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PRIMII CAMPIONI LA SCRIMA: FLORETISTUL PETRU KUKI
Șl SABRERUL CORNEL MARIN (ambii

Petru Kuki (Steaua) este 
primul campion de scrimă al 
..Daciadei" — ediția a IlI-a 
de performantă. Apreciatul 
nostru floretist s-a impus eu 
ușurință in preliminariile pro-

de la Steaua)

PETRU KUKI

tizi — drept adversar pe Cos
ta. pe eare l-a depășit fără di
ficultate (19—7), după aceea 
I-a întrecut pe Mătușan (15—1) 
si. in ultimul asalt, a dispus 
de Oancea (10—4). Merită a 
fi subliniat aplombul primului 
nostru floretist ta toate asal
turile. pregătirea sa fizică bu
nă. Antrenorul său, prof. Iosif 
Zilahi, consideră eă Petru Kaki 
se află ta plenitudinea pute
rilor, capabil de un rezultat 
bun la apropiatele campionate

zant care s-a prelungit pină 
la scorul de 12—10 ! Cel mai 
long asalt al finalei de floretă 
bărbați ! Mătusan si-a apro
priat veitoria pe merit, demon- 
strînd că rămtae un floretist 
de frunte: un bun 
si — cum a dovedit 
cu o mare rezistentă 
psihică. FL Nieolae

tehnician 
acum — 
fizică si 
(Progre-

STOCKHOLM, 7 (prin tele
fon). Ziua de marți a fost ul
tima petrecută în cadrul turne
ului din R.F. Germania. Luni 
după-amiază. In compania echi
pei din Kim (care organizează 
și turneul Internațional din vară 
cu participarea echipelor F. C. 
Aberdeen și Dinamo Bucu
rești). ..tricolorii" s-au apropiat 
de ritmul unui joc internațio
nal. obținind, bineînțeles, un 
scor net favorabil, superior ce
lor din precedentele Intîlniri. 
deși adversarii au fost, de altă
dată, mai puternici.

La acest meci a participat, 
in sfîrșit, și Bălăci, care a fă
cut eforturi deosebite pentru a 
ține pasul jocului, deosebit de 
alert El continuă să fie in
cert. dar acum există mult mal 
multe speranțe ca experimen
tatul nostru conducător de joc 
să fie în teren, ceea ce va 
conta foarte mult în fața unei 
apărări cu deosebite calități 
atletice, dar care pare alar
mată ori de cite ori înainta
șul fie că e vorba de Rossi.

de Conti, sau de Bălăci, uzea
ză de mijloace tehnice mai 
puțin obișnuite. în cadrul a- 
cestui ultim joc-școală, Țiclca- 
nu pare să se fi apropiat de 
plafonul său. Spectatorii din 
Kim au avut dealtfel surpriza 
de a vedea cum, la sfirșitul 
jocului, mijlocașul român cu 
nr. 5 (Țicleanu) a mai -făcut 
cinci ture de pistă, pentru a-și 
desâvîrși șl rezistenta în regim 
de viteză.

în rest, jucătorii sînt sănă
toși șl par mai puțin contrac
tați ca în preajmă meciului 
cu Cehoslovacia, cînd mai mult 
căutau să-și ascundă nervozi
tatea.

în privința formației vom re
veni in numărul nostru de

loan CHIRILĂ

(Continuare în pag 2-3)

De mline plnă simbătă.

CORNEL MARIN
bei, apoi s-a repetat in 
nările directe. A trecut, 
întii, de Roca (fără a

-vreo tușă !). apoi și de
(10—8) inirind in finala
Aici a evoluat avindu-I — ini-

elimi- 
mai 

primi 
Roșu 

de 8.

STAMA

< Continuare la pag. 2-3)

Tiberiu

mondiale de seniori, de 
Viena. Ceea ee, desigur, ii do
rim cu totii 1

O revelație. George Oancea 
(Steaua), clasat pe locul 2. H- 
nărul floretist bucureștean a 
avut o evoluție bună, incă din 
primele tururi ale competiției, 
apoi în eliminările directe, un
de i-a depășit pe __ 1__.2
Zaharia. în turneul final de 8, 
Oancea a dispus 
(10—5). după aceea ___ 
colae (10—6), ajungînd. în a- 
cest fel. fată în față cu Kuki... 
Comportarea sa bună îl reco
mandă pe Oancea pentru titu
larizarea in Iotul reprezentativ, 
unde nădăjduim 
prestație tot 
toare.

Foarte bine 
și Ernestin

Molea sl

de Roca 
de Fl. Ni

mai
să aibă o 

convingă-

comportat 
(C.S.

s-a
Mătușan

Satu Mare), situat pe locul 3, 
după un.... traseu care l-a so
licitat din plin. într-adevăr, 
floretistul sătmărean a fost ne
voit să evolueze in recalificări 
(după eșecul din primul tur. 
la FI Nieolae), acolo unde s-a 
detașat în fata lui Pereezeni 
sl Zaharia. Ajuns în turneul 
final Mătușan l-a întrecut pe 
Buzan (10—8). apoi a pierdut 
la Kuki (1—10). aflindu-se în 
postura trăgătorului care isi 
dispută locul în. în compa
nia... învingătorului său din 
primul tur al eliminărilor di
recte. FI Nieolae I De data 
aceasta. Mătușan. mai atent, 
avertizat de atacurile ■ false ale 
incomodului său adversar, a 
găsit mal lesne soluții pentru 
a puncta. într-un asalt epui-

24 de ore la Sport Club Bacău

NU FOTBALUL, CI GIMNASTICA
A FOST LA JOCURILE OLIMPICE...

mare talent, care se impune de 
pe acum prin valoare și cons
tanță chiar dacă are o virstă 
fragedă, va fi, ca siguranță, 
in echipa României la Jocurile 
Olimpice din 1988**). La „SA
LA TINERETULUI**, acolo 
unde își are sediul secția de 
gimnastică a clubului S.C. Ba
cău, la orele amiezii, cînd se 
făcea schimbul in programul 
non-stop, cele 14 fetițe își ta- 
cheiau antrenamentul cu gîn- 
dul la finalele campionatelor 
naționale de copii, din această 
lună. MAESTRA INTERNAȚI
ONALA Gabriela Trușcă-Robu 
se afla și ea în sală, pentru 
simplul motiv că acum este— 
antrehoare. „N-AVEM TRAM
BULINE ȘI SALTELE DE A- 
TERIZĂRI** — ne spune antre
norul Mircea Bibere, adăugind 
că și podiumul pe care lucrea
ză la sol elevele sale este o 
„fabricație** pe plan local. Poa
te federația... LA BAZA NAU
TICA șerbAnești vîntul pu
ternic vălurea, cu hulă mare, 
apa aflată pe fosta albie a Bis
triței, obligîndu-i pe elevii an
trenorului Vasile Bulibașa să-și 
caute culoare favorabile unde-

DUPĂ FOTBAL, GIMNASTI
CA se află pe lista preferințe
lor celor care sînt 
lui S.C. Bacău. Nu numai în 
virtutea amintirilor 
localnică Gabriela Trușcă a fă
cut parte din echipa României 
medaliată cu argint la Jocu
rile Olimpice de la Montreal 
1976 și cu aur la Universiada 
de la Ciudad de Mexico 1979), 
ci și pe baza pronosticurilor 
pentru viitorul nu- prea înde
părtat (prof. Mircea Bibere, 
antrenorul coordonator al sec
ției de gimnastică: „Gabriela 
Potorac, actuala campioană na
țională la categoria a IV-a, un

suporterii

(gimnasta

sImbAtA, meci deciși?
LA RUGBY

Meciul R.C. Gri vi (a Roșie 
— Steaua, decisiv pentru 
desemnarea noii campioane 
la rugby. se va disputa 
simbătă. pe stadionul Par
cul copilului, cu începere 
de la ora 17. Celelalte par
tide din programul ultimei 
etape a campionatului vor 
avea loc duminică. Paul SLAVESCU

(Continuare M pag. 2-3)

ud atractiv concurs

internațional nautic

REGATA

LA FETE: BUCUREȘTI SAU CONSTANȚA?
aceasta nu numai prin scorul în
registrat a fost cea dintre Su
ceava si Sălaj (m). Scor final : 
3—2 (12, —12, 
tru suceveni 
ultimul set 
multe emoții 
lăți la 14, după ce au condus 
cu 14—4 ! O frumoasă promi
siune evoluția tînărului Coste-

în sala Dinamo din Capi
tală au continuat ieri între
cerile turneelor finale ale „Da- 
ciadei" de performanță la vo
lei cu desfășurarea penultimu
lui act în primul joc al di
mineții s-au întilnit reprezen
tativele feminine ale județelor 
Constanța și Cluj. Elevelor an
trenorilor D. Jitaru șî L. Top- 
ciov le-au fost necesare apro
ximativ 30 de mi
nute pentru a se 
impune net Sco
rul de 3-0 (0. 2, 
1). ta favoarea 
constânțencelor ne 
scutește de orice 
comentariu tn ceea 
ce privește rapor
tul de forte dm 
teren. Poate ar 
trebui menționat 
doar faptul că ta 
lipsa Liderului, Doi
na Săvoiu, dujen- 
cele s-au lansat 
în... discuții și re
zultatul »-a văzut 
pe tabela de punc
taj. în meciul ur 
mătar b-au întîlnit 
selecționatele mas 
culine ale Tulcel 
și Brașovului. Du 
pă un joc cu pu
ține faze spectacu
loase. poate împo
triva calculelor... 
hîrtieî. tulcenii 
s-au impus cu 3—1 
(11. —8. 7. 7) da
torită. ta princi
pal. coordonatoru
lui Ivanov, bine 
susținut de ceilalți
cinci coechipieri, cu mențiuni 
speciale pentru Gavrilă. Și 
brașovenii an fost preocupați 
mai mult de vorbă șl mai pu
țin de jocul ta «ine. o notă 
aparte făcînd doar Hinda și 
tînărul Răzvan Paul. O parti
dă ceva mai echilibrată, șt

—14. 9, 14) pen- 
care au ciștigat 

si meciul după 
văzîndu-se ega-

Ivanov (nr. 9) ți Gavrilă (Tulcea) vor bloca 
un nou atac al brașoveanului Crișan. 

Foto : Dragoș NEAGU
niuc, care alături de Mindru, 
Dumitru și Șteflea au fost ce! 
mai buni jucători de la în

Gheorghe DEDIU
Mihail VESA

(Continuare in pag. 7-3)

Azi, la Arad

ROMANIA
IUGOSLAVIA

LA BASCHET (f)
După evoluțiile remarca

bile de la turneul interna
țional de baschet de la 
Szekesfehervar (Ungaria), 
unde a ocupat locul secund, 
azi, ta Sala sporturilor din 
Arad, reprezentativa noas
tră feminină va Intflni. de 
la ora 17,30, selecționata 
Iugoslaviei. în formație vor 
juca, printre altele. Mag
dalena Pall. Mariana Bădi- 
nici, Ștefania Borș. Came
lia Hinda, Cornelia Stoi- 
chită.

SNAGOV
LA CAIAC-CANOE

De miine pină simbătă 
iubitorii «porturilor nautice 
vor avea prilejul să urmă
rească un atractiv concurs 
internațional de caiac-ca- 
noe Regata Snagov. Ea ae 
va desfășura pe lacul care 
dă numele competiției. în
trecere de tradiție, care a 
adus an de an la start nu
meroase vedete ale sportu
lui padelei și pagaei. Rega
ta Snagov se va bucura, la 
actuala ediție, de participa
rea caiaciștilor si canoigtt- 
lor din nouă țări: Belgia, 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cu
ba. Republica Democrată 
Germană. Italia. Polonia. 
Ungaria si. desigur Româ
nia. După cum se vede, 
fruntașii caiacului si canoe! 
românești vor avea prile
jul. acum, cu o lună șl ju
mătate Înaintea campiona
telor mondiale de la Tam
pere. să se întreacă cu re
prezentanții unor scoli de 
forță și tradiție în acest 
sport. Flotila noastră va 
concura in corpore. Regata 
Snagov fiind unul din ulti
mele starturi oficiale Îna
intea etapei decisive a pre
gătirilor pentru campiona
tele lumii.

