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S-au inundat lurnceie finale de volei (performanță)

ECHIPELE BUCURESTIULUI 
DIN NOD ÎN POSESIA TITLURILOR

Găman (B)

Turneele finale ale ediției a 
IlI-a a „Daciadei14 la volei — 
sport de performanță, au luat 
sfirșit ieri in sala Dinamo din 
Capitală, cu victoria reprezen
tativelor Bucureștiului, atît la 
fete, cît și la băieți. La 
masculin, titlul s-a jucat de 
fapt cu o zi mai înainte între 
cele mai îndreptățite candidate. 
București și Dolj, intr-un ma
raton în care a ieșit în evidențt 
buna pregătire pentru compe
tiție șl seriozitatea craiovenllor, 
care au luptat admirabil cu 
echipa bucureșteană, compusă 
numai din jucători ai lotului 
național. Și nu mult a lipsit 
ca echipa antrenorului Radu 
Zamfirescu (în care au fost 
folosiți Băloi, Stoian, Ilrlnco, 
Dumitru, Daha, Păun și Braun) 
să-i învingă pe Căta-Chițiga, 
Enescu, Mina, Gheorghe șl com
pania. Firește, rezultatul de 
marți, dintre cele două pre
tendente (3—2 pentru bucu-

Atacă Maria Enache (C). La blocaj : Victoria Banciu și Speranța 
Foto : Dragoș NEAGU

ale județelor Galați șl Cluj 
(ambele studențești) și-au pre
lungit lupta timp de două ore. 
Gălățencele porneau favorite și, 
frumos conduse în teren de co
ordonatoarea Crin* Răuță, au 
condus cu 2—0, dar ambițioa
sele lor adversare au sesizat 
slăbirea concentrării în sextetul 
profesorului Traian Vîlsan și

Aurelian BREBEANU 
Modesto FERRARINI

(Continuări In pag 2-3)
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Astă<*seară, la Stockholm, în C.E. de fotbal

SUEDIA - ROMÂNIA, UN MECI IMPORTANT IN GRUPA A V-A
STOCKHOLM, 8 (prin tele

fon). Mai sînt, deci, doar d- 
teva ore pină la meciul cu re
prezentativa de fotbal a Sue
diei. Meciul despre care un 
ziarist suedez spune, glumind 
cu tilc, că e o reeditare a 
unuia dintre numeroasele me
ciuri Borg—Năstase. Compara
ție nu este lipsită de sens de
oarece structura celor două e- 
chipe se apropie, păstrlnd pro
porția, de prototipurile invo
cate. Suedia a ajuns, după 
ctt s-a văzut din numeroasele 
Înregistrări filmate, la o mare 
simplificare a jocului, urmărind 
in primul rind eficacitatea. Așa 
se face că, în recentul meci 
Suedia—Italia, deși „squadra 
azzurra44 a avut destule mo
mente bune, raportul de șuturi 
a fost de-a dreptul uluitor: 
10—0! în favoarea Suediei. An
trenorul Arnesson nu-și as
cunde dealtfel preferința pen
tru jocul schematic, procentual,

el declari nd : „Din 10 lovituri 
libera și cornere este normal 
să marchezl un gol sau două, 
față da faptul că avem echipa 
pregătită In acest sens*. In 
tabăra tricolorilor, contlnulnd

ROMÂNIA
Lung 

Ștefănescu 
Boloni

d Interogat pe Lucescu In a- 
cest sena, antrenorul român 
r&apunzlnd : -Din cite tmi a- 
due aminte, Nilsson a fost eli
minat de pe teren la București, 
tn Ump ee nici un Jucător ro~

89 de ani de la renașterea J. 0
V

„LUNA OLIMPICA 
0 FRUMOASĂ

Rednic lorgulescu
Țkleanu Augustin

(Andone) 
Bălăci

(Geolgău)

Ungureanu 
Klein

Cămătarii

Arbitru : A. Prokop (R. D. Germană) 
Partida va începe la ora 20 (ora Bucureștiuluî) 

și va fi transmisă Io radio și la televiziune.

Holmgren 
Fredriksson

Comeliusson 
Stromberg 

Dahlquist 
Ravelfi

Sandberg 
Prytz 

Hysen
Eriksson 

Erlandsson

cîștigâtoarea.

1 CLASAMENTE
Feminin

FINALE

L BUCUREȘTI 5 5 0 15: 2 14
2. Constanța 5 4 1 13: 4 3
3. Sibiu 5 3 2 11: 7 8
4. Bacău 5 2 3 7:14 7
5. Galați 5 1 4 4:14 4
4. Cluj 5 0 5 2:15 S

Masculin
1. BUCUREȘTI 5 5 0 15: 3 14
2. Dolj 5 4 1 14: 4 9
3. Tulcea 5 2 3 3:12 7
4. Sălaj 5 2 3 8:12 75. Brașov 5 1 4 7:13 46. Suceava 5 14 6:14 4

TRADIȚIE!
această lună se impli-
89 de ani de la con-

reșteni), a decis 
deoarece în ultima zi nu era 
de presupus producerea vreu
nei surprize. în schimb, com
petiția fetelor a avut in intil- 
nirea București—Constanța me
ciul hotărîtor și punctul de 
Interes major al zilei finale.

Pină la acest derby, am asis
tat — pe parcursul' întregii 
zile — la alte 5 partide extrem 
de disputate. In deschiderea 
programului, echipele feminine

In 
nesc 
ferința internațională ținu
tă in aula facultății Sorbo- 
na (Paris), in cadrul căreia 
Pierre de Coubertin a pro
pus renașterea Jocurilor 
Olimpice, ședință care a 
dus la întemeierea Comite
tului Internațional Olimpic 
și apoi la deschiderea 
moderne a Jocurilor.

Comitetele olimpice 
ționale din intreaga 
comemorează aceste eveni
mente organizind zile, săp- 
tămîni sau chiar .luna o- 
limpică". Urmînd și la noi 
o tradiție. Comitetul Olim
pie Român organizează, in 
perioada 4 iunie — ' ' " 
LUNA OLIMPICĂ.

Cu acest prilej, 
va oferi frumoase 
laureaților 
sportive mai

erei

na- 
lume

4 iulie.

C.O.R. 
premii 

competițiilor 
importante

organizate la noi in aceas
tă perioadă. începutul l-a 
făcut Anișoara Cușmir. dis
tinsă cu o frumoasă cupă, 
simbătă. după 
Iul ei record, 
acorda trofee 
internaționale 
caiac-canoe și 
„Cupa Europei1 
tlon 
internaționale de lupte etc. 
In cadrul manifestărilor 
vor fi organizate simpozi
oane cu tema „Olimplsmul", 
expuneri, vizionări de fil
me cu temă sportivă, intil- 
niri cu foști medaliați o- 
limpici. Comisiile olimpice 
județene vor organiza con
cursuri puse sub emblema 
„speranțelor olimpice" sau 
pentru obținerea „cercu
rilor olimpice", cu deosebi
re in ramurile sportive pri
oritare.

excepționa- 
Se vor mai 
la regatele 
Snagov de 
canotaj, la 

i“ la penta- 
modern, campionatele

FRUMOASA TRADIȚIE A ATLETISMULUI NOSTRU
SE CERE CONTINUATĂ LA EDMONTON

Atletismul ește unul dintre cele șapte 
gramul Universiadelor, o disciplină care, 
se bucură de cea mai mare atenție, atît din partea concurenților 
(multi și de foarte bună valoare internațională), a organizatorilor — 
care se întrec să asigure întrecerilor condițiile cele mai bune de des- 

reprezentanțllor presei și, nu în cele din urmă, a publicului spectator,

sporturi obligatorii pe pro- 
ca și la Jocurile Olimpice, 

concurenților

fășurare —, a . ..... .... ~ . .
prezent în număr mare în tribunele arenelor.

La acest sport al sporturilor, cum i se spune, pe bună dreptate, atletismului, ti
nerii noștri reprezentanți au avut de flecare dată o comportare bună, obținînd victorii 
prețioase sau locuri fruntașe, ceea ce a făcut ca, la Universiadă, 
a atleților români să fie cea mai bogată 

în acest moment ne face 
plăcere să-i reamintim pe u- 
nii dintre campionii mondiali 
universitari : 1959 — Torino : 
Iolanda Balaș si Cornel Po
rumb (la înălțime). 1961 —
Sofia : Iolanda Balas 
me) și Sorin loan 
1965 — Budapesta : 
Penes (suliță). 1973 - 
va : Virginia Ioan 
1975 - - -
(3 000 m)£ 1979
Mexico :
Si 10 000 . ____ _____
m obst.). Natalia Andrei (1500 
m). Ev» " " ....................“
Si 1981 
Melînte
Crăctunescu (disc).

Atletismul nostru are. deci, 
o brumoasă tradiție la 
cerile studenților din 
întreagă sL tocmai de

(înălti- 
(triplu), 
Mihaeia 

— Mosco- 
(înăltime). 

Roma : Natalia Andrei 
Ciudad de 

Hîe Fîoroîu <5 000 m 
m). Paul Copu (3 000

Zorg5-Radiily (suliță) 
- București : Doina 
(800 m)' si Florent*

între- 
lumea 
aceea.

„zestrea44 de medalii 
în comparație cu celelalte ramuri sportive.

este de 
în iulie, 
cese să 
lungul șir adunat, bob cu bob, 
la fiecare ediție la care au 
fost prezenti sportivii români, 
în această privință este de re
ținut și faptul că atletismul 
este singurul dintre cele șap
te sporturi, mereu prezente pe 
programul întrecerilor, la care 
au fost obținute medalii de 
flecare dată I Este firesc, deci, 
să le așteptăm și acum la Ed
monton. Si. din fericire, avem 
candidați Îndreptățiți să 
pire la locuri pe podium, 
la cri mal Înalt...

Ne gîndim. în primul 
la săritoarele noastre de 
Anișoara Cușmir și Vali lo- 
nescu (ocupantele locurilor 2

așteptat ca si acum, 
la Edmonton, noi suc- 
vină să completeze

Vali Ionescu va 
concura a doua 
oară la Universia
dă. In 1981, la 
București, s-a cla

sat a treia

Foto : D. NEAGU

as- 
chlar

rind, 
aur:

SUFDTA
comparația, se subliniază că e- 
chipa României practică un 
joc mai puțin ortodox, randa
mentul depinzînd de momen
tele de strălucire ale jucători
lor de bază. Suedezii scriu des
pre valoarea deosebită a trio
ului Bălăci—Boloni—Cămătaru, 
împotriva căruia, spun ei, 
buie luate măsuri speciale, 
rele suedeze apărute în 
sosirii fotbaliștilor români 
invocat, pe temeiuri care 
scapă, „jocul brutal al fotba
liștilor români14. Cronicarii l-au

tre- 
Zla- 
ziua 

au 
ne

I
un cartona* 
bază este •

mân nu * primit 
galben. Cred că la 
tactică specială pentru „stimu- 
larea44 publicului".

