
versității Alberta 
are tribune care pot 
permite acoesui a 
10 060 de spectatori. 
Este, de asemenea, 
dotată cu tabele e- 
lectronloe care a- 
nunță scorul, tim
pul, jucătorul care 
a comis fault, nu
mărul total de fa
ulturi etc.

UNGARIA (et. 28) : Vasas — 
Raba 2—3, Csepel — Diosgyor 
2—1, MTK — Honved 1—1, Be- 
kesesaba — Ferencvaros 0—1, De
brețin — Haladas 0—1, Nyiregy- 
haza — Pees 2—1, Videoton — 
Tatabanya 1—0, Zalaegerszeg — 
Ujpeat 4—2. în clasament : 1.
Raba 41 ; 2. Ferencvaros 40 : 3. 
Honved 39.

BENFICA - CAMPIOANA
în Portugalia, s-a disputat la 

sfirșitul săptămtali trecute ulti
ma etapă a campionatului. ta 
care lidera clasamentului Benfica 
a învins ta deplasare (2—O) pe 
Braga, iar echipa clasată pe lo
cul secund, F.C. Porto, a câști
gat. de asemenea, tot in depla
sare (5—1) la AJoobaca. Primele 
trei locuri : L Benfica 51 ; 2.
F.C. Porto 47 ; 3. Sporting 42.

* S-a Încheiat campionatul șl 
ta Luxemburg, victoria finală re

venind formației Jeunesse Esch

Roubaix (amatori) a fost câști
gată de belgianul Frank Verle- 
yen 5.54:18 pe 217,5 km. Pe lo
curile următoare: Wojtinek și 
Thorey (ambii Franța) în același 
timp eu Învingătorul • Turul 
Navarrel (amatori) a revenit so
vieticului Clujda 25.26:52. urmat 
de spaniolul Cabestan la 57 s.

MOTO • Marele premiu al 
Finlandei, clasa 500 cmc. moto- 
cros: 1. T. Pikkarainen (Finlan
da) pe „Honda", ». J. Slntonen 
(Finlanda) pe „Yamaha*. 3. G.

• Loturile echipe
lor pot avea maxi
mum 12 sportivi. 
Fiecare echipă poa
te fi însoțită de un 
arbitru internațio
nal. Grupele vor fi 
alcătuite din cite 4 
eclțipe.

• Ceremonia de 
deschidere a celei 
de a XH-a ediții a 
Universiadei va a- 
vea loc la 1 Iulie — 
Ziua națională a 
Canadei — pe sta
dionul „Common
wealth", care are o 
capacitate de 61 006 
de locuri.

care, după 22 de etape, a tota
lizat 34 de puncte. Pe locurile 
următoare : Suvenir Beggen 29 
p și Arls Bonnevoie 28 n.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE JUNIORI

Competiția, care se dispută în 
Mexic, a programat trei jocuri, 
în grupa „A- (la Toluca) : Aus
tralia — Scoția 2—1 (0—0) și (la 
Mexico) Coreea de Sud — Mexic 
2—1 (1 —1) ; grupa „B“ (la Pue
bla) : S.U.A. — Coasta de Fil
deș 1—0 (0—0).

ALTE REZULTATE...
a Rejkjavik : Islanda — Malta 

1—0 (1—0). în cadrul grupei a 
Vn-a a Campionatului euro
pean.
• Rio de Janeiro : Gremio

Porto Alegre — Fla men go 3—1 
(3—0), echipa învingă tea re cali- 
fieîndu-se pentru semifinalele 
Cupei Liberia dores.
• Buenos Aires : Estudiantes 

La Plata — Independlente 2—0 
(1—0), în prima manșă a finalei 
campionatului argentinian.

Nolce (M. Britanie) pe „Hon-da". 
tn clasamentul general conduce 
belgianul A. Malherbe.

TENIS • In turneul de la Ro
land Garros întrecerile juniori
lor au programat următoarele fi
nale: băieți: Stefan Edberg (Su
edia) — Franck ■ Fevrier (Franța) 
2—6. 6—2, 6—1, fete: Pascale Pa
radis (Franța) — Debbie Spence 
(S.U.A.) 7—6 6—3, dublu: C.
Anderholm, H. Olsson (Suedia) — 
surorile Maleeva (Bulgaria) 6—4. 
6—1.
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