
Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU, 

împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUSESCU, 

in institute de cercetare, proiectare 
și inginerie tehnologică din Capitală

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT 
| ANUL XXXIX - Nn 10 419 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 10 juni» 1983 j

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușeseu. a efectuat, 
joi, o vizită de lucru in insti
tute de cercetare, proiectare 
și inginerie tehnologică din 
Capitală.

Au participat tovarășii Con
stantin Dăscilescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Fană Ion 
Pățan. Ion Ursu, Ion M. Ni" 
colae. viceprim-ministru ai 
guvernului.

Inscriindu-se in practica 
intilnirilor secretarului ge
nerai al partidului eu făurito
rii de bunuri materiale si spi
rituale din întreaga tară, pen
tru examinarea, la fata locu
lui, in cadrul dialogului cu 
oamenii muncii, a rezultatelor 
obținute pină in prezent si 
stabilirea măsurilor menite să 
contribuie la înfăptuirea in
tegrală a obiectivelor acestui 
cincinal. în toate sectoarele, 
noua vizită de lucru in insti
tute de cercetare, inginerie 
tehnologică și proiectare a 
pus în evidentă preocuparea 
deosebită manifestată de 
conducerea partidului, de 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
personal. pentru ridicarea 
întregii munci de creație știin
țifică și tehnică la un nivel 
calitativ superior.

Un loc central in cadrul dia
logului secretarului general al 
partidului cu specialiștii din 
institutele vizitate l-au ocupat 
posibilitățile și căile concrete 
de sporire a aportului cercetă
rii, prin aplicarea neintirziată 
a lezultalelor proprii, concreti
zarea acestora in realizarea in 
țară de materiale, mașini, in
stalații și aparate de înalt ni
vel tehnic și calitativ, de înal
tă competitivitate, in înnoirea 
continuă a produselor și mo
dernizarea tehnologiilor in in- 
treaga economie.

Cu acest prilej, a fost eviden
țiată, din nou, capacitatea uni
tăților noastre de cercetare, 
proiectare și inginerie tehno
logică, a colectivelor de spe
cialiști de a asigura creșterea 
potențialului industriei româ
nești, in conformitate cu obiec
tivele stabilite de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a ineeput 
la Institutul de cercetări chimi
ce — unitate de prestigiu a ști
inței românești, de patru ori

Punct final in campionatul de pentatlon modern

STEAUA Șl IULIU GALOVICI - CAMPIONI Al TARII

clubului bucureștean

După 5 zile de întreceri mai 
disputate parcă ca oricînd, 
campionatul național de penta
tlon modern s-a Încheiat ieri 
după-amiază cu victoria sporti
vului timișorean Iuliu Galovici 
din prima echipă Universitatea 
— Industria linei. Pe echipe a 
ciștigat detașat prima forma
ție a ' ■_2 1 ____ '
Steaua (Dumitra Spirlea, Ma
rian Gheorghe și Eugen Pop).

In ultima zi, concurenții au 
trebuit să susțină două exa
mene deosebit de grele. Mal 
intii tirul, programat în cursul 
dimineții la poligonul Tunari. 
Proba — cîștigată de Iuliu Ga
lovici și Tudorel Smeu, aflați 
la egalitate pe toată linia, fie
care cu patru serii a cite 49 
de puncte — a consolidat po
ziția de lider a lui Dumitru 
Spirlea, care a realizat, și el, 
același punctaj ca și învingă
torii, dar cu ultima serie de 48 
p. Iată primii clasați în pro
bă : 1. Galovici și T. Smeu 
196 p. — 1044 p, D. Spirlea 
196—1044 p, Marian Gheorghe 
și T. Halasz 194—1000 p, C. 
Răducanu 193—978 p. Pe echi
pe a ciștigat Universitatea lnd. 
Unei Timișoara cu 3022 p, ur
mată de Steaua I cu 2780 p și 
Steaua II cu 2626 p. înaintea 

distinsă eu înaltul titlu de 
.Erou al Muncii Socialiste*.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu 
au vizitat, in continuare. In
stitutul national de creație ști
ințifică și tehnică — INCREST, 
unitate ce asigură cercetarea, 
proiectarea și experimentările 
pentru toate programele de 
dezvoltare a construcției de a- 
vioane din țara noastră și in 
continuare Institutul National 
de Motoare Termice.

Ultima parte a vizitei a fost 
consacrată examinării rezulta
telor obținute in alt important 
domeniu de cercetare — elec
tronica.

Avind na pronunțai caracter 
de lucra și prilejuind abordarea 
unor probleme de • semnifi
cație deosebită pentru Întreaga 
muncă de cercetare, vizita 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a intreprins-o îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu se înscrie ca un 
nou moment de cea mai mare 
însemnătate in activitatea in
stitutelor respective, in viața 
științifică a țării.