în programul concursului 
figurează cele 13 curse cla
sice pe distanțele de 500 și 
1 000 m. Joi dimineața, de 
la ora 9 vor avea loc se
riile șl recalificările la 1000 
m; după-amiază. de la ora 
15 sînt programate seriile 
și recalificările la 500 m; 
vineri de la ora 9 vor avea 
loc semifinalele la 1000 și 
500 m; FINALELE la 1000 
m se desfășoară vineri de 
la ora 16,30. cele de la 500 
m stmbătă de la ora 9.

Campionatul republican de pentatlon modern

TÎNĂRUL ION NICA A CÎȘTIGAT

PROBA DE CĂLĂRIE
Și totuși, confirmind parcă 

regula... neprevăzutului ce ca
racterizează, de obicei, proba 
de călărie, ultimele două serii, 
programate ieri dimineață, pe 
aceeași bază de la Olimpia 
unde s-a concurat si in prima 
zi. deși angrenau sportivi cu 
veleități mai reduse la primul 
loc. au fost cele care au de
semnat învingătorul. A înche
iat victorios cea de a doua 
probă a campionatului național 
de pentatlon modern, călăria. 
tînărul sportiv Ion Nica de la 
clubul Olimpia București. Me
ritul său incontestabil a fost 
acela că a știut să-si conducă

cu abilitate calul Șeitan peste 
obstacole. Obținind un timp 
mai bun decît colegul său de 
club Mihai Sandu. Ion Nica 
realizează o victorie care poa
te să-i dea... curajul necesar 
pentru celelalte trei probe ale 
concursului si să-l stimuleze ta 
activitatea lui sportivă viitoare. 
Oricum, este interesant de sub
liniat că ambele rezultate de 
1 100 p ale concursului au fost 
obținute cu același cal Șeitan. 
Deci, după două zile de călă
rie. proba îi are în frunte pe

(Continuare in pag. 2-3)



Campionatele de juniori la tenis de masă

AU IOSI UIStMSAII CISIIGATORII IA DUBLU
Festivalul voleiului copăcean

DOUA ZILE DE FRUMOASA SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ
Ca mereu în ultimii 12 ani, pe 

la început de iunie curtea șco
lii din satul Copăcel s-a umplut 
simbătă dimineață cu oaspeți, 
așteptați cu drag, din toata col
țurile județului Brașov, cu să
teni de toate vârstele. Ca Întot
deauna. de cînd a intrat tn tra
diție atît de atrăgătorul .Festi
val al voleiului copăcean". oas
peții au fost întîmpinați tn zori 
de frumosul spectacol oferit de 
fiii Copăcelului, în minunatele 
costume populare din partea lo
cului. Invitații au oferit la rin- 
dul lor sătenilor alese melodii de 
muzică tînâră. interpretate de e- 
leva brașoveancă Gabriela Neac- 
șu, de instructorul de la Casa 
pionierilor din orașul Victoria. 
Olimpiu Băcilă, și de vicepreșe
dintele C.J.O.P. Brașov. loan 
Stroia. acompaniați de chitare si 

muzicuțe și de întreaga asistență...
Clipe emoționante, trăite intens 
de toată lumea, intercalate de 
binemeritate laude aduse de oas
peți. între care prof. Petrică 
Stancu, maestru al sportului, fost 
International și jucător la divi
zionara „A* brașoveană Tracto
rul, a cărui intervenție la micro
fon a mers la inima celor aflați 
la începutul urcușului spre per
formanță și care visează să a- 
jungă pe culmi.

„Copăcel !«, strigarea repetată, 
adresată de voleibalistul brașo
vean, și răspunsul („Ura, ura, 
■ra !“) dat de băieții de la Li
ceul industrial Tractorul, pe care 
F. Stancu îi antrenează, au con
stituit semnalul începerii compe
tițiilor volei balistice din cadrul 
festivaiul ui, la care veniseră nu 
teci puțin de 15 echipe de fete 
■1 băieți din Brașov, Predeal,
victoria, Zămeștl, Hirseni. Re- 
•ea, Șercaia, Breaza. Sportivi,
oficiali, părinți ai sportivilor 
frățiori și surioare care l-au 
Însoțit, numeroși săteni au in
vadat pajiștea din crângul de 

apropiere, tere-

pornească pe urmele tatălui. Din 
celelalte echipe, impresii deose
bite asupra publicului și specia

liștilor făceau trăgătoarea Lu
minița. Teliban, ridicătoarea Ilon
ka Hyll (13 ani), de la ..Nivea“ 
Brașov, și trăgătoarea Cristina 
Bălașa, fostă schioară, de la Li
ceul din Predeal, cărora toți le 
întrevedeau frumoase perspective 
în performanță, precum și Mar
cel Anghel de la Școala generală 
din orașul Victoria, pe 
nise să-1 vadă și tatăl 
fesor de matematică...

Jocurile au continuat 
pînă seara târziu și a 
pînă după-amiază. In 
unui interes tot mai mare, 
punindu-i pe arbitri (și ei foști 
sportivi, ca Gh. Băîhăceanu, V. 
Ilieș, E. Haruța. L O ană) la a- 
de vă rate teste de rezistentă Pri
mul loc la fete a revenit 
pei Brașovia, urmată — 
satisfacția primarului din 
seni. Nicolae Grancea, și 
rectorului școlii locale.
Manta ' * — -

care ve- 
său. pro-

non-stoo 
doua zi 

mijlocul 
su-

ech:- 
snre 
Hir- 

a di- 
_____ _____ Virgil 

de echipa din Copăcel.

de cea a Liceului din Predeal, 
de „Nivea* Brasov, de Școala 
generală Breaza șl „Unirea* Bra
șov. La băieți a câștigat firește 
C.S.Ș. Tractorul, urmat de Iac. 
ind. Tractorul Șc. gen. orașul 
Victoria și de echipa locală. Fes
tivalul s-a Încheiat cu un fru
mos joc intre echipa de seniori 
a localnicilor (L Toacșe, Gh. 
Comșit, L Drigoi. L Grama. I. 
Popa, la care a aderat si p- Stan
ca) și cea a oaspeților, cu 
Leoveanu (V. Stânei). A. 
rencz, Gh. BMhăceanu, V. 1 
L Șuhan șl fostul fotbalist

Gh. 
Fe

llies, 
_______________ t L 

CopiL Un meci arbitrat cu șar
mul obișnuit de Gh. Stan. un 
meci care a fost și o frumoasă 
lecție de pasiune vie pentru 
sport. Final potrivit pentru un 
festival care rămine întotdeauna 
între amintirile deosebite și de 
la care participar.ții se despart 
cu promisiunea revenirii la ediția 
următoare..

Aurelian BREBEANU

„REPRIZE" DE GRAȚIE Șl INDEMINARE

CRAIOVA, 7 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate, 
festivalul tenisului de masă al 
tinerilor jucători, care se desfă
șoară sub egida „Daciadei*, a 
continuat cu întrecerile din ca
drul probelor individuale. In con
cursul băieților, favoriții nr. 1 — 
cralovenii V. Florea șl C. Toma 
— au Întrecut cuplurile Stan 
(Unirea tricolor Buc.) — Vîrbes- 
cu (Automecanica Giurgiu) cu 
2—0, Sora (Rovine Craiova) — 
Creangă (C.S.Ș. Bistrița) cu 2—0. 
Do bai — Dumitrescu (Pionierul 
Craiova) cu 2—0 și Tiugan (Univ. 
Craiova) — Galfi. (înfrățirea Tg. 
Mureș) cu 2—9.

Dacă prezenta jucătorilor Toma 
și Florea în finală nu constituie 
o surpriză. calificarea unui du
blu care nu figura printre favo
rite (Bă doi — Univ. Craiova, 
Dorcescu — C.S.Ș. C-ța) este re
zultatul unei comportări bune pe 
parcursul probei : 2—0 cu F. Po
pescu (Pionierul Craiova) — L. 
Popescu (Univ. Craiova). 2—0 cu 
Fieraru — Ciocârlie (Pionierul 
Craiova). 2—9 cu Trandafir-Ignat 
(C.S.M. Cluj-Napoca) și 2—0 cu 
Koffol (înfrățirea Tg. M.) — Fe- 
renezi (C.S.M. Cluj-Napoca). Fi
nala a revenit cuplului 
Univ. Craiova : Florea 
Bă doi. Dorcescu : 2—1 
11).

Din concursul fetelor, reținem 
comportarea foarte bună a ju
cătoarei Rodica Urbanovici (Me
talurgistul Cugir) și evoluția în
tre slab și satisfăcător a cunos
cutei Ol ga Nemeș. în prim-pla-

de la 
Toma- 

(17, -20.

nul competiției s-au aflat pere
chi cotate pe locurile 3 și 4 în 
tabloul de concurs. De o parte 
Rodica Urbanovici (Met. Cugir)
— Carmen Găgeatu (MILMC —
CPL), de cealaltă Marilena Pan- 
țuru (C.S.Ș. 2 STIROM Buc.) și 
Otilia Bădescu (C.S.Ș. 1 I.M.G.B.) 
au fost dublurile care au urcat' 
în finală. Primele au întrecut cu 
2—0 pe : Ciosu-Semen (Spartac
Buc.), Marinaș-S. Coroian (Rovi
ne Craiova), Gherman (C.S.M. 
Cluj-Napoca) — T. Nemeș (în
frățirea Tg. M.) și O. Nemeș — 
Kinga Ix>hr (înfrățirea Tg. M.), 
în timp ce dublul secund a de
pășit cu 2—0 pe : Berbec-Ciocan 
(I.T.A. Prahova), Antal (C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc) — L. Coroian 
(Rovine Craiova), ’ ’ ” 
goslov (Metalul C.S.Ș. 
cea) și cu 2—1 pe
(C.S.M. Cluj-Napoca) ■ 
(Metalurgistul Cugir).

Urbanovici și Găgeatu 
ținut titlul, câștigînd cu 
15).

în competiția de dublu mixt, 
primii favoriți, V. Florea — Olga 
Nemeș, au eliminat cu 2—0 pe 
Colan — S. Coroian (Rovine 
Craiova). Marin-NeagU' (Spartac 
București), Fiilop (C.S.Ș. Od. 
Sec.) — Ferenczi (C.S.M. Cluj- 
Napoca) și cu 2—1 în semifinală 
pe Toma—Lohr. în finală, Florea
— o. Nemeș, — Dorcescu.
Urbanovici 2—1, (20, —11,

Miercuri vom 
nii Ia simplu.

Emanuel

Girbină-Bo- 
Rm. Vll- 
Ferenczi 

- Furtună

au ob-
2—0 (18.