La ora cind transmit acesta 
rindurl, jucătorii români se an
trenează pe stadionul Rasunda 
care a văzut finala C.M. 1958. 
Stockholmul este scăldat în soa
re, prognoza pentru joi a- 
nunță, de asemenea, soare, ceea

loan CHIRILĂ

(Continuare in pag ?-3)

De astăzi pină simbătă

REGATA SNAGOV-UN TEST IMPORTANT
ÎN PERSPECTIVA C. M. DE CAIAC-CANOE

Timp de trei zile, lacul Sna- 
gov va fi gazda regatei in
ternaționale de caiad-canoe ca
re îi poartă numele. La ediția 
din acest an a tradiționalei 
competiții și-au anuntat pre
zenta oaspeți de peste hotare 
din 8 țări : Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, Italia, Polonia si Un
garia. Rețin atenția cîteva nu
me din lotul R.D.G., principala 
forță a caiacului și canoe! 
mondiale la această oră (ca-

iaciștil Harry Nolte și Uwe 
Felix, caiacistele Heike Singer 
și Uta Zilmann etc.), dar e- 
chipaje valoroase se găsesc și 
în rîndul celorlalte echipe.

Ca de obicei, pentru caia- 
ciștii si canoiștii noștri frun
tași Regata Snagov are o im
portantă deosebită. După re
gatele din prima jumătate a 
sezonului — în care rezulta
tele n-au fost întotdeauna pe 
măsura așteptărilor — con
cursul de astăzi, mîine și sim
bătă reprezintă un test care

si.
București) care. în mod 
mal. 1st vor disputa 
loc.

La săritura în înălțime, re
velația actualului sezon. Ni- 
culina Vasile, dacă va fi să-

respectiv. 3. în 1981. la 
nor- 

primul

nătoasă — si sperăm să fie I 
— va fi în măsură să lupte 
pentru o medalie.

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

poate oferi multe răspunsuri m 
perspectiva campionatelor mon
diale de la sfirșitul lui iulie 
de la Tampere. Iar dacă par
ticiparea străină nu va prile
jui decît în puține probe com
parații edificatoare în privința 
potențialului echipajelor noas
tre. foarte interesante rămîn 
cîteva rivalități interne intr-o 
serie de probe. Ne gîndim. de 
pildă, la probele de canoe du
blu, unde campionii olimpici 
și mondiali Ivan Patzaichin — 
Toma Simionov, întrecuti 1* 
început de sezon de Dumitru 
Bețiu — Feodor Gureî și Do- 
bre Nenciu — Nichita Șergan 
manifestă o vizibilă ascensiune 
de formă, apropiindu-se de cri 
mai bun nivel. Așteptăm și re
plica lui Ion Bîrîădeanu, între
cut de mai multe ori în acest 
an de Ion Geantă, așteptăm eu 
interes evoluția echipajului 
nostru feminin de caiac-dublu. 
Agafia Buhaev — Teclâ Bor- 
cănea.

Astăzi dimineață, de la ora 
9. sînt programate seriile și 
recalificările probelor de 1 033 
m. după-amiază seriile si reca
lificările la 500 m.

In pag. 2-3

Un interviu cu Victor Mociani, 
antrenorul principal al lotu
lui feminin de canotaj, în 
perspectiva „mondialelor44



Campionatele de juniori la tenis de masă

OLGA NEMES SI VASILE FLOREA - CAMPIONI LA SIMPLU
CRAIOVA, 8 (prin telefon). 

Campionatele naționale pentru 
juniori I la tenis de masâ, des
fășurate în cadrul „Daciadei" la 
performanță, au luat sfîrșit în 
Sala sporturilor din localitate, în 
programul ultimei zile Cgurtnd 
fazele finale ale probei de sim
plu/ Am asistat la multe tatflnjn 
frumoase, mai ales în compel:- 
ția feminină, concurența încer- 
cînd să-și pună în valoare cali
tățile în cea mai semnificativă 
probă a campionatelor. Conform 
așteptărilor, victoriile au fost ob
ținute de Olga Nemeș (înfrăți
rea Tg. Mureș) și Vasile Florea 
(Universitatea Craiova).

Cu deosebit interes a fost ur
mărită întrecerea feminină. In 
care prezența jucătoarei Olga 
Nemeș, aureolată de iTn palma
res de excepție pentru virsta ei, 
le-a stimulat pe adversare în a-1 
da o replică cît mai bună. Acest 
fapt a condus la meciuri atrac-

TURNEELE FINALE
DE VOLEI (performanță)

(Urmare din pag. 1)

Uve, viu disputate. ta care Olga 
Nem^ a fost obligată să se în
trebuințeze serios pentru a ob
ține victoria Pină in finală, ea 
a întrecut cu 2—u pe Cristinela 
Catanâ (Progresul Buc.), Corina 
Tornuș (Metalurgistul Cu gir), eu 
2—1 (11, —13 17) pe OfiLa Bă-
descu (C.S-Ș. 1 IMGB) ta sfer
turi* și cu 2—1 (—15, 7, 21) în 
semifinale pe Rodica Urbano vid 
(Metalurgistul Cu gir), ultimele 
două partide putînd reveni și în
vinselor, care au jucat de la e- 
gal la egal cu mult mal experi
mentata Nemeș lipsindu-le doar 
curajul., de a cîștiga. De pe 
partea cealaltă a tabloului a ar
est Carmen Găgeatu (MILMC — 
CPL), care a obținut numai vic
torii în două seturi, la Nicoleta 
Hoțu (C.S.Ș. Petroșani), Elena 
An eseu (Metalul C.S-Ș. Rm. VU- 
cea), Mirela Lazâr (C-S.Ș. Slati
na). Marinela Panțuru (C.S.Ș. 2 
STIROM Buc) 51 Anca Cbeler 
(MTLMC — CPL). Finala a fost 
mult mal liniștită deeft se anti
cipa, Carmen Găgeatu neavted 
resursele necesare să opunâ re
zistența necesară. Deci, Olga Ne
meș — Carmen Găgeatu 2—4) (15. 
1«). Pentru locurile 3—4, Che’.er
— Urbanovtd 2—1; 5—6. Bădescu
— Panțuru 2—0; 7—0. Gabriela

Gherman — Zita Ferenczf (am
bele de la C.S.M. Cluj-Napoca) 
8—L

Deși plecat eu numărul 1 in 
compeexpe, Vasile Florea (Univ. 
Cv.) a ajuns primul, el dovedin- 
du-se cei mai bun și. eu o sin
gură excepție, cuce—nd titlul la 
capătul unor victorii categorice. 
Florea a cîștigat eu 1—0 la L. 
Covaci (C-S-S- oderheiu Secuiesc). 
L. Toth (C.S.M Cluj-Napoca), cu 
1—1 la Fl. Popescu 
Craiova), cu 2—I la 
(înfrățirea Tg. M.) ș< 
(C.S.Ș. » C-țai In 
Florea l-a rar ca
Ferdinand Ferenczi (C.S.M. Cluj- 
Napoca) — 3—0 cu A. S:m:on 
(Elba Timișoara). S. Sora (Ro
vine Cv.), C. Stoica (C.S.Ș. 1 
MGB) și 1—> eu C. Bădol și C. 
Tiugan (ambii Univ. Cv.) — era- 
loveanu) obținlnd o victorie fa
cilă. eu 2—0 flZ. 11).

Pentru locurile 3—0. C. Tî ți
gan — C. Dorcescu 3—0; 5—5. C. 
Bădoi — T. Galfl i—l; 7—8. T. 
CăLn (Univ. Cv.) — N. Oprea 
(Tractirul Brașov) 2—0.

dștigătorilor le-au fost tnmf- 
nate diploma Daciadei* șfi fru
moase cupe

(Pionierul 
Tibor Gain 
C. Dorcescu 
finală. V. 
adversar pe

Emciwei FANTANEANU

După primele regate internaționale ale canot

„SÎNTEM ÎHCA ÎN CĂUTARE 
CELOR MAI BUNE SOLUȚII PENTRlh 

antrenor principal al lotuluiDc vorBă cu Victor Mociani,
La sfirșitul săptămînii tre

cute. lotul nostru feminin de 
canotaj a participat la tradi
ționala regată internațională 
de la Moscova. Cu o săptămî- 
nă înainte, regatele de ia Tre- 
bon (Cehoslovacia) și Szeged 
(Ungaria) marcaseră debutul 
sezonului competițlonal inter
național. Despre primele star
turi ale anului ne vorbește — 
desigur. în perspectiva campio
natelor mondiale de la sfîrși- 
tul lui august — antrenorul e- 
merit Victor Mociani. antrenor 
principal al lotului feminin.

— Ne-ar interesa. în primul 
rind. o apreciere a rezultatelor 
in funcție de tăria competiți
ilor.

La Szeged ți Trebon, unde 
concursurile n-au avut o forță 
deosebită, fetele noastre au 
ciftigat aproape toate probele: 
cinci din cinci la Szeged, vic
torii reeditate in a doua zi a 
finalelor. 4 din 5. respectiv 5 
din 5 la Trebon. La Moscova 
cm participat la cinci din cele 
țese probe clasice feminine.

fără echipajul de 8+1. tn pri
ma zi, patru 
clasat pe locul 
me f.c., simplu, 
le. în finalele 
Valeria Răcilâ
Rodica Arba. Elena Horvath ia 
2 rame f.c. s-au clasat pe pri
mul loc, echipajul de dublu 
visle Elisabeta Oleniuc. Mari- 
oara Ciobanu pe locul secund, 
iar cel de 4 visle. Maria Ma- 
coviciuc. Adriana Chelariu, 
Titie Țăran, Mariana. Trașcă 
pe locul trei.

— Ce înseamnă aceste rezul
tate? Ne referim, bineînțeles. 
Ia cele de la Moscova.