Colectivele unităților vi
zitate au făcui o entu
ziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și to
varășei Elena Ceaușeseu, ma- 
nifestindu-și, direct și cald, 
bucuria și satisfacția de a-i 
primi din nou in mijlocul lor. 
In același timp, a fost reafir
mată nețărmurita dragoste și 
stimă față de secretarul ge
neral al partidului, președinte
le Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, care are un rol de
terminant în stabilirea și infâp- 
tuirea politicii partidului și 
statului nostru — in mobiliza
rea forțelor și energiilor crea
toare ale națiunii pentru trans
punerea neabătută in viață a 
hotăririlor istorice ale Congre
sului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R. S-a dat, 
totodată, expresie profundei 
prețuiri pe care toți cei ce 
lucrează pe tărimul cercetării 
o acordă aportului esențial al 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușeseu, emi
nent om politic, savant de re
nume mondial, la elaborarea 
concepției de organizare, pe 
baze științifice, a sistemului 
de cercetare din țara noastră, 
la progresul continuu al știin
ței românești, devenită astăzi 
o puternică forță materială de 
producție, un factor important 
în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

IULIU GALOVICI

ultimei probe, crosul, desfășu
rat pe un traseu amenajat in 
Pădurea Călugăreai, clasamen
tul individual ii avea in frunte 
pe : Spirlea — 4427 p, Galovici 
— 4299 p, Gheorghe — 4248 p, 
Răducanu — 4246 p. Pe echipe 
conducea Steaua, dar cu o di
ferență mult mai mică decit 
după proba de înot

O victorie de excepție: 1-0 cu Suedia!

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU REDESCHIS 
LA SIOCKHOLM POARTA CALIFICĂRII
Cele două puncte 
pe teren propriu 

spectaculos
STOCKHOLM, 9 (prin tele

fon). Echipa României inchele 
la cel mai înalt nivel sezonul 
de primăvară, obținind o pre
mieră, adică victorie asupra 
Suediei, la Stockholm, acolo 
unde acum 43 de ani bătrinii 
pierdeau cu 1—7. In aceste mo
mente pe care fotbalul le dă
ruiește, din când in and, cro
nicarilor, ne revine in memorie 
un bilanț la care nu speram 
nid pe departe : 7 puncte din 
8 posibile In compania campio
nilor lumii și ai recenților lor 
învingători, atleții lui Arnes- 
son.

Sigur că milioanele de tele
spectatori au urmărit acest joc 
dramatic, in care echipa Româ
niei a obținut o mare victorie. 
In aceste momente, cind sue
dezii s-au baricadat in propriul

Cămătaru, in formă de zile mari, trece ca un bolid pe lingă 
Dalquist și va înscrie golul victoriei (Telefoto : AP-AGERPRES)

Valorificindu-și calitățile .de 
alergător, IuUu Galovici a ciș
tigat proba de cros cu 1261 p, 
urmat 
1251 p 
1210 p. 
3321 p. 
Steaua 
eestor 
finale arată astfel : Iuliu Galo
vici 5563 p, Dumitru Spirlea 
5493 p, Gheorghe Marian 5458 p, 
Cezar Răducanu 5219 p, Otto 
Wermescher și Ștefan Cozma 
5178 p. Pe echipe : Steaua I 
15 821 p, Univ.-Ind. Unei 
Tim. 15 743 p, Steaua H 14 525 
p, CJS.S. Tim. 13 741 p, Olimpia 
II 12 256 p, Olimpia I 10 699 p.

Constantin MACOVE1

de Dragoș Pătrui cu 
și Marian Gheorghe cu 
Pe echipe: Steaua I 

CLS.S. Timișoara 3252 p, 
n 3251 p. In urma a- 
rezultate, clasamentele

O NOUĂ EDIȚIE A TURNEULUI DE BOX

„MEMORIALUL
Incepînd de luni, iubitorii 

boxului din Brăila vor pu
tea urmări, timp de o săp- 
tămtnă, Întrecerile unei noi 
ediții a „Memorialului Ion 
Covaci- la box. Organiza
torii au asigurat cele mai 

pierdute la București 
au fost recuperate 
în deplasare !

lor vestiar, acuz: nd din plin 
infrir.gerea — o infringere de 
nimeni așteptată aici — da- 
ți-mi voie să reproduc decla
rația secretarului federației 
suedeze, Robert Hernady : .Ro
mânii au jucat excelent, au o 
tehnică mult superioară fotba
liștilor noștri și • gindire tac
tică eu totul remarcabilă, la 
care, să fiu sincer, nu m-am 
așteptat Remarc întreaga e- 
ehipă și in primul rind pe 
virful de atac Cămătaru*.