R. 
(20. —11, 19).

cunoaște campio-

FÂNTĂNEANU

mesteceni din ._______ ___
«■urile de voie: au fost înconlu- 
aate de galerii gălăgioase.
■oțltoril au șl trecut la montarea 
«orturilor. apoi au adoptat la 
rtndul lor ținuta sportivă lncin- 
gtnd. Împreună cu sportivii dis
ponibili, pasionante partide de 
fotbal, care au strlmlt și ele in
teresul spectatorilor, îndeosebi 
prln virtuțile etalate de tînăra 
voleibalistă de la „Nivea* Bra- 
pov, eleva Cristina Ștefan, des
coperită de antrenorul ei M. Do
ri»? chiar în mediul... fotbalistic. 
Pe terenurile de volei, cele mal 
bune impresii le lăsau firește 
fetele de la C.S.ș. Brașovia, 
conduse tn concurs de prof. Ar
pad Ferencz, fost șl el jucător 
bl .,A“ la Tractorul, și băieții de 

M C.S.Ș. Tractorul, pregătiți de 
prof, loan Rosenberger șl Intre 
care cel prezenți au descoperit 
cu plăcere pe Horațiu-George 
Ferariu, liul cunoscutului și va
lorosului internațional Gheorghe 
Ferariu, azi arbitru internațional. 
Fim, la aproape 1,90 m. pare să

specta toril or.

In

Chiar ți in condițiile in care 
lint programate in aer liber, 
concursurile de gimnastică rit
mică stîmesc un interes apar
te. Ne-a confirmat acest ade
văr Festivalul cultural-sportiv 
de primăvară, organizat — sub 
însemnele „Daciadei" — de 
sectorul 1 al Capitalei, dumi
nică dimineață, pe Stadionul 
tineretului. In pofida caniculei 
(+32 grade Celsius la ora 10 )• 
«m mare număr de spectatori 
a populat tribunele stadionului 
de la Șosea, pentru a urmări 
reprizele de.„ grație ri inde- 
minare ale copiilor din unită
țile de tnvățămint ale aces
tui sector, din grădinițe, școli 
generale ri licee, din cluburile 
sportive școlare nr. 1 și Tri
umf. Pentru ci gimnastica rit
mică a constituit dominanta 
programului sportiv al Festi
valului.

Ne-am convins încă o dată 
că această disciplină și-a creat 
• statornică tradiție in unită
țile școlare 
colo unde 
specialitate 
ne (Iuliana 
nerală 
Școala 
Marcu 
Laura

ale sectorului 1. a- 
cadre didactice de 
o cultivă cu pasiu- 
Matei — Școala ge- 
3, Ana Cociș — 

Gabriela 
17, 

Școala gene-

nr.
generală 11,
— Școala generală 
Căpriță

rolă 173, Maria Copil — Școala 
generală 5), realizrnd o primă 
etapă către modelare. Apoi, ta
lentele autentice — cele care 
au și evoluat la Festival — 
trec mai departe in „atelierele* 
cluburilor școlare, sporindu-și 
bagajul cunoștințelor tub... ba
gheta unor profesoare-antre- 
noare dăruite meseriei. ca 
Doina Firică, Victorița Buru
iană etc. Așa cum remarca și 
prof. Th. Bolea, președintele 
clubului sportiv școlar „Triumf". 
..se muncește mult, eu sirg. cu 
spirit de angajare, in gimnas
tica ritmică, astfel că există 
și perspectiva unor rezultate 
de valoare*.

Programul sportiv al Festi
valului a mai cuprins o lec- 
ție-model de educație fizică 
prezentată de prof. Gh. Pre- 
descu, de la Liceul ind. 32 
(care ar merita să fie repetată 
în prezența tuturor c—J — 
didactice de specialitate 
sector !). demonstrații de 
și aeromodele, precum și 
nedită alegorie de fotbal, 
bp. volei și handbal. In 
tul, o reușită a Consiliului 
pentru educație fizică și sport 
al sectorului 1 și a factorilor 
cu atribuții in sport din sector.

cadrelor 
din 

oină 
o i- 
rug- 

to-

Tiberîu STAMA

TURNEELE FINALE LA
(Urmare din pag 1)

vingători, Mășcășan și Terbea 
remarcîndu-se dintre Învinși.

Cele două partide feminine 
programate după-amiază au fur
nizat spectacole plăcute, apre
ciate de spectatori. Gălățencelc 
au jucat mult mai bine, mai 
legat In campania băcăuan ce lor 
Dar echipa județului Bacău, pre
gătită pentru competiție de prof. 
Vasile Ghenadi (în lipsa secun
dului lotului national, V. Moșes- 
cu). șl-a materializat condiția 
fizică superioară, care i-a per
mis o eficiență mai mare In atac 
și la blocaj. După primele două 
seturi. In care ambele echipe au 
avut comportări oscilante. în 
următoarele jocul a fost echili
brat, cu o strânsă și pasionantă 
evoluție a scorului. în cele din 
urmă, Bacăul (de la care s-au 
remarcat Valerica Maier. Mar
gareta Pescaru, Marilena Bog
dan și Florentina Mangeac) a 
obținut victoria cu 3—1 (5, — 7, 
14, 13).

La fel de disputat a fost me
ciul dintre echipele Bucureștiului 
și Sibiului. Bucureștencele, deți
nătoarele titlului de campioane 
ale ..Daciadei*, au câștigat cu 
3—1 (8. 9. —14. 8). Victoria lor

VOLEI
primul rând pre- 
nesigure ale ad- 

Numai în setul se-

PRIMII CAMPIONI LA SCRIMĂ

43 DE JUNIORI MICI
(Vrmare din pag 1)

PE VELODROM
Dupâ concursurile vitezigtilor 

•entori, velodromul DLname din 
Capitală a găzduit, toată săptă
mâna trecută. sub genericul 
„Daciadei*, disputele junio
rilor din cadrul cam pion ațelor 
municipale. Aproape In fiecare 
după-amlază de concurs a bătut 
vântul, situație in cane competi
torii nu si-au putut etala în
treaga gamă a pregătirii lor. re
zultatele obținute purtând pece
tea condițiilor nefavorabile in 
care s-a alergat. Ca un fapt 
Îmbucurător este Insă numărul 
mare al participanților 1» cate
goria juniori mici, ta probele 
âOOă m urmărire individuală gi 
800 m cu start de pe loc s-au 
prezentat la start 45 de ooncu- 
reilțl. Din Întrecerile Juniorilor 
mari merită evidențiată proba 
<000 m urmărire individuală. ki 
eare VL Rusa (Sttrom). *n fi
nala pentru locurile 1—2, a clstl- 
<at Întrecerea tn compania lui 
AL Molsescu, ajungtedu-l pe *- 
eeska dla urmă (!). Ruau a li
mit • cursă de excepție. Iată 
daaamentele. Juniori miel, vite- 
zl : L M. Cleonic (Dinamo) 1X7. 
X C. Ionică (C.S.S. 1), 3. M. 
Miau (CJi.S. X) ; not m urmă- 
Mre individuală : L C.
teeacn ICS.S. V 1H4J, X VL 
Budunot (Sttmn) X FX
Gota (CJSA. 1) 2:444 ; Mt m cu 
■•art de pe loc : X M. Cleonic 
«T,5. X FL Beraru (C.S.S. » M.X 
X VL Budurol 38.X M00 m ur- 
aaărtae eehlpo : l C3.S, 1 (Ge- 
rtonită. Cbeoeota, Dine) 1414: 

C.S.S. 2 24X8 1 8. OMmpda
2-J4,t. Juniori mari. viteză : 
X O. Bruatureana (Steaua)
22.0, 2. C. Toma (Dinamo). 2. C. 
Mihălțeanu (Olimpia) IJ.S ; 1M0 
m eu start de pe ioc ; 1. G.
Brustureanu 148,4, 2. C. Toma 
1:1X8, 2. A. Moiseacu (C.S.S. 1) 
1:18,7 ; 4000 m urmărire indivi
duală : 1. vi. Ruau (Stirorn) 
8:19,8, X Al. Moisescu (C.S.S. 1) 
— ajuns din urmă, 2. C. Toma 
(Dinamo) 5:30,1. 4000 m urmărire 
echipe : 1. Stirom (Rusu, Mines, 
Manolaehe, Buduroi) 5:05,7 ; 2.
C.S.S. 1 5:13,2 ; 3. C.S.S. 2 5:29,«. 
(Gh. ȘT.).

sul București) s-a clasat, ast
fel, pe locul 4. în continuare, 
clasamentul turneului final se 
prezintă astfel : 5. - Eugen 
Roșu (Progresul București). 6. 
Vasile Costa (C.S. S. Mare). 7. 
Livius Buzan (Steaua). 8. So
rin Roca (Steaua). Cum se 
poate vedea, Steaua a domi
nat turneul final, avînd 
mai puțin de 4 floretiști. 
timp ce C.S. Satn Mare si 
greșul București au fost

cu cite doi concui*enți.
un reprezentant al clu- 
sportiv Steaua a clștigat

zente
Tot 

bului

nu 
în 

Pro- 
pre-

CAMPIONATELE
DE PENTATLON

(Urmare din pag. 1)

următarii eoncurenți : Ion Nica 
(Olimpia II) 1100 p. Mihai San
da (Olimpia I) 1 100 p. Dan 
Groza (Steaua) 1 098 p. Sorin 
Faur (C.S.S. Timișoara) 1 088 p. 
Marian Gheorghe (Steaua) 1 070 
P, Otto Wermescher (Univ. Ti
mișoara II) 1 070 p. Iată și pri
mele clasate pe echipe : CJS.Ș. 
Timișoara 3 088 p. Steaua II 
3 030 p. Univ.-Industria linii Ti
mișoara 2 982 p. Steaua I 2 918 
p. Olimpia II 2 838 p. Olimpia 
I 2 088 p. După două probe, in 
ede două clasamente generale 
lideri scontați : Steaua s-a in
stalat In frunte la echipe eu 
8148 p, urmată de Universita- 
tea-Industria linii Timișoara 
cu 8 028 p și Steaua II cu 5 284 
p. La individual, conduce Du
mitru Spirlea cu 2 247 p. urmat 
de Iuliu Galovici cu 2155 p 
și Stefan Cozma cu 2124 p.

Astăzi, de la ora 17, la ba
zinul de la „23 August", start 
in proba de inot. (C. M.)

și proba de sabie din cadrul 
„Daciadei*4. Și anume Cornel 
Marin. într-un asalt de o marc 
frumusețe, campionul l-a de
pășit pe Ioan Fop, colegul său 
de club, cu 11—9. Pop a ocu
pat, astfel, locul 2. Pe locul 3, 
de asemenea un sabrer de la 
Steaua, Marin Mustață, învin
gător cu 10—8 în asaltul cu Mi
hai Frunză (Dinamo), care s-a 
situat pe locul 4.

în partea a doua a clasa
mentului turneului final s-au 
aflat Ion Pantelimoncscu (Di
namo), pe un surprinzător loc 
5 (prin înfrîngerea sa la cole
gul de club, Frunză, cu 10—6), 
Petre Badea (Voința Slobozia) 
pe locul 6 — cea mai bună 
performanță a acestui tînăr 
scrimer ialomițean în întrece
rile „Daciadei*4, Vilmos Szabo 
(Tractorul Brașov), care a în
cheiat întrecerea pe locul 7, și 
Alexandru Chiculiță (Steaua) 
pe locul o.

Mențiuni speciale pentru 
Cornel Marin, care confirmă în 
acest fel frumosul său succes 
de la Turneul țărilor socialiste

DURĂU

s-a cla-
Mustață, 
finaliști- 
recalifi- 

pe care 
implicit,

(unde, de asemenea, 
sat pe locul I). Marin 
inițial scos din rîndul 
lor și... reintrat prin 
cări, Vilmoș Szabo, 
numai tinerețea și, 
lipsa de experiență l-au oprit 
să „urce“ pe o poziție supe
rioară, și Mihai Frunza, cu 
multe disponibilități (cum le-a 
dovedit în întregul concurs), 
dar încă prea nervos, neajuns 
care îl descumpănește vizibil și 
îi scade masiv potențialul !