— Aș spune că sint promiță
toare, gîndindu-mă la nivelul 
deosebit de ridicat al compe
tiției. La Moscova a concurat 
tot ce are mai bun 
feminin sovietic, in 
prezentativei URSS 
echipaje campioane 
participind 9 echipe 
rațiilor unionale și 
orașelor Moscova și

echipaje s-au 
secund: 2 ra- 
4 visle, 2 vis- 
de duminică 
la simplu ți

tx
au realizat o spectaculoasă ega- 
lare, pierzjpd cu greu partida 
în setul decisiv • Galați—Cluj 
3—2 (10, 7, —13, —12, 12). La 
fel de îndîrjită, dar cu un ni
vel tehnic superior, a fost 
partida Sibiu—Bacău 3—1 (5,
—13, II, 10), in care sibiencele 
Iuliana 
poviciu 
rea, cu 
oferită 
care în
10—5 1 Au urmat, 
durile echipelor masculine.

Intr-o dispută foarte intere
santă pentru evitarea ultimului 
loc, reprezentativa masculină a 
județului Tulcea (venită ta 6 
jucători, toți de la divizionara 
B Delta) era condusă cu 2—0 
de cea a județului Suceava, dar 
a revenit puternic, a egalat și 
apoi a cîștigat cu 3—2 (—12, 
~8, 13, 2, 7) urcind. pînă 
urmă, la punctaveraj, pe 
diurn !

Reprezentativa Doljului 
impus cu lejeritate asupra 
lei a Sălajului '. 3—4 (14, 
7). Aceasta din urmă nectști- 
gînd un set care s-o mențină 
pe treapta a 3-a, a eoborît pe 
locul 4 ! Și echipa municipiului 
București a obținut victoria tn 
meciul cu reprezenîativa jude
țului Brașov 3—0 (11, 5, 13) — 
— păstrîndu-și astfel titlul de 
campioană a „Daciadei*.

Așa cum îi stă bine unei 
competiții sportive din cadrul 
„Daciadei". ultimul joc a fost 
un derby, cel dintre formațiile 
feminine, neînvinse, ale Bneu- 
rcștiului si Constanței.

A fost un meci frumos doar 
atîta timp cit constănțeneele 
s-au angajat cu curaj In joc, tn 
timp ce bucureșteneele nu s-au 
concentrat suficient la prelua
re, adică în prima parte a ta- 
tflnirii. Din setul al treilea, 
oaspetele n-au mai prestat jo
cul așteptat, făcînd foarte u- 
șoară misiunea reprezentativei 
Bucureștiului (antrenor Doina 
Ivănescu) care a cîștigat me
ciul cu 3—1 (—9, 11, 5, 8) — 
și titlul de campioană a „Da- 
ciadei" pentru a 3-a oară. La 
acest succes au contribuit : 
Doina Moroșan, Victoria Nicu- 
lescu, Speranța Găman, Mirela 
Pavel, Georgeta Lungu, Maria
na Ionescu, Victoria Banciu, 
Corina Crivăț, Carmen Bobe și 
Nicoleta Iancu.

Răcean și Mirela Fo- 
și-au confirmat valoa- 
toată replica hotărită 
de sextetul băcăuan, 
setul 4 a condus cu 

in șir, me-

DINAMO BUCUREȘTI-0 ECHIPA DE VIRTUOZI Al OINEI 
9 DIN 11 JUCĂTORI SiNT MAEȘTRI Al SPORTULUI

9

Soua ediție a „Cupei României" a scos la iicalâ dciicicnțc ce se cer înlăturate

Dinamo București, câștigătoarea ,,Cupei României 
picioare, de la stingă : Gh. Vlase — antrenor, FL Dincă, C. Oan- 
cea, N. Paul eseu. N. Păsărică — căpitanul echipei, L Paul eseu, 
Tr. Perșinaru. A. Bobeicâ. L Mlnac ți M. Andrușca. In ria
dul de jos : M. Ciofu, T. Sirbu. Gh. Chițu. P. Stoian fi L Fun- 
dățeanu. Foto : Alexandru DUMITRESCU-București

Clștigînd si In acest an „Cu
pa României*. echipa Dinamo 
București a dovedit câ «-a in
stalat cu toată autoritatea care 
j-o conferă lucrul bine făcut tn 
fruntea plutonului de elită al 
canei. Nu a fost deloc tntlm- 
piător faptul că această solidă 
formație, tn loc să obosească 
— ceea ce ar fi fost absolut 
normal In condițiile desfășură
rii a 5 meciuri pe ri — pe 
măsură ce se apropia de par
tida decisivă, cea cu C.P.B. 
rit opunea de tot mai multe 
resurse fizice d psihice care 
au impresionat, pur li sim
plu. Sigur, o primă explica
ție ax consta in aceea că tn 
echipa de 11 jucători care se 
«fi» pe teren. 9 dintre com
ponent (Andruseă. Chițu. Ba
bei că, Dinei, Sirbu, Persinaru. 
Păsărică. Fundățeanu si Minac) 
sint maestri ai sportului, deci 
sportivi cu multă experiență, 
cu o tehnică rafinată si ca o 
pregătire fizică excelentă. Dar. 
pentru a ajunge Intr-un ase
menea stadiu, oiniștii de la 
Dinamo au fost — si stat —

beneficiarii unor condiții ma
teriale dintre cele mai bune 
(din păcate, lingurii !) avind, 
in același timp, la drma teh
nica doi profesioniști de ex
cepție : Gbeorrhe Vlase, maes
tru al «portului, fost fi d u- 
nul dintre cei mai buni ju
cători ai tării, si Victor Sebe 
— ani de-a rindul component 
al lotului de rugby al țârii 
noastre — care acum se ocupă 
de pregătirea fizică a ciniștilor 
Ai namnvi ști

Dsr ta timp ce Dinamo Bucu
rești a crescut ta valoare, torit 
eu greu o altă formație o va

putea ajunge, celelalte echipe 
au vădit o scădere a potenția
lului de joc. Două cauze 
concură, după opinia noastră, 
la această stare de lucruri. 1. 
Un program competițional 
foarte sărac, practic existind 
doar „Cupa României" (la în
ceputul sezonului) șj campio
natul national (la încheierea 
sezonului). De aceea, ni se 
pare că o mai veche dorință 
a oiniștilor — din păcate ne
luată în 
ființării 
xistă la 
tlve. ar 
biigarea
— cum s-a intimplat la ..Cupa 
României" — cite 5 meciuri pe 
ri (!) (aproape incredibil, căd 
nici o altă disciplină nu și-ar 
permite să trateze atît de su
perficial o competiție) este cu 
totul anormală. I-am văzut, de 
exemplu, pe oiniștii de la 
C.P.B., in meciul decisiv, cel 
cu Dinamo. extenuați, 
vlagă la lovirea mingii 
bastonul, fără siguranță 
„prindere".

Am ridicat aceste două 
pecte deoarece apreciem că de 
ele depinde. în primul rind. 
dezvoltarea cinei sau. dimpo
trivă, scăderea numărului echi
pelor de performanță. Credem 
că este momentul să se acțio
neze în asa fel Incit olna să 
beneficieze de sprijinul pe ca
re n merită.

Ion GAVRILESCU

seamă — aceea a ln- 
unei divizii, cum e- 
celelalte jocuri spor- 
rezolva situația. 2. O- 
echipelor de a susține

fără 
ca 
la

as-

Concursul republican de lupte libere

342 (!) DE PARTICIPANT!
LA iNTRECERILE„CADEȚILOR"

Campionatul de pentatlon modern

MARIAN CHfORGHL - INViNCATOR IA ÎNOT
Luptă spectaculoasă pentru 

puncte, ieri după-amiază în în
trecerea celor mai buni pentatlo- 
niști pentru titlu! de campion al 
tării A clștigat tînărul Marian 
Uheorghe din prima echipă a 
clubului S teaua, 
se, spun nuTnai 
moașe si căruia 
trevăd reale perspective 
afirmare internațională. < 
rap:de și încheiate 
buni au realzat, 
nea. Gabriel Ciocan, 
bul Olimpia. Eugen
Steaua și Cezar Răducanu de la 
Universitatea-Ind linei Timișoara, 
în general, fruntașii clasamentu
lui și-au n enținut pozițiile, astfel 
că finalul campionatului din a- 
ccst an se anunță deosebit de 
interesant. Rezultate tehnice : 
fnot. individual — Marian Gheor- 
£’ie 3:25,2—1 224 p, Gabriel Cio-

despre 
lucruri

1 se

cu 
de 
de 
Pop,

care 
fru- 
tn- 
de 

Curse 
timpi 

aseme- 
la Clu- 
, de la

3:26.S—1220 p. Eugen Pop
Cezar Râdu- 
p, Dan Groza 

Lucian Țintea 
echipe — Stea- 

Steaua n IS64 p, 
Ind.-Linei Tlm. 
Timșoara 1120 p.

două probe

ran
137.S—1 111 p.
cana 3J0.2—1191 
3:J1.0— UM p,
132,7-UU p : 
ua I 1 572 p, - 
Unix ersitaîea
3 344 p. C.S.S. 
înaintea ultimelor 
(tirul șl crosul) programate »•- 
lăzi. clasamentele arată altfel : 
individual — D. Spirlea 3 383 p, 
C. Răducanu S 2M P. L Galovlcl 
3 255 P. M. Gheorghe 1 «S. ște
fan Cozma 1175 p, TXuem 
Pop 3 089 p ; echipe —
Steaua I 1720 p. Cnlveriltrteu 
Ind. linei Timisoara i 171 p,
Steaua n SMS p, C.S3. Timi
șoara 8 281 p. Azi, de la ora > 
la poligonul Tunari — proba de 
tir. Iar după-amiază, de la ora 
17 — proba de cros. (CJto)

Un concurs de lupte care 
părea că nu anunță nimic 
spectaculos, iată. prilejuiește 
cîteva concluzii de mare im
portantă pentru progresul a- 
cestei discipline. îndeosebi la 
stilul ..libere* la care, se știe, 
marile performanțe se lasă 
încă așteptate. Scriem aceste 
rtnduri cu gîndul la turneul 
final al concursului republican 
(individual) de lupte libere 
rezervat ..cadeților* (tineri în
tre 15 si 16 ani). Ne-a reținut, 
ta primul rînd, atenția larga 
participare — S42 de luptători, 
reprezentînd peste 40 de du
huri șl asociații sportive din 
numeroase centre ale tării. E- 
xtstâ, ded. o puternică bază 
de selecție. Există și. se înțe
lege, o mare audientă a aces
tei discipline în rfndtrt tinere 
tulul. Fără să se rftfiee In tm 
nivel tehnic foarte ridicat 
(ded ar fi fost de dorit avind 
ta vedere numărul mare rf 
antrenorilor...), competiția a 
abundat tn partide disputate 
eu o mare dfrzenle. eu o coro

//

bativitate remarcabilă (și 
cesta poate fi un punct 
plecare!). In orice caz, între
cerile „cadeților". desfășurate, 
intr-o excelentă organizare, la 
Oradea, au infirmat părerea 
că luptele libere, in compara
ție cu cele greco-romane, sint 
o_ cenușăreasă a acestui 
sport.