în rest sînt de semnalat e- 
voluțiile curajoase ale lui Va- 
silc Rațiu (Victoria Cărei), 
Marin Florea (Clubul sportiv 
școlar Slobozia), Dumitru Ma
rin (Dinamo), după cum ne-am 
fi așteptat la mai mult de la 
Emil Oancea si Daniel Costin 
(Tractorul Brașov), doi sabreri 
valcroși, dar care au „dispărut4* 
către finalul eliminărilor direc
te. Oboseală fizică ? Insufi
ciente resurse psihice ?

Miercuri și joi se vor desfă
șura întrecerile din cadrul Di
viziilor „A*4 și „B“. la aceleași 
probe.

s-a datorat în 
luărilor foarte 
versarelor.
cund, cînd condueeau cu 6—0, 
sibiencele au cedat succesiv 
șapte puncte directe din servi
ciu. Altminteri poate că soarta 
partidei era alta. Pe de altă 
parte, echipa Bucureștiului a a- 
vut o apărare la fileu și în 
linia a doua mult mai eficientă. 
Au jucat echipele : BUCUREȘTI: 
Mariana Ionescu, Doina Moro- 
$an (Victoria Banciu), 
Niculescu, Speranța 
Georgeta Lungu, Mi reia 
SIBIU : Anca Ștefan 
Hilla), Doine Bischin 
Beșta), Iulian a Răceau,
Popoviciu, Marinela Țurlea, Anca 
Am ariei. Așadar. în turneul fe
minin titlul se dispută azi între 
echipele Bucureștiului și Con
stanței.

Penultima zi de concurs a pro
gramat în final partida derby 
dintre formațiile ' masculine 
București și Dolj, neînvinse până 
ieri, principale candidate la titlu. 
Scor : 3—2 (—7. 9, 4,

FEMININ

1. Constanta
2. ~
3.
4.
5.
6.

București 
Sibiu 
Bacău 
Gal-ați
Cluj

Victoria 
Gaman, 
Pavel ; 

(Angela 
(Sen ea 
M treia

—13. 8).

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

MASCULIN

4
4
4
4
4
4

4
4
2
2 
0
0

4
3
2
1
1
1

0 
0
2
2
4
4

4
4
4
4
4
4

ULTIMEI 
>, de la

București 
Dolj 
Sălaj 
Brașov 
Tulcea 
Suceava

PROGRAMUL 1 
Sala Dinamo,

Galați — Cluj (f), Sibiu 
cău (f) și Suceava —

0
1
2
3
3
3

8
7
6
5
5
5

12: 3 
11: 4 

8: 9 
7:10 
5:10 
4:11

ZILE
ora 9 
— Ba- 

___  ________ Tulcea 
(m) ; de la ora 15: Dolj — Sălaj 
(m), Brașov — București (m) șl 
Constanța — București (f).

Azi, in Capitală

CONCURS DE DIRT-TRACK
Iubitorii sportului cu motor 

din Capitală vor avea azi pri
lejul de a asista la o intere
santă reuniune, de dirt-track. 
care programează întrecerile 
etapei a Il-a a campionatu
lui national la perechi. Pri
ma etapă a competiției a a- 
vut loc duminică la Brăila și 
a fost cîștigată, după curse 
deosebit de spectaculoase. de 
cuplul Marin Dobre — Gheor
ghe Marin (Metalul București). 
Reuniunea dp azi se va des
fășura de la ora 16,30 pe sta
dionul Metalul (Pantelimon).

UN EVANTAI DE ATRACȚII TURISTICE DE SEZON
Un concediu, o minivacanjă, cîteva zile de 

recreare ; pe toate vi le puteți petrece chiar 
acum la complexul DURAU.
• O zonă de mare atractivitate pentru iu

bitorii muntelui,
• Aer puternic ozonat, climat de cruțare 

liniște,
• Confort pentru toate gusturile în hote

luri și vile elegante,
• Servicii de bună calitate,
• Numeroase mijloace de agrement : sală 

de jocuri mecanice, de biliard, popicărie elec
tronică, discotecă, aparate de gimnastică, 
saună, băi de plante, terenuri de tenis, vo
lei, baschet, handbal. Fiind așezat la 800 m

altitudine, intr-unui din cele mai pitorești 
locuri din țară, Durău constituie totodată un 
punct de pornire in 
excursii în interiorul 
hlău.

Rețineți : in prima 
neficiați și de tarife 
siuni complete pe zilpersoană fiind de 78 lei.

Informații suplimentare puteți obține de la 
toate agențiile și filialele de turism din țară, 
precum și direct din stațiunea Durău. la 
telefon 73134, prefix 936.

Procurîndu-vă bilete de la Oficiile județene 
de turism, beneficiați de o reducere de 25% 
la transportul pe C.F.R.

numeroase drumeții și 
muntelui leqendar-Cea-

parte a lunii IUNIE be- 
reduse, costul unei pen-

(Urmar

Gimn

FRUMOAS

24

PENI
Ieri s-au înche 

cadrul turneijjgk 
a calificat vii 
„A“. Ele sînt : 
Vulcan Buc. și 
gir (seria I), TC 
vodari, Rapicp»B 
Buc. (seria a n 
chip-e se vor ală 
formații (Polit 
Cluj-Napoca. R 
Rapid Buc. și G 
—care nu au re 
în prima grupă 
împreună vor f 
dă a Diviziei „A 
mănunte de la

METALURGIS 
CSM SUCEAVA 
aprig, cu faze 
bele părți. Buco 
termine turneul
ce au șl reușit ; 
obțină un rezul 
le asigure vii 
,,A“. Iată de ce 
tante“ se pot d
de acest .,egal“ 
fond, care le-a 
țele. Sigur, suce 
avea o echipă 
pregătită să fa
,,A“. Ei au pre 
zător“ în margi 
o mare calitate, 
vă, dotată cu 
decizie (Conach
un ansamblu m 
punct (antrenor 
Dar reprezentau 
— deși fără uii- 
zător — s-au
simplu de fieca 
oonduși de B 
n.aș“ la grăma 
inițiat multe a 
bine construite 
Săhlean). Punct 
cate de Cons 
daru (tr.) pe 
(drop șl Lp-> 
giatul. A 
ciunescu.

olimpia bu 
șov n—« ( 
flectă de fel 
E drept, că 
pia (an 
Marian) 
victorie 
a se 
primul fluier 
adversarii kw, 
sfmplu, nu Int 
loace corecte 
Ion Tase a 
lovirea unui a 
pământ). în

In Sala spo 
în organizarea 
C.S.Ș. Brașov 
desfășurat tim 
de 
IU 
se 
me 
de 
a reunit în a 
curente, con 
chip-e, din 11 
tr-o ambianță 
tele și-au eta 
tuozitate^ i 
piatel eJ^L^ 
vor 
Iată rezulta 
a 4-a : individ 
lentina Selej 
26,15 p, CI. 
Baia Mare)

a 4-a edit 
de 
bucură de 
în într

„Cupa

va la adăp 
antrenament^ 
dublu vîsle, 
Daniela Stra 
1 a clubului 
ranța olimpi 
piu și 4 r 
vorbi întrucî 
se (învingăt 
internațional 
Ungaria. WC 
că mai aveți 
bat pe antre 
bașa, răspun 
edificator: „ 
vicecampion 
simplu fond 
campion la 
al lotului na 
nea ca intre 
rat la D 
CÎND VRE 
ELNICA. ca 
pregătirea p 
incinta bazei 
teren de fot 
regulamentar 
sească balon 
NUL RO 
ziua vizitei 

Bacău, ecfiip 
evoluînd într 
lă la Roma 
susținut un 
adversara 
detului. în 
tinerelor t 

dt 
Ionul divizi 
spuno-> pr 
nrnf. Corn 
noscut și a



U DIVIZIA
Lt partidele din 
04^baraj care 
&e divizionare 
SM Suceava, 
Italur^istul Cu- 
Ind. Midia-Nă- 
au “<i Olimpia 
h. Aceste 6 e- 
ira celorlalte 4 
ca 16 Febr. 
Lentul Bîrlad. 
tia PTT Arad) 
I să se mențină 
ralorică — și 
[a seria secun- 
I Iată cîteva a- 
kiimele partide.

TRICOLORII11 AU SOSIT LA STOCKHOLM

t CUGIR — 
1-6 (6—6). Joc 
moașe de am- 
enii căutau să 
hnvinșt ceea 
petalurgiștii să 
I bun care să 
la prezentă in 
nbele „comba- 
lara multuimite 
Echitabil. In 
mplinit dorin - 
Iii au părut a 
I robustă, mai 
Ifată Diviziei 
Itat un „prin- 
l(Dumitraș) de 
laripă explozi- 
nare viteză și 
11. in general, 
Ibine pus la 
Ișt. Ionescu). 
județului Alba 
Irit corespun- 
lătat pur și 
Jalon și bine 
1 un „mărgi- 
fiteligent. au 
■ frumoase și 
Itrenor : Ionel 
Hau fost mar- 
j (eseu). Llva- 
|CSM : Manea 
Btru Metaiur- 
■aine Șt. Cră- 
I >*

a fost echilibrat (raportul
6—1 in favoarea bucureștenllor I). 
S-a marcat in ..prelungirile" pri
mei reprize : Perpelea (cel
mal bun dintre înaintașii Olim
piei) urmărind cu decizie o min
ge șutată greșit de Stăneescu. La 
reldane, deși în 14 jucători. O- 
limpia domină și se desprinde pe 
fondul unor gafe enorme ale 
brașovenilor (Lăzurcă și Hulpoi) 
total lipsiți de orientare tactică 
in teren — care au oferit pur 
șl simplu pe tavă trei eseuri 
bucureștenilor. Au punctat : 
Perpelea. Bărbuliceanu, Al. Dan. 
Hera a reușit 2 tr., iar Văcaru 
o l.p. Pentru CFR a înscris Mi- 
hăescu — 2 l.p. A condus FI. 
Dudu.

VULCAN — PETROCHIMISTUL 
PITEȘTI 26—0 (6—0). Bucurește-
nil (antrenori Gh. Dragomirescu 
și M. Leonte) au dominat co
pios și au Înscris 4 eseuri : 
Popa, St. Căinaru, 
ca, două au 
Dinu, care 
l.p. Arbitru

T.C. IND.
— RAPID
Meci ech’Ebrat. oonstănțenii (an
trenor V. Bercu), mai bunt au 
învins pe merit. Au înscris : M. 
Gheorghe — eseu plus două l.p.. 
respectiv Ian cu și Pascu 
uri. Arbitru : C. Udrea.

Clasament final : seria 
C.S.M. Suceava 8 p. 2. 
7 p, 3. Metalurgistul 6 p. 
trochimistul 3 p ; seria a II-> : 
1. T.C.Tnd. 9 p. 2. Rrrpid 5 p 
(+11). 3. Olimpia 5 p (+4). 4. 
C.F.R. 5 o (—13).

Dimitrie CALLIMACHI

v.
Gordin. Stoi- 

fost transformate de 
a mal reușit două 

: I. Vasilică.
MIDIA NĂVODARI 

BUZĂU 10—8 (7—4).

1 : 1.
Vulcan
4. Pe

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag 1)

tac-

din 
ale

miine. deoarece mai sînt des
tule semne de întrebare, le
gate nu numai de capacitatea 
de joc a lui Bălăci. în vizibilă 
creștere, ci si de mișcările 
tice ale adversarului.