PRIMUL LOC a fost cucerit, 
ta ordinea categoriilor. de: 
R. Ana (C.S.S. Steaua), V. Ml- 
neseu (C.S.S. Steaua). D. Pre- 
fft (C.S.M. Buzău) Gb. 
--------- - - D.

E.
(C.S.S. Sf. Gheorghe). A. Po
pescu (C.S.S. Tg. Mureș). L.
David (C.S.S. Brăila). V. Hu-
eăl (C.S.S. * ’ ~ ~
Hue (C.S.S.
E. Eftlmie 
A. KMeles 
rfasamentul 
ASOCIAȚII: 1.
# p, 1 C.S.S. Steaua 20. 
C.S. Tirgoviște 19, 4. C.SJ5.
Onești 15, 5. Mureșul Tg. Mu
res 15. «. C.S.S. Brăila 9.

(CJS.M. Buzău),
(CJ3.M. Buzău),

a- 
de

Jipa 
Ioniță 
Elekes

Onești), C. Pave- 
Steagul roșu Bv.), 
(C.S. Tirgoviște), 
(C.S.S. Oradea). în 
pe CLUBURI SI 

C.S.M. Bnzău 
3.

canotajul 
afara re- 
(cu cinci 
mondiale) 
ale fede- 

cele ale 
__ ,___ _______ Leningrad, 
tn plus, primele reprezentative 
ale Bulgariei și Ungariei, țări 
bine cotate, și un 
nadian de 2 
și cîștigat in

— Valeria 
în prima zi

— .4 pierdut pentru ci s-a 
oprit — cînd conducea — la 
balizele de 15 m dinaintea so
sirii, crezînd că acolo e fini
șul. A întrecut-o Maria Dani
liuk (RSS Ucraineană), după 
ce Vali o învinsese in serii pe 
campioana mondială Irina Fe
tisova. trimițind-o 
mică“. A 
intrat in 
gind fără

rame 
prima 
Racilă 
la cîteva

echipaj ca-
care af.c. 

zi.
a pierdut 

sutimi...

în „finala 
doua zi Daniliuk n-a 
finală. Răcită ciști- 
probleme in fața al-

lei sovietice, 1 
va. fr.
— Celelalte 'ecl

— Bine pent 
și Elena Horv 
f.c.; medaliate 
de la Munci 
competitive pe 
Duisburg. Sinti 
de comportare» 
de 2 visle, E 
Marioara Ciob 
ambele zile pe 
te aproape d 
ciștigătoare co 
nina Mahina, 
dială la ultin

— Lucrurile 
clare în privii 
tați a echipei 
le“...

— Exact. Ecl 
me, 4 visle ș 
încă in forma 
găsim soluția 
Vom modifica, 
nau (18—19 iu 
testul cel mu 
două ambarca 
introducind și 
Din păcate f> 
„rezerve" este 
pentru echipa 
Iar obiectivei! 
avem sint pr<

— Adică?
— Sase ech 

mari“ la C.l 
una de aur, u 
de bronz.

— Pot fi el
— Facemy+t 

putință.
— Ce e cu 
—Sanda e 

renunțe, club 
pregătească r 
Eu știu doa 
sărătoa^^. ai

wv

NOUA CAMPIOANA LA
VA fi CUNOSCUTA

Cine va fi noua campioană ?
— iată singura intrebare ce-și 
mai așteaptă răspuns înaintea 
ultimei etape a întrecerii de 
pe prima noastră scenă 
rugbystică. Tn rest, aproape 
totul pare limpede. cunoscin- 
du-se acum componenta 
itoarei serii de elită_ (ea 
cuprinde 
locurile 
schimbări 
cupantele 
neputind 
deosebită.
așadar, doar o unică problemă
— însă cît de însemnată ! In
teresant (si inedit) e faptul 
că pentru actuala campioană 
întrecerea s-a și Încheiat. Di
namo așteptînd decizia 
în... tribună, privind, 
dată, din fotoliul de 
Formația antrenată de 
țuianu s-a instalat în . ___
pină cînd ? — aceasta-i întreba
rea. Pină la finele săptămînii. 
dacă Steaua învinge sîmbătă 
pe R.C. Grivita Roșie sau ter
mină cel pntin la egalitate 
partida din Parcul copilului: 
pînă Ia ediția viitoare. în ca
zul înfrîngerii militarilor, cele 
două fruntașe urmînd să a- 
jungă. Intr-o asemenea situa
ție. la egalitate de puncte, 
Dinamo avind atuul victoriilor 
directe. Trăgînd linie si adu- 
nînd. f3 cînd calcule si compa- 
rînd valoarea protagonistelor 
derbyului de la finele săptă
mînii. echipa antrenată de 
Theodor Radulescu si Radu 
Durbac pare a fi favorita fina
lului de sezon...

Iată clasamentul la zi:

echipele aflate 
eventualele 
spunem, o- 

sapte-opt 
importantă

1—10). 
între, să 
pozițiilor 
avea o
Rămine de rezolvat.

finală 
de ocam- 
onoare. 

Ion Tu- 
el. dar.

Steaua preg 
vița Roșie, 
balonul Da’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. C.S.M. Stf
0. Șt. Baia F
9. Sportul st

10. „U- Timiș
11. Rulm. Birl
12. Polit. CJ.-
13. Rapid Bu
14. Gloria Ar

•) Echipe
In intî 

„TROFEU! 
Fuicu s-a 
gur eseu < 
Cum const 
iat șirul o

DINAMO 
Steaua 
Farul*)
Șt Petroja 
Grivița B.* 
Polit. lațt

De astăzi, la Bucu

CONCURSUL DE SELECȚIE
Incepind de astăzi ae va 

desfășura la București o com
petiție de real interes, cu 
scopul declarat al evaluării 
șanselor pe care cei mai buni 
trăgători ai noștri le au de 
a fi selecționați în loturile 
pentru Campionatele europene 
de la începutul lunii septem
brie. de la Tunari. Programul 
competiției vprevede Întreceri 
pentru arme cu glonț ce vor 
avea loc la poligonul Tunari, 
de joi pină la sfirșitul săptă- 
mînii. și probe pentru arme 
cu aer comprimat, găzduite la

PENTRl
Dinamo. I 
participare 
minalizați 
cialitate, 
fi preze-v 
loroși spot 

d< 
Ci 

pri 
dii

Alături 
tezistul 
te) in 
$i unii 
cial. autoi
de răsune 
stantin fi 
liber, rece 
Cristofor^ 
pușcă libe 
pectiv cu



lor Festivalul de șa:i „Mamaia '83‘‘

PRIMUL ESALON TRECE

Bașkato-

dica Arba 
i 2 rame 
(. din 1981 
le rămin 
podium la 
llfumili ți 
ui echipaj 
t Oleniuc, 
llasat in 
doi. foar- 

\arcatiunea 
de Anto- 

]ană mon- 
lud ediții. 
I așadar, 
li... jumă- 
| „mondia-

de 4 râ
ul- sint 
dăm să 
lai bună, 
jata Gru- 
tre va fi 
ator, cele 
de patru, 

sportive, 
loslru de 
i.mai ales

4 rame. 
\care le

„finalele 
medalii:

■gint, una

linite?
e* stă in

roma?
vrea să

re să se
•.oneweze. 
.că ar fi

LINIA DE SOSIRE...
MAMAIA, 8 (prin telefon). 

— S-a încheiat turneul inter
național din cadrul festivalului 
de șah „Mamaia ’83". în ul
tima rundă, o singură1 partidă 
decisivă, Spulber asigurîndu-și 
locul al doilea printr-o victo
rie la Fazekaș. Restul partide
lor au fost remize. Clasamen
tul final : 1. P. Staniszewskî
(Polonia) 9 p (din 11) ; 2. C. 
Spulber (România) 8 p ; 3. L 
Biriescu (România) 7 p ; 
M. Tratatovici (România) 
p ; 5. S. Witkowski (Polonia)
5.5 p ; 6—8. D. Nicolescn 
(România). G. Rajna și B. 
Balogh (ambii Ungaria) 5 p ; 
9. D. Fuhrmann (România)
4.5 p ; 10—11. Gh. Erdeuș și 
B. Fazekas (ambii România) 4 
p; 12. D. Crăciun (România) 2,5 p.

Continuă întrecerile în ca
drul celorlalte cinci turnee. în 
grupa maeștrilor, după 5 run
de. conducerea a fost 
de Parik Stefanov 
singurul cu 4.5 puncte.

G. TAMAȘ-coresp.
• Ediția din acest an a tur

neului internațional masculin 
de șah de la Timișoara. în 
organizarea asociației sportive 
Medicina din localitate, 
gramată între 15 și 29 iunie, 
are în fruntea listei de invi
tați pe marii maeștri M. Kne- 
zevici (Iugoslavia) si J. Lech- 
tinsky (Cehoslovacia), maeștrii 
internaționali J. Danner (Aus
tria), R. Simici (Iugoslavia). In 
rindul reprezentanților țării 
noastre se numără V. Ciocâltea, 
V. Stoica. C. Ionescu, Em. 
Ungureanu. N. Ilijin.
• Două șahiste românce au 

obținut locuri fruntașe în 
turneul feminin de la Salonic. 
Iudita Kantor s-a clasat a 
doua, cu 7 p (din 10). iar 
gia Jicman a treia, cu 6 
Concursul a fost ciștigat 
Suzana Makai (Ungaria)
7.5 p.

4.
8,5

luată
(I.T.B.),

pro-

Li- 
p. 
de

BY (Steaua sou Dinamo)

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

LINIA DE SOSIRE

rrijă ultimul său meci — decisiv — cu Gri- 
ai ales pe 

l cu apetit
decizia liniei sale de atac. Cy 

ofensiv. Foto : D. NEAGU

SUEDIA - ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

ce ar face să cadă celebra 
vorbă suedeză : «Anul trecut am 
avut vară într-o joi". In tabă
ra fotbaliștilor tricolori se fac 
ultimele mișcări în formație. 
Trebuie să explicăm parante
zele din chenarul celor două 
echipe. Andone ar putea să 
joace in locul titularului Au
gustin pentru a întări ideea 
tactică a blocării celor două 
vîrfuri, Corneliusson și Sand
berg, cu doi săritori capabili 
să taie procentajul lui Arnes- 
son. Paranteza din dreptul lui 
Bălăci se referă mai mult la 
capacitatea conducătorului nos
tru de joc de a face față efor
tului pe parcursul celor 90 de 
minute, după lunga întrerupere 
pe care a avut-o. Miercuri la 
prinz, Bălăci simțea nevoia unei 
concentrări speciale, el a refu
zat să acorde un interviu te
leviziunii suedeze, afirmînd că 
nu poate sta de vorbă cu re
porteri care s-au referit în mod 
nejustificat la așa zisul joc dur 
al românilor. Ziarele de 
miercuri publică pe toată pagina 
fotografia lui Bălăci despre 
care se spune că este „caraca
tița" (blackfisken) echipei ro

ĂU FOST STABILITE ORAȘELE 
CARE VOR GĂZDUI SFERTURILE
DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI1*

La 22 iunie sint programate 
meciurile din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei Româ
niei", — competiție ce se des
fășoară sub genericul „Dacia- 
dei" — care, conform regula
mentului. se vor disputa 
terenuri neutre.

De comun acord. ________
respective au decis să-și dis
pute partidele în următoarele 
localități: • Mediaș: Politeh
nica Timișoara — Petrolul Plo
iești • Pitești: Sportul studen
țesc — Universitatea Craiova 
• Arad: F.C. Bihor — Corvi- 
nul Hunedoara • Ploiești: F.C. 
Argeș — Dinamo București.

In caz de egalitate, după 90 
de minute, meciurile vor fi 
prelungite cu dte două repri
ze a 15 minute fiecare. Dacă 
egalitatea va persista, se vor 
executa lovituri de la- 11 m 
pînă la departajarea uneia 
dintre echipe.

pe

cluburile

«32-196 
305-237 
661-178 
282-280 
276-217 
243-285 

1312-408

70
69
66
54
52
49
47 

’"215-313 47 
246-350 44 

I 243-406 44 
170-369 41 
172-469 41 

| 175-389 39 
230-563 38 

un punct.
PENTRU 
p* Sorin 
[ un sin- 
riloțschi ! 
a înche- 
k Divizia

„A", ii rămîne internaționalu
lui bucureștean șansa de a-1 a- 
junge sau chiar depăși dacă își 
va demonstra eficacitatea în 
meciul cu Grivita Roșie... Dar 
iată ordinea fruntașilor reali
zatorilor de eseuri: A. PLLOT- 
SCHI (Farul) 30. S. Fuicu 
(Steaua) 29. M. Aides (Dina
mo) 18. V. David (Steaua) 15, 
A. Lungu (Farul) 14^ în cla
samentul 
terminat 
eseuri la 
namo a 
pe poziția a 
Steaua, cu 121. Cei mai 
tabili transformeri — D.
XANDRU (Steaua) 262 puncte 
marcate. I. Constantin (Dina
mo) 213.

pe echipe. FARUL a 
competiția cu 127 de 
activ. în timp ce Di- 
reusit 85. Intre 

doua, se
redu- 
ALE-

E HR
Irept de 
tori no
de spe

ri vor 
«lai va- 
i nostru. 
[ (cu vi- 
in frun- 
vor afla 
I In spe- 
lormanțe 
Le Con- 
La pistol 
Ii Florin 
to p. la 
| si res-

I

RESTANTA IN DIVIZIA „D“
ROȘIORI — DINAMO 

VICTORIA BUCUREȘTI 8—1 
U R°sLorl. în meci 

restanță din seria a H-a a Di- 
„B-, echipa locală Rovn 

a dispus de Dinamo Victoria eu 
J-1 n-l), prin golurile marcate 
de ștefan (min. 11) șl Drftgan 
(mm. 80), respectiv Cojocaru 
(min. 44)

Ț. Negulescu, caresp.

Geo RAEȚCHI

Q Aflăm cu regret că a în
cetat din viată VIRGIL (C1ȘU) 
ANASTASIADE, vechi interna
țional de rugby.

a Il-a : 20 6

I : 31 32 23

DE CISTI-

mâne, cu intenția de a sugera 
că el atrage toate mingile, fi
ind una din cheile formației. 
Se publică, de asemenea, pal
maresul complet al echipei 
României, sub direcția tehnică 
a luî Luceseu, adică cele 20 de 
întâlniri pe care tricolorii le-au 
susținut începind cu Berna. De 
asemenea, optimismul echipei 
gazdă este alimentat și de pal
maresul direct, singura victo
rie a echipei României fiind 
obținută anul trecut in C.E.

La ce se poate aștepta „Năs- 
tase“ în fața lui...... Borg" ? Jo
cul echipei suedeze a fost stu
diat, am putea spune, pînă în 
cele mai mici amănunte. Dacă 
ar fi să ne referim la fazele- 
cheie din punct de vedere tac
tic, ele au fost văzute de peste 20 
de ori. Suedia este o echipă pu
ternică., cu un joc în necontenită 
mișcare, care poartă ampren
ta lui I. F. K. Goteborg, 
dovadă și faptul că echipa lui 
Arnesson are 6 dintre foștii e- 
levl ai lui Eriksson (Goteborg) 
dacă ar fi să-1 includem și pe 
Stromberg. Prin jocul său de 
mișcare, echipa suedeză intră 
chiar în diverse formule cifri
ce (4—2—4; 4—3—3; 4—4—2;
3—3—4). Prezența fundașilor 
centrali la fazele fixe, în ca
reul advers, este o lege. Tra
valiul celor două extreme, de 
fapt mijlocași laterali, de ase
menea. Punctul forte al echipei

ASTĂZI,
MECIUL NR. 349

Astăzi, la Stockholm, me
ciul nr. 349 din istoria echi
pei noastre naționale. Pînă 
acum, tricolorii au ciștigat 
142 de înlilniri, au termi
nat 83 la egalitate și au 
pierdut 123 de dispute. Gol
averajul în cele 348 de me
ciuri disputate pînă astăzi: 
588 de goluri marcate — 
550 primite.

CLASAMENTL'L
GRUPEI A V-a

ÎNAINTEA PARTIDEI

DE LA STOCKHOLM
1. Cehoslovacia

5 2 3 0 12- 5 7
2. Suedia 5 3 1 1 10- 4 7
3. România 5 3 11 6—2 7
4. Italia 5 0 3 2 3- 6 3
5 Cipru 6 0 2 4 3-17 2

PALMARESUL ÎNTÎLNIRILOR SUEDIA - ROMÂNIA
5 3 11 15—6

Suedia — România 7—1 (1—0). la 1 septembrie 1935, la 
Stockholm, amical ;

România — Suedia 2—2 (1—2), la 27 iunie 1937, la Bucu
rești, amical;

Suedia — România 4—1 (2—0), Ia 15 iunie 1955, la Gote
borg, amical ;

România — Suedia 0—2 (0—1). la 17 iunie 1953 la Bucu
rești, amical ;

România — Suedia 2—0 (1—0), la 8 septembrie 1932, 'a 
București, în preliminariile campionatului european, grupa 
a V-a 1

suedeze stă în vigoarea extra
ordinară a pressingului asigu
rat de Sandberg și Cornelius
son; primul are 21 de ani, al 
doilea 25 neimpliniți.

Antrenorii noștri, studiind jo
cul împreună cu echipa, se re
feră la faptul că marea cheie 
a meciului stă în neutraliza
rea acestui pressing feroce, 
care, odată dejucat, poate fi 
o frumoasă armă de contra
atac în urma eliberării cîmpu- 
lui de joc părăsit de mijloca
șii de susținere.

Concluzia 7 în fața selecțio
natei Suediei, favorita jocului 
pentru că evoluează și pe te
ren propriu, tricolorii păstrea
ză șanse numai dacă vor juca 
cel puțin la nivelul meciului cu 
Italia. Cele cîteva momente de 
clasă din acel joc, cinil „be
tonul" lui Gentile s-a clătinat 
realmente, ar puică deveni e- 
ficiente și pe stadionul Rasun- 
da. Dar, pentru asta, este ne
voie de o dăruire specială, de 
Ia meciul cu Italia in sus.

Ieri, in C.E. de Juniori

MEDGIDIA, S (prin telefon). 
Partida aceasta, a doua pe ca
re echipa noastră a susținut-o 
In cadrul grupei a 7-a a cam
pionatului european de juniori 
B, s-a disputat in prezența a 
circa 10.000 de spectatori care 
i-au încurajat tot timpul pe ju
cătorii noștri. v Și cum se anti
cipa, a fost un meci foarte 
greu pentru tinerii noștri jucă
tori, adversarul întîlnit fiind 
deosebit de puternic, excelînd 
mai ales prin forță fizică, prin 
tenacitate și o mare dorință de 
a nu părăsi terenul învins. De
altfel, jucătorii cehoslovaci au 
Început mai bine meciul, au 
dominat primul sfert de oră, 
durată de timp pe parcursul 
căreia au obținut patru corne- 
re și au avut o foarte mare o- 
cazie de a deschide scorul prin 
Sobota care, în min. 12, a șu
tat violent din marginea ca
reului mare, obligîndu-1 pe 
Voicilă să devieze in extremis, 
în corner. Treptat, treptat, însă, 
elevii lui N. Belizna și D. 
Ucă au prins curaj și, în min. 
18, Pistol — cel mai bun ju
cător român în prima repriză 
— a pornit în slalom și, după 
un triplu dribling, a ajuns sin
gur fața In față doar cu por
tarul Barcuch, dar a șutat în 
el, irosind o imensă posibilita-

ln Divizia ,,C"
I
I AȘTEPTAM UN FINAL CORECT!

Finala campionatului în cei 
de-al treilea eșalon, Divizia „C", 
mal precis ultimele trei etape 
care au mai rămas de jucat, În
seamnă pentru multe dintre echi
pe un dificil examen. Este vor
ba despre acele formații care 
aspiră pentru șefia seriilor aco
lo unde fruntașele atacă grupate 
linia de sosire (cum este situa
ția In seriile I, a m-a, a IV-a 
a vm-a, a X-a și a xn-a) sau 
de acele echipe care luptă pen- 
* — supraviețuire în competiție.