Ceea ce se poate deduce 
urmărirea ultimelor jocuri
suedezilor este nevoia de miș
care permanentă pentru con
tracararea necontenitelor de
marcări ale jucătorilor scandi
navi. Ei duc aceste demarcări 
pină la nivel maxim, reușind 
astfel să ajungă în poziție de 
tehnică simula, cind jocul ca
pătă o mai mare eficacitate. 
Dacă fotbaliștii noștri vor reuși 
să se dăruiască acestei idei 
mai mult decit tactice, atunci 
există posibilitatea unui joc 
care să confirme prezența e- 
chipei noastre la nivelul celor
lalte partenere cu șanse la ciș- 
tigarea grupei.

Plecată la ora 14 din Kim, 
echipa de fotbal a României a 
ajuns la Stockholm la ora 19, 
după ce s-a îmbarcat în avion 
de la Frankfurt pe Main. A 
fost o călătorie liniștită, pe un 
„calm plat". Surpriza avea să 
se producă la Stockholm, unde 
binecunoscuta punctualitate su
edeză n-a mai fost respectată, 
autobuzul sosind la aeroport

cu o întirziere de o oră. Se
cretarul federației suedeze, 
Robert Hernady, a .erut scuze 
pentru perturbarea programu
lui. Chiar dacă ora sosirii era 
Înaintată, Stockholmul avind 
argumentul „nopților albe", an
trenamentul de refacere după 
călătorie s-a desfășurat pe 
una dintre numeroasele pajiști 
din jurul 
unde sînt 
tri.

Sursele 
văd un

hotelului .Eromma", 
cazați jucătorii noș-

presei suedeze între- 
„11” identic cu cel ali

niat în fața Italiei, deși unele 
ziare scriu despre accidentările 
„portughezului" Stromberg, 
„scoțianului" Pritz și suedezu
lui Sandberg.

In cadrul echipei noastre, 
nimic nou față de... Kirn. 
Doar dorința lui Bălăci de a 
juca, el declarindiî-ne la ieșirea 
din aeroportul din Stockholm 
că. „a venit momentul ! Orice 
durere trebuie lăsată la o 
parte".

Stadionul din Medgidia găz
duiește astăzi, de la ora 17.30. 
partida internațională dintre 
selecționatele de juniori ale 
României si Cehoslovaciei, 
contînd pentru grupa a 7-a a 
campionatului european B. 
rezervat echipelor alcătuite 
din jucători pină la 16 ani. 
Este al doilea meci pe care 
foarte tinerii noștri „tricolori" 
îl susțin în actuala edi
ție, primul fiind cel cu e- 
chipa Greciei, disputat la Ga
lati. la 27 aprilie. Atunci, mo- 
bilizîndu-se exemplar. Voicilă, 
Chivu, Zamfir, Harșani si co
echipierii lor au reușit să cîș- 
tige cu 1—0 în fata unei for
mații atletice, cu jucători foar
te rapizi și întreprinzători, cum

va fi — probabil — și aceea 
a Cehoslovaciei. Jucătorii ceho
slovaci au sosit luni la 
stanta. ieri efcctuînd un 
trenament pe stadionul 
Medgidia.

Indiscutabil, va fi un 
foarte grey pentru echipa 
gătită de Nicolae Belizna și 
Dumitru Lică. dar sperăm că 
ea va da dovadă de aceeași 
dăruire și putere de 'luptă ca 
in meciul de debut în com
petiție si va reuși o victorie 
de prestigiu.

Partida de la Medgidia va 
fi condusă la centru de ar
bitrul turc Iksan Tucre. La 
linie se vor afla D. Petrescu 
(București) și V. Curt (Med
gidia).

Con- 
an- 
din

meci 
pre-

FINIS STRÎNS ÎN SERIA A lil a»
VA DECIDE, OARE, GOLAVERAJUL?

ȘTIRI ȘTIRI

REUȘITE GALE DE BOX

• SPORTUL STUDENȚESC - 
RAPID. Simbătă. de la ora 18, 
pe stadionul din „Regie", un 
interesant amical : Sportul stu
dențesc — Rapid, veritabilă 
avanpremieră pentru un derby 
interbucureștean din... ediția 
viitoare a Diviziei ..A".

k CFR BRA- 
Keorul nu re
ia din teren, 
li de la Olim-
Sudilu $1 P.

d- o
spre 

Lruncat. de la 
[bitrului, pe 
kndu-i pur si 
luna cu mlj- 
[fel. pilierul 
[minat pentru 
kr eulcat la 
I repriză jocul

în organizarea asociației spor
tive Timpuri noi din București 
a avut loc zilele trecute o gală 
de box ta aer liber. Arena pre
gătită cu grijă, meciuri de un 
nivel tehnLc mulțumitor, arbitraje 
bune, toate acestea au contri
buit la reușita spectacolului pu
gilistic. Rezultate tehnice : N.
Clobotaru (Voința) b.p. M. Șchio
pii (Mecanică fină). I. Boboc 
(Rapid) b.p. I. Văcălie (Voința), 
N. Crăciun (Timpuri noi) b.p. 
T. Spînu (Mecan'că fină), A. 
Lăcătuș (Mecanică fină) b.p. N.

Ciobanu (Metalul). V. Dumitru 
(Metalul) b.p. C. Zoicăresnu 
(Mecanică fină) — singura dec:- 

.zie discutabilă a galei. M. Gru- 
iescu (Timpuri noi) b.ab.2 FI. 
Zamfir (Voința), V. Bărbus (Vii
torul) b.p. Ah_Dinu (Metalul). E. 

“ ’ '■ DLma
(Metalul) 

, Gh. Be- 
A. San- 
(Metalul) 

(Meoanică

V.

ă ritmică la Brașov

RADITIE A „CUPEI CARPAJI“
din Brașov, 

■F.S. și a 
localitate, s-a 
bortă zile cea 
feței eompeti- 
.tgnică care 
rum os remi- 
l Este vorba 
ptrecere care 
I 134 de con- 
lin 21 de e- 
ple tării, Iu
rtă, gimnas- 
estria șl vlr-

Nica (C.S.Ș. Brăila) 26.00 : echi
pe — C.S.Ș.
C.S.Ș. -•
C.S.Ș.

ipus — Va- 
l. Oradea) 
la (C.S.ș.

Mâdălina

Baia Mare 123,30 p, 
Piatra Neamț 126,70 p,

. Oradea 125,80 p ; cat. a
3-a, individual compus — Mag
dalena Graf (C.S.Ș. Brasovia)
37,65 p, Mioara Ion (Flacăra ro
șie Buc.) 37,45 p. Cornelia Iot 
(Flacăra roșie Buc.) 36,80 p : e- 
chipe — C.S.Ș. Brașovia 179.90 p. 
Flacăra roșie Buc.) 179,55 
C.s.s. nr. 1 Buc. 170,00 p ; 
a 2-a, Individual compus — 
men Savu (C.S.Ș. Brasovia) 
P, Edith Cordos (C.S.Ș. Tg.
reș) 26,05 p. Aurelia __ _
(Viitorul Buc.) 25,95 p ; echipe— 
C.S.Ș. Tg. Mures 111.95 p, C.S.Ș. 
nr. 1 Buc. 110.80 p. C.S.Ș. ~ 
cău 106,85 p.

P, 
cat. 

Car- 
27,25 
Mu- 

Cojocaru

Ba-

Carol GRUIA — coresp.

NIculescu (URBIS) b.p. 
(Metalul), Al. Coman 
b..p. C. Stoica (URBIS), 
țianu (Metalul) b.ab. 1 
du (URBIS), M. Pascal 
b.p. P. Bornescu ( 
fină).

D. DIACONESCU, coresp.
Sala sporturilor din Reșița a 

găzduit, zilele trecute, cea de a 
vJJI-a ediție a turneului de box 
„Memorialul Petre Pop". La În
trecere au fost prezențl pugilisti 
din 14 cluburi și asociații spor
tive din țară. Iată rezultatele ga
lei finale : semi muscă : Gh. Bia- 
ga (AEM Timișoara) b.p. Gh. 
Muscă (CSM Sibiu) ; muscă : 
Ciobanu (CSM Reșița) b.p. __
Pavelescu (CSM Reșița) ; cocos : 
I. M atica (Voința Caransebeș) 
b.p. D. Radu (CSM Reșița) ; 
pană : N. David (CSM Sibiu) 
b.p. V. Lazin (AEM) : semi-
ușoară : F. Eva (CSM Reșița) 
b.k.o. 2 M. Covaci (Met. Oțe- 
lu roșu) ; ușoară : D. Ciucluc 
(Met. Oțelu roșu) b. ab. 1. D. 
Jerguț (Crișul Oradea) : serni- 
mljlocie : M. Micloș (Crișul) b. 
ab. 2. p. Blai (Met. Bocșa) ; 
mijlocie mică : I. Sala (CSM Re
șița) b.p. D. Neagu (IMUC Buc.); 
mijlocie : N. Chioveanu ' (Lito
ral Mangalia) b.p. D. 
(AEM) -
(CSM I 
(CSM 
(AEM) 
ȘU1).

D.

• ȘEDINȚA COMISIEI DE 
DISCIPLINA a F. R. Fotbal 
din această 
loc in ziua 
nie. de la 
federației.
• PARTIDĂ RESTANȚĂ IN 

DIVIZIA „B“. Astăzi la Ro
șiori se va disputa medul res
tanță. dintre formația locală 
ROVA și Dinamo Victoria 
București, din cadrul seriei a 
II-a a Diviziei „B".

săptămlnă va avea 
de vineri. 10 iu- 

ora 18. la sediul

Prin... retragerea echipei „U“ 
Cluj-Napoea din cursă. F.C. Baia 
Mare și U.T.A. au rămas să-și 
dispute promovarea în prima di
vizie. Duminică, cele două pre
tendente s-au aflat foarte aproa
pe (In spațiu) una de alta : pe 
două stadioane ară den e, jucln- 
du-șl concomitent meciurile din 
etapa a to-a. Misiunea bă imă re
nilor era infinit mai grea : evo
luau nu numai In deplasare, dar 
și pe terenul ooncitadinei marii 
rivale. Rapid, de la care se aș
tepta o solidaritate fierbinte 
B&tmărenli au stricat planurile 
arădenilor, pierind acasă cu un 
punct, nepermițind astfel desprin
derea U.T.A.-ei. Argumentele 
lor T O foarte bună circulație a 
batonului, mobilitatea Înaintași
lor care refuzau marcajul tra
valiul lui Bălan din „1« In 16- 
detenta și bunul plasament al

anilor TO care a eliminat pe 
Feyenoord. Are perspective insă, 
deoarece este o echipă tînără și 
talentată, Csordaș, Bubela, Hlrm- 
ler, Vuia fiind jucători In creș
tere. Posibilitățile noastre : o a- 
părare sigură, care a primit cele 
mai puține goluri din serie, 20, 
un „mijloc" care se bate în am
bele faze. Ratăm foarte mult 
insă. înaintașii avind, deocam
dată. minusuri la tehnicitate".

Cu un punctaj egal in clasa
ment. cele două protagoniste au 
un program aparent asemănător:. 
două meciuri acasă, două in de
plasare : F.C. Baia Mare. cu 
Someșul Satu Mare sl înfrățirea 
Oradea (acasă). U.M.T. șl Meta
lurgistul Cugir (deplasare). U.T.A., 
eu C.S.M. Reșița. Metalurgistul 
Cuglr(a). Minerul Cavnic. Armă
tura Zalău (d). Dacă e să ne 
oprim la „adevăr", adică la me
ciurile in deplasare, ambele gaz
de ale bă'mirenilor sint amenin
țate cu retrogradarea, deci moti
vația lor presupune e îndirfire 
aparte. Simple supoziții.

Ion CUPEN

După turneul final de juniori de la Bistrița și Năsâud

TIRNĂVENI, HUNEDOARA Șl CONSTANȚA, ÎN PRIM-PLAN

I. 
M.

I

Prea marc numărul jucătorilor certați cu disciplina I
pe par-

RE
io. 1)
Șișului. Ia 
tie de 4 și 
lifist. Cu 
irmera nr. 
m și spe- 
Bchif sim- 
-am putut 
ie înapoia- 
rla redata 
lanya, din 
ță olimpi- 
kam între- 
ksile Buli- 
ftuia fiind 
Igaru, fost 

de schif 
și actual 

component 
Iu menfiu- 
a transfe- 
hcurești...* 
E NEPRI- 
bî mută 
I Chiar în 
[există un 
limensiuni 
I să lip- 
I? BALO- 
I însă. în 

S. C.
.,A°

â amica- 
neri a 

(pentru 
Jnata ju
deci stării 

i 24 ani, 
? în eșa- 
, cum ne 
| clubului,.. 

rocv- 
Kospodar”

Senciuc 
; semigrea : G. Drăghța 
Sibiu) b.ab. 1. P. Melinte 
Reșița) ; grea : V. Bota 
b.p. St. Bacianschi (Cri-

G.

D. GLAvan — coresp.

LA SPORT CLUB BACĂU
cu inițiativă în fotbal: ,.Ne 
facem vara sanie..." BOXE
RUL MARIN OU ATU. fost 
campion național și component 
al lotului reprezentativ a pro
mis că in acest an. la 29 de 
ani. va dovedi că mai are un 
cuvînt de spus. Ia cat. 71 kg. 
Și după cum ni l-a prezentat 
vicepreședintele clubului, praf; 
Viorel Grigore. subliniind pa
siunea acestuia pentru sportul 
preferat seriozitatea cu care 
se pregătește, făcindu-și, tot
odată. datoria profesională, de 
electronist, n-avem motive să 
ne îndoim de promisiune. LA 
RECENTELE CAMPIONATE 
NAȚIONALE de box ale ju
niorilor. de la Tulcea. din cei 
patru finaliști de la S.C. Ba
cău. trei au urcat pe podium:

Ștefan Pali (57 kg) — locul 
I, Ion Turcita (51 kg) — locul 
II și Cristian Filip (67 kg) — 
locul III. Alte promisiuni... Tl- 
NÂRUL LUPTĂTOR de greco- 
tomane Iordache Ciupercă (68 
kg) este, la cei 18 ani ai săi, 
un serios pretendent la titula
rizare în lotul reprezentativ. 
El este, totodată, și unul din 
multele talente care-și 
resc ascensiunea in 
mantă colaborării dintre 
bul sportiv 
S.C. Bacău.
SECȚIA DE 
spus prof. 
Deci, tenisul

dato- 
perfor- 

CIu- 
școlar Bacău si 
„MIINE AFILIEM 

TENIS" — ne-a 
Viorel Grigore. 

(șase terenuri cu 
zgură și patru de bitum 
stadionul .,23 August") 
ultimul venit în familia 
Sport club Bacău.

la 
este 

lui

LD'UMSIPUH nr SIV 1010 PPOVOSPOPI IWOR'ltUA
Pentru iubitorii de Loto care 

nu și-au procurat încă bilete, 
precum și pentru cei ce doresc 
să-și sporească șansele de mari 
cîștiguri la tragerea de vineri. 10 
iunie 1933. se reamintește că as
tăzi.și miine sînt ultimele zile de 
participare. O formă de ioc 
foarte avantajoasă, utilizată cu 
succes pe scară tot mai largă, o 
constituie variantele combinate 
șl combinațiile ..cap de pod'* a- 
chitate sulă la sută sau în cotă 
de 25 la sută, pe care se pot ob
ține suite de cîștiguri la mai 
multe categorii. Indiferent - insă 
de forma de joc aleasă. micul 
..secret" al marilor succese este 
prezenta permanentă la sistemul 
dc joc proferat...

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 8 iunie 1983. se televi
zează in direct începind de la 
ora 16,50.

CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 IUNIE

Cat. 1 (13 rezultate): 21 va
riante 100% a 1.438 lei și 564 va
riante 25% a 360 lei: cat. 2 (12 
rezultate) 316 variante 100% a 211 
lei și 7.803 variante 25% a 53 lei.

întrunit valoarea unitară a 
figurilor de categoria 3 (11 
zultate) a fost sub plafonul 
nim de 40 lei.' fondul acestei
tegorii s-a repartizat, conform 
regulamentului, celo-rlalte două.

cîș- 
re- 

mi- 
ca-

Săptămină trecută, 
cursul a patru zile, cele mai 
bune opt 
și-au dat 
unde s-a 
nai al campionatului republican 
I. în urma celor 12 meciuri 
disputate, dreptul de a juca fi
nala (programată în 18 iunie, 
ia București) a revenit echipe
lor Chimica Tirnăveni și Cor
vinul Hunedoara. Acestea au 
fost formațiile care au lăsat o 
bună impresie. Lor li se poate 
adăuga și F.C. Constanța, e- 
chipă nedreptățită de arbitrajul 
părtinitor a lui C. Bușu, care 
a condus meciul cu C.S.Ș. Re
șița făcind totul ca echipa de 
pe Litoral să nu poată realiza 
victoria pe care ar fi meritat-o 
cu prisosință. Acest „trio”, Chi
mica — Corvinul — F.C. Con
stanța (păstrând ordinea) s-a 
detașat față de celelalte cinci 
formații prezente la Bistrița. 
S.C. Bacău a arătat la început 
citeva lucruri bune, dar (odată 
cu suspendarea mijlocașului 
Hodină — eliminat — altfel ex
celent în primul joc, cu C.S.S. 
Electroaparataj) forța echipei a 
scăzut vizibil și meciul decisiv 
cu Chimica Tirnăveni a scos în 
evidență multe deficiențe în jo
cul său. C.S.Ș. Electroaparataj 
București, C.S.Ș. Reșița, C.S.S. 
Craiova și C.S.ș. Oradea n-au 
convins, la acestea remareîn- 
du-se doar cîteva individuali
tăți care n-au putut contribui 
prea mult la ridicarea nivelului 
de joc al fiecărei formații în 
parte. Departe de cerințele unui 
turneu final s-au situat C.S.Ș. 
Craiova și, mai ales, C.S.Ș. O- 
radea, ultima cu trei înfrîngeri 
la activ și cu un golaveraj ne
gativ de 2—16! Foarte departe 
de pretenții a fost disciplina, 
existind un număr mult prea 
mare de jucători sancționați cu 
cartonașe galbene și* roșii (vezi 
caseta).

Rcferindu-ne la cele două fi
naliste, Chimica Tirnăveni și 
Corvinul Hunedoara, putem a- 
firma că prima formație (cu 
numeroși jucători tehnici) a lă
sat o frumoasă impresie, jocul 
combinativ, aerisit și cu reușite 
la finalizare atrăgjridii-i aplau
ze'? publicului spectator. In ul
timele două jocuri, cu C.S.Ș. 
Electroaparataj și cu S.C. Ba
cău, ambele câștigate; formația

juniori 
Bistrița,

echipe de 
intîlnire la 

desfășurat turneul fl-

pregătită de Gheorghe Vrușa a 
ineîntat prin jocul avîntat, plin 
de fantezie. Cu alte cuvinte, 
Chimica a încheiat turneul cu 
„motoarele în plin“, 
mea fizică Și ambiția 
jucătorilor constituind 
care au propulsat-o în

Corvinul Hunedoara 
șansa de a-1 avea în 
pe... consacratul Mateuț 
marcind cinci goluri și 
autor a numeroase pase exce
lente), ceea ce, să recunoaștem, 
a Însemnat foarte mult pentru 
echipa sa. Fără el, nu știm 
dacă echipa pregătită de Carol 
Gali și Dumitru Pătrașcu ar fi 
putut încheia seria a II-a pe 
primul loc.

Din punct de vedere organi
zatoric, programarea turneului 
final la Bistrița a fost o reuși
tă, organele locale și clubul 
Gloria din localitate asigurând 
condiții optime în toate privin
țele. Cert este însă că valoarea 
de ansamblu a turneului nu s-a 
ridicat totuși, la cote prea înal
te. In schimb, in cadrul fiecă
rei echipe participante există 
cîteva talente autentice, ceea 
ce denotă că avem o serie de 
juniori cu reale calități. Rămî- 
ne ca aceste talente (enumera
te în casetă) să fie urmărite 
în continuare, îndrumate meto
dic, pentru ca ele să aibă o 
evoluție ascendentă și, atunci 
cînd vor apare în eșaloanele 

o

prospeți- 
tuturor 
atuurile 
finală, 
a avut 
formație 

(el 
fiin'd

superioare, să demonstreze 
pregătire cit mai bună.

• EVIDENTIAȚII TURNEU
LUI : Ojvath, Dobrin, Boze- 
șan, Deac (Chimica Tîraăve- 
nl) ; Mateuț. Mărioara. Pisat 
(Corvinul Hunedoara) : Manea, 
Zamfiriu, Voinilă, Popovici 
(F.C. Cons-tanța) ; Hodină, 
Cfmpeanu (S.C. Bacău) ; Chi- 
rilă (C.S.Ș. Electroaparataj) : 
E. Marian, - - - -
Reșița) : 
Craiova) ; 
Oradea).
• GOLGETERUL 

NEULUI : Mateuț i 
Hunedoara) — cu 5 soluri.
• CARTONAȘE GALBENE: 

Tapu, Voinilă și Popovici 
(F.C. Constanța). Olaru, Pa
nes cu șl Loghin (C.S.S. Reșița), 
Mateuț. Ioniceanu. Păsat, Bar- 
dac, Bița și Chiroced (Corvi
nul Hunedoara), Henț. Bule, 
Demian, Kulcsar (C.S.Ș. Ora
dea), Ojvath, Mureșan. Szasz 
(Chimica TîrnăvCTii), 
Hodină. Duca, Florin, 
teanu (S.C. Bacău).
Chirilă (Electroaparataj) ; Dă- 
nuț, Florea (C.S.Ș. Craiova).

• CARTONAȘE ROȘII : 
Bule (C.S.Ș. Oradea), Szasz 
(Chimica Tirnăveni), Grigorie 
(C.S.S. Craiova), Hod-ină și 
Groza (ambii S.C. Bacău) ;
• CEI MAI TINERI JU

CĂTORI : Degerat și Dobrin 
(Chimica Tirnăveni). Gergely 
(C.S.Ș. Oradea), toți născuti 
ta 1967.

• CEA MAI TÎNARA ECHI
PA : Chimica Tirnăveni (me
die de virstă 17 ani).

• CEA MAI VÎRSTNICA
ECHIPA : C.S.Ș. Craiova (me
die de vîrstă. 18 ani și 6 
luni). < '
• CEL MAT BUN ARBITRAJ : 

Mihai. Ctfcu (Bistrița), la me
ciul S.C. Bacău — C.S.Ș. 
Electroaparataj București.

• CEL MAI SLAB ARBI
TRAJ : Constantin Bușu (Bis
trița) La meciul F.C. Constan
ța — C.S.S. Reșița.

Loghin 
Tibreanu 

Kulcsar

(C.S.Ș. 
(c.s.s. 
(C.S.Ș.

TUH- 
(Corvinul

Ștefan,
Mun-
Văsii,

Gheorghe NERTEA

PE MICUL ECRAN
JOI 3 IUNIE, ora 20 : Fot

bal, Suedia — România. in 
preliminariile C.E. (transmisie 
de la Stockholm ; comenta
tor — Cristian Țopescu).