—te Jocuri, eu miză, sint sus
ceptibile (în unele cazuri) să la- 

Isâ din făgașul normal, sportiv, 
jucătorii să depâșească sub di
ferite forme limitele sportivității, 
recurgînd la durități, atît față de 
adversari cît și față de arbitru, 
pe care, de regulă, cei mai slabi

I
I
I
Itru supravieț 

Aceste Jocuri, 
fin

IB'lIMSiniTlâ or STAI 1010 PRONOSPORT INTORMEAIA
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES

DIN 8 IUNIE 1983
EXTRAGEREA

22 15 41;
EXTRAGEREA

33 44 11 10 :
FOND TOTAL __ __

GURI : 827.292 lei.
SUCCESE PERMANENTE

LA tNDEMÎNA TUTUROR 1
La seriile de LOZ IN PLIC a- 

flate în vinzare continuă să se 
atribuie cîștiguri în AUTOTU
RISME și MARI SUME DE BANI, 
care răsplătesc din plin perse
verența a tot mai numeroși par-

ticipanți din mediul rural și ur
ban. Agențiile Loto-Pronosport, 
vlnzătorii volanți, unitățile din 
comerț și cooperația de consum 
șl oficiile poștale din întreaga 
țară vă oferă In permanență po
sibilități multiple de a vă nu
măra șl dv. printre mari! be
neficiari ai celui mal simplu și 
popular sistem de joc. bineînțeles 
cu condiția de a participa...

« Se reamintește că astăzi este 
ultima zi de procurare a bilete
lor cu numerele alese de dv. 
pentru tragerea obișnuită Loto 
de vineri 10 iunie 1983, care va 
fi televizată în direct începînd 
de la ora 17,25.

îl consideră vinovat pentru eșe
cul suferit. Așa s-a Întâmplat, de 
pildă, duminica trecută la der- 
byul craiovean dintre Electropu- 
tere și Constructorul (0—0), med 
cu incidente care au culminat eu 
lovirea arbitrului. Sint, se pare, 
și cazuri în care unele echipe 
recurg la aranjamente, la cedări 
de puncte pentru a favoriza o 
echipă sau alta... Nu vrem să 
facem proces de intenție unei e- 
chipe sau alteia, care in etapele 
finale sînt angajate In meciuri 
tari, dar le atragem atenția să 
joace corect, să-și apere în mod 
sportiv șansele, să nu se abată 
sub nici o formă de Ia etica 
sportivă.

In 
nie, 
pot 
vor 
cele . ________ „_____
ferim la meciurile Chimia Fălti
ceni — Zimbrul Șiret (seria I), 
Tractorul Brașov — Nitramonia 
Făgăraș (seria a XTI-a) — me
ciuri in care toate cele patru 
echipe vizează promovarea In 
,,B“. Apoi, partidele Constructo
rul Călărași — Ș.N. Oltenița, Vul
turii IURT Lugoj — C.F.R. Vic
toria Caransebeș și Unirea Tom
natic — Minerul Anina au im
plicații directe în stabilirea cîș- 
tigătQrilor de serii.

Menținerea climatului sportiv la 
aceste jocuri, ca și la altele, cu 
sau fără miză, este imperios ne
cesară. Depinde de conducătorii 
echipelor, de jucătorii înșiși, de 
autoritatea arbitrilor ca finalul 
întrecerii Diviziei „C* să se des- 

într-o atmosferă .de de
plină corectitudine. (T.R.)

etapa de duminlcâ, 12 lu
au loc unele jocuri care 

decide atît formațiile care 
promova In „B“, cit ți pe 
care voi retrograda. Ne re-

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 1-0 (0-0)
te de a marca. Alte două o- 
cazii mari au punctat a dcua 
jumătate a primei reprize : în 
min. 24, Năstase a șutat înșe
lător, cu boltă, dar balonul a 
trecut milimetric peste trans
versală, iar, în min. 39, Dvo
rak a ajuns și el față în față 
cu portarul Voicilă, cel care s-a 
opus unui gol ca și făcut.

„Istoria" s-a repetat și in 
repriza secundă. Tot oaspeții 
au Început mai bine, șarjind 
periculos prin cele două rapi
de vîrfuri care au produs de 
dteva ori panică la poarta 
noastră. în min. 54, Nuță, cu 
un șut peste transversală, a..- 
prefațat golul care a venit pes
te un minut : Năstase, căpita
nul tinerilor noștri tricolori, a 
pus pe picior greșit întreaga 
apărare adversă, a centrat și 
CH1VU a trimis balonul, cu 
capul, în plasa porții cehoslova-

Stadîor ,,Central" ; teien foarte 
bun ; timp frumos, vînt ; spectatori 
— circa 10.000. Șuturi : 12—11 (pe 
poartă : 7—6). Cornere : 1—5. A 
marcat : CHIVU (min. 55).

ROMANIA : VOICILĂ - Avasicii.
Zamfir Bis:nget ILIE — PISTOL, NÂS- 
TASE, Proșteanu - Hetel (min 49 
CHIVU), Hcrșani, Nuțâ (min. 46 
Ivanov) ,

CEHOSLOVACIA : Barcuch - Chvi- 
ie, FARMACKA, Hamrik. Kostecky - 
SOBOTA (min. 70 Slava), Zajicek, 
Frylc (min. 59 Furda), Jerabek - 
DVORAK, STANOSEK.

A arbitra* foarte bine Ihsan Ture 
(Turcia) ; ta ’inie : D. Petrescu
(Bucureștii ș* V. Curt (Medgidia).

ce : i—o. Echipa noastră a pus 
stăpînire pe joc și, in min. 68, 
s-a ratat un 2—0 absolut me
ritat ; Chivu și Ivanov preci- 
pitmdu-se, deși aveau suficient 
timp să trimită balonul în 
poarta adversă.

Laurențiu DUMITRESCU

SCRISMck Ca cîftfcre
LA U.T. A. A VENIT CIRCUL... 

A PLECAT CIRCUL!
Cu o întîrziere deloc jus

tificată, din Arad ne-a sosit 
o acrisoare din partea unui 
grup de părinți al copiilor 
care Învață a.b.c.-ul fotbalu
lui la centrul divizionarei ,,B“ 
U.T.A., scrisoare Însoțită și 
de o imagine , .fotografi că - 
document*. O publicăm, to
tuși, fiindcă cele relatate ră
min în actualitate, fiindcă pe

jungă, miine- poimiine, £n pri
ma formație a textiliștilor, a- 
colo unde au jucat Domide, 
Broșovschi și alți fotbaliști 
valoroși. Pentru a vă face o 
imagine mai reală despre ce
ea ee vă relatăm, vă trimi
tem și o fotografie cu cele 
petrecute pe acest teren. Pă
cat că aceasta nu cuprinde și 
chipurile președintelui clubu-

undeva găsim și explicația de 
ce echipa care a învins, cînd- 
va, pe celebra Feyenoord 
Rotterdam nu mai este ea în
săși...

„Cu cîtva timp în urmă, în 
municipiul Arad a sosit Circul 
din București ale cărui are
nă, dormitoare, menajerii de 
lei, cîini, maimuțe și alte a- 
nimale (ne) fotbalistice au fost 
amplasate — rețineți, cu a- 
probarea conducerii clubului 
sportiv U T.A. ! ? ? ! — tocmai 
pe singurul teren de fotbal 
al centrului de copii și ju
niori al acestui club. Drept 
consecință, o perioadă de 
timp nu s-a mai putut des
fășura nici un antrenament, 
nici o selecție pentru copiii 
Aradului care visează să a-

lui, Ion Petrovan, și ale ce
lor trei administratori de ba
ze sportive, Francisc Freisin- 
ger, Zoltan Nagy și loan Igna, 
care se fac vinovați de dezor
ganizarea procesului instruc
tiv-educativ al micilor fotba
liști, de risipirea unor fon
duri bănești pentru remedie
rea urmelor lăsate de Circul 
din București.

Rugămintea noastră este de 
a pub’ica în coloanele ziaru
lui „Sportul" cele ce v-am 
trimis, tocmai pentru ca ase
menea fapte să nu se mai 
întîmple Ia nici unul din clu
burile sau asociațiile sporti
ve din țara noastră".

N.R. Orice comentariu este 
de prisos..



In meci amical, la baschet feminin MIRCEA NF1G” 4 CISTIG4T

ARAD, ?. (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate 
s-a disputat meciul interna
tional amical de baschet din
tre reprezentativele terriinine 
ale României și Iugoslaviei. 
După un joc foarte frumos și 
de un bun nivel tehnic vic
toria a reyenit sportivelor ro
mânce la scorul de 69—61 
(39—32). în prima repriză se
lecționata tării noastre a avut 
inițiativa, conducînd tot timpul, 
la un moment dat cu 35—23

(min. 18). In repriza secunla. 
formația noastră a evoluat fără 
Magdalena Borș (care a pără
sit terenul pentru cele cinci 
greșeli personale. în sec. 4) 
jocul a fost mai echilibrat, 
baschetbalistele iugoslave orac- 
ticind un joc mai bun reu
șind să egaleze de două ori, 
la 41 și 47. In final, sportivele 
românce au avut o tevenire 
frumoasă cîștigind partida pe 
merit.

Ion IOANA — coresp.

z n uvi.vviivusvi
La înapoierea de la Concursul 

internațional de planorism din 
R. F. Germania, la care au 
participat și trei piloți români, 
maestrul emerit al sportului 
Mircea Finescu ne-a oferit 
amănunte asupra comportării 
echipei noastre.

„Competiția a reunit la start 
27 de con-urcnti din 4 Uri: 
Anglia, R. F. Germania, Olan
da și România și a avut neșansa 
să se desfășoare în perioada 
ploilor $i a inundațiilor care 
au afectat vestul Europei. Ca 
greutate s-a efectuat minimumul 
de 3 probe necesare alcătuirii

NOU RECORD MONDIAL
LA 100 m (f)

tn cadrul 
desfășurat 
cunoscuta 
Germană, 
a stabilit_______ ________ ______
dial în proba de 100 m plat, ou 
timpul de 10,81. Vechiul record, 
care aparținea aceleiași atlete, 
era de 10,88. tn același concurs, 
Detlef Michel (R. D. Germană) 
a egalat recordul european la a- 
runcarea suliței, cu 96,72 m.

alLellc 
Berlin, 
R. D.

con curs ului 
miercuri la 

campioană din 
Marlies Oelsner-Goehr 
un nou record mon-

CAMPIONATELE UNIVERSITARE

clasamentului final. Traiectele 
au fost scurte, două dus-intor- 
suri (140 șl respectiv 160 km) 
și un „triunghi"’ (275 km). La 
prima ieșire doar doi concu
renti au reușit să realizeze par
cursul integral. In rest, ateri
zări in teren necunoscut, care 
au afectat pozițiile din clasa
mente. Conform înțelegerii, la 
clasa „internațional". pilo|ii 
noștri au concurat pe planoare 
oferite de gazde, Fernanda Jurcă 
pe un RS-1. iar Claudiu Pinza- 
ru și Marian Simion pe apa
rate Pik-20, un excelent pro
dus finlandez, dar extrem de 
pretențios. Este și motivul pen
tru care băieții au ocupat locu
rile de la mijlocul clasamentu
lui, 13—14. Adaptîndu-se mai 
rapid și avind reale calități de 
concurs, Fernanda Jurcă a do
minat întrecerea feminină, ciș- 
tigînd toate trei probele. în
vinsa ei, Hannelotte Wechen 
(numărul 1 la clasa „club** in 
1982) era avantajată din start, 
deoarece zbura intr-o zonă ar
hicunoscută atit geografic, cit 
și din punct de vedere meteo. 
Punctajul obținut de reprezen
tanta noastră o situează intr-un 
clasament mixt (neoficial) pe 
locul 7, ceea ce vorbește de la 
sine, cunoscind diferențele e- 
xistcnle intre prestațiile mas
culine si cele feminine. (D. C.).

La concursă, internațional 
de călărie de la Gera (R. D. 
Germană), la care au partici
pat sportivi din Bulgaria. Ce
hoslovacia. Polonia România 
și din tara gazdă, reprezentan
ții noștri au obținut cîteva re
zultate remarcabile. Dintre a- 
cestea se 
excelentă a tinărului 
Neagu (cu Licurici), care 
cîștigat proba de forță, 
peste obstacolul înăltat 
m. fără nici un punct 
nalizare. De menționat 
că Mircea Neagu a concurat 
într-o companie deosebit de 
valoroasă. De asemenea Flo
rin Stoica (cu Ficus) a obținut 
locul I în așa-numita probă 
„Adună-ti punctele": 148 p. cu 
10 mai mult decît cel de al 
doilea clasat.

detașează evoluția
Mircea 

a 
trecînd 
la 2.05 
de oe- 

faptul

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI
INTERNATIONALE

A SPORTURILOR OLIMPICE
DE TARA

Federațiile internaționale ale 
sporturilor olimpice de vară s-au 
constituit intr-o asociație, a a- 
nunțat primul președinte al nou
lui for, dr. Primo Neblolo (Ita
lia), președintele Federației In
ternationale de Atletism Ama
tor (I.A.A.8.). Sediul nou aso
ciații — care cuprinde toate spor
turile din programul J.O. de va
nă cu excepția fotbalului — a foat 
fixat la Roma. Prezențl la Lau
sanne, eu prilejul unei sesiuni 
a comisiei executive a CJ.O„ 
președinții celor 31 de federații 
ale sporturilor de vară au pro
cedat la constituirea organizației 
urmlnd exemplul omologilor lor 
din federațiile sportive ale spor
turilor de iarnă. Prima măsură 
a asociației: partea din Încasări 
cuvenită federațiilor internaționa
le din drepturile de televizare va 
fi Împărțită ta mod egai intre 
toate federațiile, șl nu oa pini 
acum, ta funcție de „importan
ța* fiecărei federații internațio
nale.

IMPLICAȚIILE UNUI RECORD

DE ATLETISM ALE S.U.A.
HOUSTON (Texas). In localita

te au avut loc campionatele uni
versitare de atletism ale S.U.A 
(N.C.A.A.), care constituie cri
terii de selecție pentru Univer
siada de la Edmonton. Citeva 
rezultate : 200 m : EUlott Quow 
20,31 (vint +3,07) ; 800 m : Joa
quim Cruz (Brazilia) 1:44,91, Wi
lliam Wuyke (Venezuela) 1:45,77; 
*00 mg.: Sven Nylander (Suedia) 
48,88 — record național. Joiut 
Thomas 49,03 ; 4X100 m : Univ. 
Tennessee 3942 ; lungime : Ralph 
Spry 8,37 m (vint +3 m) ; 
țime : Rickie Thompson 
Clarence Sanders 2,24 m ; 
can : Robert Weir (Anglia) 
m, 100 m : Emmitt King 
Calvin Smith 10,16. 100 
Roger Kingdom 13,54, 
Towns 13,58, 400 m : Bert 
ran (Jamaica) 44,62, Sunday 
(Nigeria) 
O’Mara I

IA VARȘOVIA, ȘAHISTLLE NOASTRf ÎNVINSE...
VARȘOVIA, 8 (Agerpres). — 

Meciul amical feminin de șah 
disputat la Varșovia intre ae- 
lecționatele Poloniei șl Româ
niei a-a încheiat eu rezultatul 
de 20—ÎS ta favoarea jucătoare
lor poloneze. In turul 5 scorul 
a fost egal: 3—3. dar ta ai 4-lea 
tur echipa gazdă a luat un avans

surprinzător, cu 4,5—1,5. Singu
rele puncte ale echipei române, 
la ultimul tur, au foot obținute 
de Marina Pogocevled. care a 
dțtigat ta fața Grazynet Szma- 
dnska. precum $1 de Margareta 
Mureșan, cu o remiză la Hanna 
Erenska.

Chiar dacă perxorman- 
tele maxime de astăzi au 
ajuns la cifre care, 
simplu, ne sperie, 
mul nu-si oprește 
sul. oferindu-ne în 
primă jumătate de 
preolimpic noi recorduri 
mondiale aproape la fie
care sfirsit de săptămină. 
Deși fiecare nou record ui
mește — asa cum s-a în- 
timplat cu acel 99,72 m la 
aruncarea suliței al ameri
canului Tom Petranoff. cu 
excepționalele 73.26 m la 
aruncarea discului (Galina 
Savinkova) sau 8 777 p la 
decatlon al vest-germanului 
Jurgen Hingsen — ecoul 
cel mai mare l-a avut, fără 
îndoială, super-săritura de 
7.43 m a Anișoarci Cușmir 
la săritura in lungime. A- 
cest record, comparat (în 
primă instanță) cu recordul 
masculin stabilit de Bob 
Beamon in 1968 (8,90 m),
ne obligă la o retrospectivă 
a specialității feminine.

Lista oficială a recordu
rilor la săritura in lungime 
femei începe in 1928. eu 
un 5.98 m al japonezei Ki- 
■ue Hltomi. începutul epo
cii modeme poate fi consi
derat acel 6.25 m reușit in 
1943 de polivalenta olan
deză Fanny Blankers-Koen, 
care a rezistat pe tabelă 
11 ani 1 La începutul anilor 
*60 recordul a ajuns la 6,40 
m (Hildrnn Claus). Dece
niul cel mai spectaculos din 
istoria atletismului (in care 
s-au descoperit avantajele 
altitudinii, importanța su
portului medical si științific 
și in care au apărut... pis
tele sintetice) a fost domi
nat de trei săritoare : Ta
tiana Scelkanova (6,70 m in 
1964), Mary Rand-Toomey, 
6.76 m (in același an) si 
Viorica Viscopoleanu 6.82 
tn in 1968. la CI. ‘ * 
Mexico, primul 1 
„erei tartanului", 
destul de repede, 
putui deceniului 
un 6.84 m al lui 
Rosendahl, după care pro
gresul a fost întrerupt sase 
ani. înainte de J.O. de la 
Montreal, in 1976. Angela 
Voigt sare 6.92 m apoi. 1- 
mediat. Siegrnn Sieg! 6,99

pur si 
atletis- 
progre- 
această 

sezon

Ciudad de 
record al 
A urinat 
la lnce- 
urmâtor.

Helde

Prima dincolo de. 7 m
Wilma Bardauskiene, 

1978, 
nou 

patru

in an- 
pentru 

asemenea 
natu-

m.

7,07 m și 7,09 m in 
apoi recordul este din 
„închis" vreme de 
ani.

Progresul nu este, 
samblu. spectaculos 
că lungimea,
sprintului (cele mai 
rale probe) are. se știe, re
sursele limitate. Noutatea 
importantă in evoluția pro
bei a apărut in sezonul tre
cut, în care școala româ
nească. începută cu Viori
ca Viscopoleanu — si care 
a dat si alte campioane de 
bun nivel international — 
a oferit atletismului mon
dial două super-campioane. 
Dacă de-a lungul întregului 
deceniu recordul progre
sase. în 5 etape, de la 6.84 
m la 7.09 m. in mai puțin 
de un an el va fi doborit 
tot de cinci ori. Seria este 
începută de Anișoara Cuș
mir 7,15 m la 1 august, a- 
poi Vali Ionescu reușește
7.20 m in același concurs. 
Debutul lui 1983 ne-o ara
tă pe Anișoara dezlănțuită:
7.21 m. 7.27 tn. 7.43 m. Pri
ma reacție a 
a fost aceea de a 
ultimul record spre 
2 000. De fapt, un 
matematic, bazat pe 
progresului — pe decenii — 
de la Blankers-Koen în
coace spune că femeile ar 
fl trebuit să sară 7.36 m In 
1988 și... 7,63 m la începu
tul mileniului viitor. Meta
foric. dar si statistic, 
cordul Anișoarei este 
atletismului de mîine. 
vem insă convingerea 
limitele recordmanei 
departe de a fi atinse, 
cum credem că efectul a- 
cestui 7,43 m nu va fi si
milar celui al recordului 
lui Beamon (care a blocat 
proba...) si va stimula am
bițiile celorlalte fruntașe 
mondiale. Anișoara devan
sează timpul, dar iată. 
Daute sare 7,14 m. care nu 
e dedt o etapă. Record
mana nu are timp sâ-si sa
vureze recordul (care ră- 
mine fabulos), trebuie, este 
obligată, să țintească mai 
departe...