VINERI 10 IUNIE, ora 17 
(programul II), In cuprinsul 
emisiunii „Stadion" : Selec- 
țlunl din finalele pe aparate 
ale C.E. masculin de gimnas
tică de la Vama (comentator 
— Cornel Pumnea) și din fi
nalele campionatului national 
de culturism (comentator — 
Eugen SChăffer).

SIMBATA 11 IUNIE, în cu
prinsul emisiunii „La sfirșit

de săptămină" : Finala pro
bei cu cercul din ..Cupa 
Mondială" la gimnastică 
mică (Înregistrare de 
Belgrad ; comentator — 
neta Stoenescu) și finala 
minlnă a turneului de 
de la Roland Garros 
Chris Evert-Lloyd șl 
Jausovec (comentator - 
tian Țopescu).

DUMINICA 12 IUNIE, In cu
prinsul emisiunii „Telesporl “ 
din Albumul duminical : Fi
nalele probelor cu măciuci si 
cu mingea din ..Cupa Mon
dială" ia gimnastică ritmică: 
ora 13,15 (programul II): „Te- 
lerama". emisiune de Dumitru . 
Tănăsoscu.

ri t- 
la 

Gi- 
fe- 

tenis 
dintre 
Mima 
Cris-
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ÎMPREUNĂ CU ATLETISMUL, NATATIA FORMEAZĂ (IOMÂNIA CANADA IN PRIMUL TUR

COLOANA VERTEBRALA11 A MIȘCĂRII OLIMPICE Al „CDPtl TEDERAIIEI“ IA TENIS FEMININ

Iugoslavul ANTE LAMBAȘA, 
actualul președinte al F.I.N.A. 
(după ce a fost membru în 
birou, trezorier, vicepreședinte 
etc.), reprezintă, neîndoielnic, 
o figură marcantă in sportul 
mondial. Iar o întîlnire cu 
domni_a-sa constituie un feri
cit prilej pentru un interviu 
cu un interlocutor plăcut., vo
lubil. Așa cum a fost și de 
această dată, cînd președintele 
F.I.N.A, a urmărit „Cupa Car- 
pați“ la polo juniori, desfășu
rată la finele sâptămînii tre
cute la București.

— Vă rugăm să ne spuneți, 
mai intii. care este, în opi
nia dumneavoastră, locul actual 
al natației în arena sportului 
mondial ?

— E limpede, cred, că îm
preună cu atletismul, natația 
formează „coloana vertebrală” 
a mișcării olimpice. înotul este, 
desigur, cel mai dezvoltat în 
cele 125 de țări membre ale 
F.I.N.A. Urmează acest joc a- 
tit de complet numit polo, a- 
poi, foarte atractivele sărituri 
și inotul sincronic. Telul nos
tru îl reprezintă răspindirca 
puternică a înotului, a nata
ției in general, și în statele 
care și-au cucerit mai de en- 
rind independența, fără tradiții 
tocmai '-In cauza subdezvoltă
rii. Si, pentru că vorbim de 
dorințe, trebuie să amintesc in
tenția federației internaționale 
de a sprijini afirmarea polou- 
lui feminin, inregistrind de pe 
acum primele succese, ediția 
inaugurală a campionatului 
mondial urmind să aibă loc in 
1986, la Madrid.

— O asemenea dezvoltare a 
natației are urmări favorabile

și pe tablourile cu rezultate...
— Nu incape vorbă 1 Recor

durile cad necontenit la înot, 
tot mai multe echipe de polo 
intră in cercul fruntașelor, iar 
la sărituri se tinde spre per
fecțiune. Concurența a devenit 
teribilă, o medalie, chiar o ca
lificare in finale, la competi
țiile de amploare însemnind In 
condițiile actuale un mare suc
ces. îndeosebi pentru sportivii 
din țările mai mid. Mai pre
sus de orice medalie insă ră- 
mine importanta n stafiei, a 
înotului, ca sport și ea nece
sitate, ea factor de bază al 
vieții omului, al sănătății. Hai
deți să ne amintim că vechii 
greci aveau o vorbă, după ca
re erau socotiți ineulți oame
nii ce nu știau nici să ci
tească. nici să înoate.

— Cum apredați natatia ro
mânească. ca un bun cunoscă
tor al ei 7

— Ca tară socialistă. Româ
nia acordă o mare atenție si 
dezvoltării sportului in gene
ral, considerind natatia o ra
mură de bază. M-am convins 
de aceasta o dată mai mult in 
cele cîteva zile petrecute tu 
frumoasa dumneavoastră capi
tală, avind prilejul reintilniril 
eu președintele C5.E.FA. Ma
rin Dragnea. eu alți conducă
tori ai mișcării sportive româ
nești. Au fost, ea întotdeauna, 
disentii foarte interesante, 
fructuoase. Dintre disciplinele 
natației, poloni din România 
s-a bueurat întotdeauna de a- 
precleri. avind un loc de frun
te in Europa, deci si in lume. 
Aștept eu interes viitoarele a- 
firmări ale tinerei dumneavoao- 
tre reprezentative, ca si ale

ZURICH (Agcrprcs). — La 
Ziirich s-a efectuat tragerea la 
sorți a primului tur al com
petiției internaționale feminine 
de tenis „Cupa Federației”, 
care va începe în același oraș 
la 18 iulie. Echipa României va 
evolua , In ziua de debut in 
compania selecționatei Canadei, 
în timp ce învingătoarea ulti
melor șapte ediții a competiției, 
formația S.U.A., va primi re
plica ciștigătoarei din meciul 
Portugalia — Norvegia. Alte 
partide : Cehoslovacia — Peru,

Italia - Austria, 
Franța, U.R.S.S. 
Marea Bntanie — Hong Kong

*
în prima zi a campionatului 

european feroviar de tenis, e- 
chipa Rapid București a în
trecut cu 4—0 selecționata fero
viarilor din Italia. Alte rezul
tate : U.R.S.S. — Polonia 4—0 ; 
Finlanda — Iugoslavia 3—1 ; 
Ungaria — Franța 3—2 ; Aus
tria — R.F. Germania 3—0 ; 
Suedia — Bulgaria 4—0 ; Ceho
slovacia — Elveția 4—0.

Argentina — 
— Australia,

HEIKE DAUTE
A RIDICAT MĂNUȘĂ!

în replică la marile perfor
manțe ale săritoarelor noastre 
in lungime... a ridicat, iată, 
mănușa, o tînărâ atletă din 
R.D. Germană, Hcike Daute 
care, duminică, la Bratislava a 
obținut 7,14 m, devenind astfel 
a treia săritoare in ierarhia 
mondială a probei.

Daute a împlinit 18 ani în 
luna decembrie. în 1981, la 
Utrecht, a fost campioană eu
ropeană de junioare (7,02 m — 
cu vînt favorabil), iar anul tre
cut, înaintea C.E. de la Atena, 
a ajuns recordmană a R. D. 
Germane cu un rezultat de 6,98 
m. La „europene” s-a clasat 
însă pe locul patru (6,71 m), 
după Vali Ioncscu (6,79 m),
Anișoara Cușmir (6,73 m) și 
sovietica Elena Ivanova (6,73 
m). fn această iarnă, intr-un 
concurs la Berlin, la 1 februa
rie, Heike Daute a devenit re
cordmană mondială de sală cu 
6,88 m, intrîcind cu 5 cm ve
chiul record, din 1982, al so
vieticei Svetlana Vaniușina-Zo- 
rina. Dar ticest record n-a du
rat decit 4 zile, pentru că, la 
5 februarie, în sala de la „23 
August”. Anișoara Cușmir a 
sărit 6,92 m. După cîteva zile, 
la 19 februarie, la „Cupa de 
cristal”, Vali Ionescu a egalat 
performanța Anișoarei Cușmir, 
dar in ultima încercare aceasta 
din urmă a obținut 6,94 m...

Principală favorită la C.E. de 
la Budapesta (în absența celor 
două atlete ale noastre), Heike 
Daute nu a obținut însă decit 
o medalie de bronz, cu 6,61 m, 
după cehoslovaca Eva Murkova 
— 6,77 m șl compatrioata sa 
Helga Radke — 6,63 m.

Am văzut-o pe Daute la 
două concursuri. Este o sări
toare, indiscutabil, foarte valo
roasă, cu mari disponibilități 
fizice, dar cu un elan și cu o 
tehnică nu tocmai bine puse la 
punct. După C.E. de sală din 
martie, ea declara: „Evident,

nu sini mulțumită de ceea cc 
am realizat, căci la fiecare în
cercare am bătut înainte de 
prag, ceea ce a dus la pierdere 
de cel puțin 20 cm. Nu-mi ex
plic aceasta decit prin anumite 
probleme de ordin psihic lega
te de concurs, căci ia antrena
mente totul a fost foarte bine, 
îmi dau seama insă in ce con
stau ele și 
media pină 
liber..

Rezultatul 
minică, este 
blemele” din iarnă au fost în
lăturate, astfel că Heike Daute 
devine principala adversară pen
tru Anișoara Cușmir și Vali 
Ionescu!
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YANNICK NOAH SUSPENDAT !

s CAMPIONATUL EUROPEAN 
â DE JUNIORI „B“ LA FOTBAL

talentaților juniori, intr-o dis
ciplină care are acum un re
gulament ce elimină brutalita
tea, conducind la dispute eu 
adevărat atractive _
jucători, $i pentru public. îno
tul românesc s-a afirmat toi 
mai puternic. Carmen Bunadu 
fiind o incontestabilă vedetă 
pe plan mondial, urmată de ti
neri cn reale disponibilități.

Geo RAEȚCHI

După cum anunță agenția 
France Presse, recentul cîștigă- 
tor al turneului de la Roland 
Garros, francezul Yannick Noah, 
a fost suspendat marți de 
Consiliul jucătorilor profesio
niști, pe timp de 49 de zile, 
fiind in același timp si amen
dat, pentru că a părăsit ..Cupa 
Națiunilor”, disputată la înce
putul lunii mai la Dusseldorf. 
El are dreptul, timp de 30 de 
zile, la recurs.

NOUA AFACERE „TOTONERRO" 
- DOAR UN FOC DE PAIE...

Este cunoscut faptul (a făcui 
o «arecare vilvâ acum 3-4 săp- 
tămini....) că In fotbalul italian 
Izbucnise o nouă afacere de ge
nul celei cunoscută sub numele 
de „Totonerro”. Era vorba, se 
spunea în telegramele agențiilor 
de presă, de descoperirea unor 
„manevre” pentru trucarea rezul
tatului jocului dintre Intemazlo- 
nale Milano șl Genoa, care tre
buia să se termine la egalitate. 
S-au făcut cercetări, s-au auzit 
tot felul de declarații și. desigur, 
s-au și dat unele pedepse mai 
mult cu conținut moral, urmlnd 
ca la terminarea anchetei să se 
ia, eventual, șl măsurile penale 
de rigoare

Numai că ancheta nu s-a mai 
terminat... Recent un comuni -

MECIUL FEMININ DE SAH
POLONIA - ROMANIA

VARȘOVIA, 7 (Ager preș). — 
Din medul de șah ce se dispută 
la Varșovia între selecționatele 
feminine ale Poloniei sl Româ
niei după cinci ture scorul este 
de 13,5—12,5 p (4 partide Între
rupte) In favoarea gazdelor. In 
turul cinci scorul este favorabil 
eu 2—1 (3 partide Întrerupte) șa- 
hiobelor românce. Dana Nufu a 
clștlgat la Szmacinska, în timp 
ce Ellsabeta Polihronlade și 
Gertrude Baumstark au remizat 
partidele cu Brusztman șl, res
pectiv. Wiese.