Vladimir MORARU
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. . . Uti
(Nigeria) 44,96, 1500 m : Frank
O’Mara (Irlanda) 3:40,51, prăjină: 
Felix Bohni (Elv.) 5,55 m, triplu: 
Keith Connor (Anglia) 17.26 m. 
greutate : Michael Carter 20,90 m. 
4X400 m : Univ. Texas 3:02.09, 
femei : 200 m : Marelene Ottey 
(Jamaica) 22,39, Florence Gri
ffith *22,42. 400 m : Griffith 50.94. 
100 mg : Benita Fitzgerald 12,»4. 
lungime : Carol Lewis 6,70 m,
disc : Leslie Deniz 63,96.

UNIVERSIADA DE LA EDMONTON
(Urmare din pag 1)

Campioanele ediției trecute. 
Doina Melinte si Florența Cră- 
ciunescu. in companii foarte 
valoroase, după cum se anun
ță. au tot ce le trebuie pen
tru a... recidiva ! Ar fi ceva 
foarte frumos, desigur. _ Alto 
candidate cu sanse ni se par 
a fi la 3 000 m ----- 
(locul trei, la București) 
mona Andrușcă la disc 
cu condiția expresă a îmbună-

Mari* Rada
Sl-
*-*.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

tătirii actualului standing va
loric. Așa cum au mai de
monstrat si cu alte asemene* 
prilejuri, atletele noastre frun
tașe pot realiza performante 
competitive pe plan mondial, 
necesare pentru a se putea 
impune in disputa foarte di
ficilă care se anunță a se da 
1* Edmonton. Căci nu trebuie 
să uităm nici o clipă. Univer
siada, pentru foarte multi din
tre concurenti. se constituie si 
intr-un foarte bun prilej de 
verificare inaintea primei edi
ții a Campionatelor 
de atletism de Ia 
lunii august, de la
Din informațiile pe 
deținem, la
prezenti foarte multi

mondiale 
începutul 
Helsinki, 
care le

Edmonton vor fi 
sportiviATLETISM • La Helsinki, atle

ta finlandeză Tiina Lillak a rea
lizat 72,36 m la aruncarea suli
ței. cea mal bună performanță 
mondială a sezonului. Recordul 
lumii este de 74.20 m și aparține, 
de anul trecut, grecoaicei Sofia 
Sakorafa. • Rezultate din con
cursul internațional de la Bra
tislava, la feminin: greutate: He
lena Fiblngerova (Cehoslovacia) 
20,88 m; disc: Martina OpLtz (R.D. 
Germană) 69,34 m; 800 m: Ma
te) koviko va (Cehoslovacia) 3:00,53; 
masculin: 800 m: Niang (Sene
gal) 1 :47,38; 200 m: Penalver (Cu
ba) 20,77; 400 mg: Beck (R.D. 
Germană) 49,71: prăjină: Polia
kov (U.R.S.S.) 5,50 m; suliță:
Detlef Michel (R.D. Germană) 
96,08 — record; triplusalt: Marl- 
nee (Cehoslovacia) 17,21 m — re
cord. • La Eugene (Oregon) re
cordmanul mondial Tom Petre- 
nofl a aruncat sulița la 93,73 m, 
iar Ben Plucknett. care Iși tace 
reintrarea după o suspendare de 
un an, a reușit 71,32 m la disc. 
Irlandezul Eamonn Coghlann a 
alergat 5 000 m ta 13:23,53, cel 
mai bun rezultat european al se
zonului.

BOX • Titlul mondial la ca
tegoria cocoș (versiunea W.B.C.) 
va fi atribuit la 15 iunie Învin
gătorului din meciul Jalme Gae- 
za (S.U.A.) — Bobby Berna (Fl- 
llplne). Titlul a fost lăsat va
cant la 26 mal de portorfeanid

trecut laWilfredo Gomez, care a 
categoria pană.

SCRIMA • Federația 
a stabilit loturile ta 
campionatelor mondiale ____ __
mate la Viena Intre 20 și M iu
lie: floretă feminin: Isabelle Be- 
gard. Veronique Brouquier, Gi
selle Meygret, Laurence Modaine, 
Nathalie Pallet; floretă bărbați: 
Patrick Groc. Pascal Jolyot, Phi
lippe Omnes. Ange-Franțola Pez- 
zini, Frederic Pietruska ; sabie : 
Philippe BcJsse, Jean-M:chei 
Henry, Olivier Lenglet, Philippe 
Rlboud, Mlchd Salesse; spadă: 
Philippe Deirleu, Pierre Gulchot. 
Herve Granger-Veyron, Jean- 
Franțols Lamoizr, Frank Lederc.

RUGBY • Cupa Iugoslaviei a 
foot ciștlgată de echipa Cellk Ze- 
nlca (care clștigase șt campio
natul) : 38—0 ta finală eu Energo- 
lnveet.

TENIS • După clștlgarea tur
neului de la Roland Garros, fran
cezul Yannick Noah a trecut ta 
fruntea clasamentului Marelui 
Premiu, ou 1515 p, fiind urmat 
de suedezul Mats Wlllander 1324 
ft " ~
ft 
ft
P _ _________ _
tur, la Queens Club
McEnroe — Borowlak 8—3. 8—3: 
Lendi — Savlano 8—4, 8—4; Cuta 
— Edmondson 6—3, 7—8; Flbak — 
Dyke 8—7, 8—1. 8—1.

din elita mondială a atletis
mului, performeri de marcă 
din Statele Unite, Uniunea So
vietică. R. F. Germania. Ma
rea Britanie. Australia. Italia. 
H. D. Germană. Finlanda. Po- 
.lonia etc.

Dintre băieții noștri cu șan
se să se claseze onorabil men
ționăm pe semifondistul Petra 
Drăgoesea, hurdlerul Ion Ol
teana. săritorii de triplu Be- 
dros Bedrosian si Dan Simion, 
fondistul Gyorgy Marko care 
știe, de la Universiada trecu
tă. cum trebuie să lupte pen
tru a obține, ca 
resti. un loc pe 
Usta candidaților 
cheie aid !...

Fotbal
l-mendwiMe

tranoezâ 
vederea 
progra-

• Aproape 1 000 do 
sportive țl sportivi die 
peste *3 da țâri |l-au 
anunțat Incâ Înainte 
de 1 etoi participarea 
le întrecerile de otlo- 
Usm alo Universiadei 
■Si

BREVIAR
da asemonoa, ocoperi* 
te ce matorMa sinte
tica.

si la Bucu- 
podium! Dar 
nu se in-

tor* (3 blocuri de ci
te W etaje fiecare, le
gata de Sala 
edificiu 
douâ 
pentru 
ralo)._

Litter, 
I cu 
folosit 
gene- 
Gar-

Jose Higueras (Spania) 11M 
Tvan Lendi (Cehoslovacia) m 
Jimmy Connors (S.U.A.) 836 

etc. • Rezultate din primul 
Londra:

• Competiția atleti
că se dasfâțoarâ In- 
tra 5 pi 11 iulie pe 
stadionul Common
wealth. Construit In 
1978, cu ocazia orga
nizări JocvrHor Com- 
monwealth-ulul, ți re- 
novat recent, stadionul 
poate primi In tribu
nele sale 61 000 de 
spectatori. (Pe acest 
stadion vor avea ioc 
cereatonIMe de des
chidere ri închidere 
ale Universiadei). Pie
le măsoară 400 ■ *1 
cete acoperită ee 
„Chevron 400*. Pistele 
de elan pentru pro
bele de sărituri slnt.

rirrt

central 
etaje, 
servicii 

„Satul 
(complex nou, 

care permite cazarea 
a aproximativ 4 000 
da persoane) fi „So
lul Students’ Union* 
(edificiu ce va N fo
losit pentru activități 
cultural-distractive).

• In perioada 1—11 
Iulie temperatura dtn 
ultimii 10 ani: minimă 
10-13 grade — maxi
mă îl—25 grade.

• Dintre sportivele 
noastre dețin recorduri 
ale Universiadei Ho- 
ranța CrAciunosca
(diac: «7,48 m - 1981) 
al da Z3rg3-gadutr 
(«uHțA: «7,20 ■ -
1979).

C.M. DE JUNIORI
Au continuat partidele din ca

drul acestei atractive competiții, 
rezultatele ultimelor jocuri adu
când alte clarificări ta clasament 
tui grupelor. Astfel, la 
grupa „C“, Argentina 
Austria cu 3—0 (2—0) 
primul loc ta grupă, 
du-se pentru sferturile 
Alt rezultat din această grupă: 
Cehoslovacia — R. _ "
3—8 (1—0). tn grupa 
ce Brazilia cu 3 p, 
Olanda tot cu 3 p. 
golaveraj mai slab.
K.F. GERMANIA — IUGOSLAVIA 

4—2 (2^8)
Meciul a avut loc la Luxem- 

cu prilejul aniversării a 
ani de la înființarea fede

rației de specialitate din Marela 
Ducat și a oferit celor 12 000 d« 
spectatori o tatilnire agreabilă, 
cu o interesantă evoluție a sco
rului. Punctele au fost marcate 
de Meler (min. 13 și min. 20), 
Schuster (min. 79) și Rummenlgga 
(min. 87), respectiv Jeslcl (min. 
62) șl Miljanici (min. 80).

DE PRETUTINDENI...
• Antrenorul echipei Manche»- 

ter City, John Benson, a foot 
concediat de conducerea clubu
lui. Anul acesta formația 
Chester City a retrogradat 
vizla secundă.
• Din echipa Braziliei, 

șl-a Început ieri seara la 
bra turneul european (ta care va 
disputa alte trei lntnnlrl cu Țara 
Galilor, Elveția și Suedia) lip
sesc, din motive Întemeiate, tre* 
dintre fotbaliștii „cariocas* care 
au evoluat la Mundlalui din Spa
nia: Zlco, Junior șl Leandro. 
Noul antrenor al echipei. Carloa 
Alberto Parelrra, a introdus atți 
Jucători tineri ta locul lor: Be. 
tao, Marcio șl un atacant es 
mari perspective, Careca. Rezul
tatul medului Portugalia — Bra
zilia nu ne-a parvenit pină la 
Închiderea ediției.
• Tn campionatul european re

zervat echipelor de tineret, »e- 
leețtonata Albaniei a învins, pa 
teren propriu, pe cea a Austriei 
«a teoral de 8—0 (1—8). tn cla
samentul grupei respective. Al
bania conduce cu I p urmați de 
ILFjG. 4 ft Austria 1 p « Tur
cia 1 p.

Leon, in 
a tavina 
și ocupi 
oaliflcin- 

de finali.

P. Chinez* 
,,D“ condu- 
urmată de 
dar cu ua

Man
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