Turneul feminin de la Albena 
(Bulgaria) a fost câștigat de 
maestra bulgară Krumova cu 
6 p, urmată de Eleonora Gogtlaa 
(România), Șlșkova șl Kolcea- 
kova cu 5,5 p fiecare. Concursul 
masculin a revenit șahistului 
bulgar Bogomil Dimitrov cu 
7.5 p.

TURNEUL DE SAH DE LA MAMAIA ÎNAINTEA FINISULUI »
MAMAIA, 7. Cu o singură 

rundă înainte de sfîrșit. si cî
teva partide rămase încă între
rupte. in turneul internațional 
de șah de la Mamaia cîștigător 
virtual este tînărul maestru 
polonez Piotr Staniszewski, 
care nu mai poate fi întrecut 
pe primul loc al clasamentu
lui. ci doar eventual egalat. 
El a acumulat 8.5 puncte (din 
10 posibile), depășind cu o ju
mătate de punct si norma de

maestru internațional, pe care 
o viza desigur. La distantă a- 
preciabilă în urma sa. pe ur
mătoarele locuri se află : C. 
Spulber, cu 5.5 p (2) I. Bi
riescu si M. Tratalovici — 5.5 
p (1). S. Witkowski (Polonia). 
5 p. B. Balogh (Ungaria) 4.5 p 
(2). G. Rajna (Ungaria) și D. 
Nicolescu 4.5 p. B. Fazekas si 
D. Fuhrmann 4 p. Gh. Erdeuș 
3,5 p, D. Crăciun 2 p.

în runda a 9-a s-au înregis-
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trat rezultatele : Staniszewski 
— Rajna 1—0. Crăciun — 
Fazekas 0—1. Spulber — Er- 
deuș 1—0. Nicolescu — Trata- 
tovici șl Witkowski — Fuhr
mann remize. Biriescu — Ba
logh întreruptă. Runda a 10-a: 
Fuhrmann — Crăciun 1—0. Tra- 
tatovici — Erdeuș, Fazekas — 
Biriescu, Rajna — Witkowski 
Si Nicolescu — Staniszewski 
remize, iar Balogh — Spulber 
întreruptă.

Azi, la Medgidia, reprezentativa de juniori B a României va susține 
cel de al doilea joc in cadrul preliminariilor C.E. Este cea de a 
doua ediție a competiției rezervata acestei categorii de vîrstâ. Din 

mai fac parte echipele Greciei, Iugoslaviei și 
— ,---- 1 pînâ acum meciurile: Grecia — Iugoslavia
Grecia 1—0 (Galați, 27 aprilie 1983) și Cehoslovacia 

1 astfel:

aceeași grupă, a Vll-a, r 
Cehoslovaciei. S-au jucat 
1—1, România — C__ ' _ ____ _ _. ____ ___ , ____
— Grecia 3—2. In urma acestor rezultate, clasamentul arată ....... 
1-2. România și Cehoslovacia 2 p, 3. Iugoslavia 1 p (1-1), 4. Grecia

P (3-5)-
iată situația in celelalte grupe:
GR. I — Islanda, Scoția, Anglia; nu s-a jucat nici un meci.
GR. tl — R.D. Germană, R.F. Germania, Suedia, Norvegia; rezul

tate: R.D.G. — Suedia 0-0, R.F.G. — R.D.G. 5—0, Norvegia — Suedia 
1—2, R.D.G. — R.F.O. 0—1; clasament: 1. R.F.G. 4 p, 2. Suedia 3 p. 
X R.D.G. 1 p, 4. Norvegia 0 p.

GR. III — U.R.S.S., Polonia, Finlanda; un singur meci disputat: 
U.R.S.S. — Polonia 6—1.

GR. IV — Elveția, Olanda, Luxemburg, Danemarca; rezultate: Elveția
— Olanda 1—1, Luxemburg — Danemarca 0—0, Olanda — Danemarca
1—1, Olanda — Luxemburg 5—0, Luxemburg — Elveția 1—5, Elveția
Luxemburg 5-0, Danemarca - Elveția 2—0; clasament: 1. Elveția 9
2. Olanda 4 p (7—2), 3. Danemarca 4 p (3-1). 4. Luxemburg 1

GR. V - Austria, Italia; nu s-a jucat nici un meci.
GR. VI — Spania, Belgia, Franța, Portugalia; rezultate: Spania 

Belgia 3-0, Belgia — Franța 1—1, Franța - Spania 1-0, Portugalia 
Belgia 2—3, Spania — Franța 0—2; partidele Franța — Portugalia, Por
tugalia — Spania șl Belgia — Portugalia au revenit cu 3—0, prin de
cizie U.E.FA., echipelor Franței, Spaniei ți Belgiei, întrucît reprezen
tativa Portugaliei a folosit jucători depășiți de vîrstâ (nâscuțl înainte 
de 1 august 196ă): clasament: 1. Franța 7 p, 2. Belgia 5 p, 3. Spa
nia 4 p, 4. Portugalia 0 p.

GR. VIII — Turcia, Bulgaria, Ungaria; rezultate: Turcia — Bulgaria 
1—2, Bulgaria — Turcia 4—0: echipa Ungariei nu a susținut nici un 
joc; clasament: 1. Bulgaria 4 p, 2. Ungaria 0 p„ 3. Turcia 0 p (două 
meciuri disputate).

Meciurile din preliminarii vor trebui să se încheie pînâ Ia 31 de
cembrie 193X Formațiile clasate pe locui I in fiecare grupă se cali
fică In sferturi de finală.

cat al Comisiei de disciplina a 
forului de specialitate italian a 
anunțat sistarea cercetărilor din 
lipsă de probe. Un singur vino
vat a fost pedepsit. Este vorba 
de conducătorul clubului Reno
vez, Giorgio Vitali, care a fost 
suspendat pentru ... declarații o- 
fensatoare la adresa jucătorilor 
de la Internazlonale Milano. Se 
pare, ded, că pe ..singnor” Gior. 
glo l-a cam luat gura pe dinain
te. Și dacă-1 așa. plătește...

C.M. DE JUNIORI
In Mexic continuă jocurile 

cadrul turului preliminar 
C.M. pentru juniori. In 
,,D“, la Guadalajara, < 
Braziliei a făcut un mare __
spre calificarea In „sferturi" ln- 
vlngind reprezentativa Nigeriei 
cu 3—0 (3—9). De asemenea, se
lecționata Uruguayului a între
cut în „grupa „B", la Lean, pe 
cea a Poloniei cu 3—1 (0—0) șl 
astfel, indiferent de rezultatul 
său din jocul următor (cu Coas
ta de Fildeș), ea s-a calificat în 
sferturile de finală ale competi
ției. Un rezultat surprinzător in 
grupa „D“ a fost cel din meciul 
Olanda — UJl.S.S.. in care vic
toria a revenit la limită, 
(1—1). :------- ‘
cest fel. jucătorii sovietici 
compromis series șansele de 
se caii fi ca in etapa superioară 
Întrecerii

DE PRETUTINDENI
• Aflată la turneu tai R. P. 

Chineză, echipa engleză Watford

din 
al 

grupa 
echipa 

: pas

.. . i--_-m, 3—2
. formației olandeze. In a-- - - -• - -----—gi-au

a 
a

a lntîlnit selecționata țârii gaz
dă, de care a dispus cu 3—1. 
Formația engleză (locul secund 
în campionat) va mai susține în 
R.P. Chineză alte trei jocuri.

• Reprezentativa Scoției se 
află intr-un turneu în Canada, 
prilej cu care va disputa mai 
multe partide. Antrenorul Jock 
Stein va folosi aceste partide ca 
un util mijloc de verificare si o- 
mogenizare a echipei in care au 
fost promovați tinerii Nicholas, 
Leighton, Gough.
• Clubul catalan C.F. Barce

lona anunțase că celebrul Diego 
Maradona va fi sancționat pen
tru comportarea sa din ultimul 
timp și pentru randamentul scăzut 
în campionat. Dar, „Barca", cum 
este alintară echipa baroeloneză, 
a învins în finala „Cupei Spaniei" 
pe Real Madrid cu 2—1 și de a- 
tunci nimeni nu mai vorbește de 
pedepse...
• Echipa Cosmos din New-York 

a cîștigat „Cupa Transatlantică", 
terminând competiția pe primul 
loc (4 p), la egalitate cu Fioren
tina, dar cu un golaveraj 
bun. In ultimul joc. Cosmos 
In vina pe Sounders Seatlie 
4 1.
• Se pare că Bundesliga 

„strânge- rândurile. Există 
cuții pentru reducerea număru
lui de echipe din cea mai im
portantă competiție fotbalistică a 
R.F.G. Antrenorul Jupp Derwall 
șl mulți jucători, printre 
K.H. Rummemigge, sînt 
reducerea numărului de 
de la 18 la 16.

mal 
a 

cu

1st 
dis-

care 
pen tam 
echipe

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM s Maratonul de la 

Los Angeles a foot clștlgat de 
american* Julie Brown cu 
IM-M.i — cea mai bună perfor
manță mondială I a Concurs la 
Eugene (Oregon) : 100 m : Brown 
10,11 ; 200 m : Brown 20,44 ; 1
milă : Byers 3:53.25 ; 5000 m : 
Coghlan (Irlanda) 13:23,53 — cel 
mai bun rezultat mondial al a- 
nului ; 10 000 m : Gomez (Mexic) 
27:56.74, Salazar 27:57,17 ; 3000 m 
obst : : Marsh 8:22,57 ; prăjină : 
Beli 5,50 m ; suliță : Petranoff
93,72 m ; disc : Plucknett 71,32 ; 
ciocan : Burke 72,40 m : femei : 
3000 m : Mary Decker-Tabb 
3:42,38 ; disc : Lorna
61,92 m.

CICLISM • Ediția din 
a Criteriului Dauphine 
ciștigată de francezul Pascal Si
mon in 34.09:48. Pe locurile ur
mătoare : Greg Lemond (S.U.A.) 
la 2:12. Robert Millar (Anglia) la 
5:04, Robert Alban (Franța) la 
8:24. Ultima etapă (a 8-a) a re
venit lui Lemond, victorios si in 
alte două etape.

Griffin

acest an 
a fost

TENIS • In primul tur al tur
neului de la Veneția. Florin Se- 
gărceanu a dispus de iugoslavul 
Zeliko Franulovid cu 6—0, 7—5. 
Alte rezultate : Ocleppo (Ital.) — 
Oliveira (Braz.) 6—4, 6—3. Ve
lasco (Col.) — Bertolucd (Ital.) 
6—2, 6—1. a In turneul feminin 
de la Birmingham : Kiyomura
(S.U.A.) — Fernandez (S.U.A.) 
6—i, 6—0. Ferrod (S.U.A.) — Si
mmonds (Ital.) 2—6, 6—3, 6—4,
Vanier (Fra.) — Latham (S.U.A.) 
3—6. 7—6. 6—3. a Turneul de la 
„Queen’s Club”, din Londra : 
Connors — Bourne 6—3, 6—3. Ma
yotte — Bauer 7—6. 6—3. Hocevar 
— Harmon 7—5, 6—3, Cash — 
Mitchell 6—3, 6—2. Tim Gullikson— 
Simpson 6—4. 6—2. a Situația la 
zl in „Marele premiu” : 1. Noah 

2. Wilander 
1154 p (8). 4.
Connors 835 

730 P (6) 7.

1515 p (8 turnee),
1324 p (9), 3. Higueras 
Lendl 899 p (6). 5. 
p (6). 6. G. Mayer
Vilas 500 p (7). 8. Artas 492 p (8), 
9. Teltscher 475 p (8). 10. Smid 
452 p (9) etc.