Cum a fost obținută această 
victorie ? Am putea spune că 
ea se datorează unei seriozi
tăți in pregătire, cunoașterii 
pină in cele mai mici detalii 
a jocului adversarilor și unei 
dăruiri exemplare. Echipa 
României a respectat absolut 
toate indicațiile antrenorului

Mircea Lucescu, reducînd prac
tic la zero potențialul ofensiv 
al suedezilor, in care cei doi 
stoperi (Andone și Iorgulescu), 
idee de ultim moment, a fost 
cheia succesului, deoarece a 
anihilat complet arma numărul 
1 a scandinavilor, adică pre
singul necruțător al lui Corne- 
liusson și Sandberg, acesta din 
urmă înlocuit de Nillsson. La 
această victorie au contribuit 
absolut toți jucătorii. Silviu 
Lung, printr-o autoritate de
plină intr-un careu populat cu 
giganți ; Rednic, unul dintre 
cei mai buni jucători de pe 
teren, prin abilitatea intercep
ției și construcția lucidă ; Ște- 
fănescu, revenit la forma lui 
de zile mari, cind închide to
tul, cu o mare intuiție ; Iorgu
lescu, subapreciat In atîtea rîn- 
duri, demonstrind că anihilarea 
lui Paolo Rossi n-a fost o per-

loan CHIR1LA

(Continuare In pag. a 4-a)

ION COVACI-
bune condiții de desfășura
re, pe ringul brâilean ur- 
mînd să evolueze unii din
tre cei mal buni pugiliști al 
țării, printre care șl compo- 
nenții lotului național.

Șl TOTUȘI „NĂSTASE*-  

L-A iNVINS PE „BORG“ !

Parcă ..Nopțile albe**  ale
Suediei i-au transferat in 
România, atît de fericiți 
am fost toți aceia (și am 

fost milioane in fața televizoare
lor) core, după palpitațiile ce se 
intensificau odată cu apropierea 
finalulu victorios ai meciului, nu 
încetam sâ comentăm jocul băie
ților noștri, de aceasta dată neîn
fricoșați de faima adversarilor. 

Ne bucuram nespus, deoarece 
doream e revanșa pentru punctele 
pierdute la București cu echipa 
Cehoslovaciei și visam sâ se re
deschidă po-țile calificării, latâ 
de ce, mulți dintre noi am tre
cut de miezul nopții socotind și 
iar socotind ce se poate intim*  
pia la toamna.

Și om fost la tel de satisfăcuți 
pentru câ au trecut 6 ani, de ta 
Zagreb in 1977 (2—â eu Iugosla
via) de cind echipa României 
nu a mai ciștigat un joc in de
plasare ir competițiile oficiale. 
Și tot otît de bucuroși fiindcă 
„Borg" nu l-a mai învins pe

„Nâstase*  cum a dorit (să re
cunoaștem inspirat ca metaforă) 
un coleg suedez, ci cel 11 „Nâs
tase*  a: fotbalului nostru au 
uluit de aceastâ dată Suedia, 
Cehoslovacia ți Italia, In fapt pe 
*°’i ce’ ce urmăresc campionatul 
european

Nimeni nu uită că de două ori 
(in cazul Universității Craiova cu 
Benfica după meciul de la Li
sabona și al echipei României 
după victoria cu Italia) starea 
euforică exagerată a contribuit 
in mare măsură la o eliminare 
din Cupa U.E.F.A. și la pierde
rea jocului cu Cehoslovacia pe 
teren propriu.

latâ de re. redeschizînd acum 
poarta calificării pentru turneul 
final al campionatului european, 
va fi nevoie In primul rind, de 
aceeași atmosferă serioasă de 
pregătire care a precedat victo
ria de ezeepție de aseară. A- 
cesta este marele „secret*  al vic
toriilor

Aurel NEAGU

CLASAMENTUL 
GRUPEI A V-a

1. ROMANIA
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Italia
5. Cipru

6 4 11 7—2 9
5 2 3 0 12— 5 7 
6 3 12 10— 5 7
5 0 3 2 3— 6 3
6 0 2 4 3—17 2

PARTIDELE CARE AU MAI 
RAMAS DE JUCAT

Suedia — Cehoslovacia (21 
septembrie). Italia — 6uedia 
(15 octombrie). Cipru — Româ
nia (12 noiembrie). Cehoslovacia 
— Italia (16 noiembrie). Ceho
slovacia — România (30 noiem
brie) si Italia — Cipru (22 
decembrie).



AGENDA FINALELOR...

Campionatul național de acrobație aeriană-zbor cu motor
99Bobocii41

0 EXCELENTA VERIFICARE ÎNAINTEA CONFRUNTĂRILOR INTERNAȚIONALE

Și această săptănjinâ a 
fost bogată in evenimente 
sportive deosebite. compe- 
titii Si acțiuni lnscrsie sub 
mobilizatorul generic al 
..Daciadei". în prim-plan 
situîndu-se mai multe eta- 
De finale ale unor con
cursuri de performantă si 
de masă caie în fazele 
premergătoare începind de 
la nivelul asociațiilor. au 
antrenat zeci de mii de iu
bitori ai exercițiului fizic.

In sportul de perfor
mantă s-a încheiat finala 
ne tară la volei, seniori si 
senioare. De asemenea s-a 
încheiat — la Craiova — 
finala de tenis de masă 
îuniori. în București se a- 
flă în curs de desfășurare 
finala ne tară a concursului 
de scrimă, seniori. în zilele 
următoare (10—12 iunie) 
va avea loc la Bistrița fi
nala ne tară la lupte greco- 
romane (iuniori).

Calendarul sportului de 
masă este și el bogat. Cu 
întreceri care — multe din 
ele — au devenit tradițio
nale si se bucură de mare 
audientă în rîndul tinere
tului. Printre acestea, sem
nalăm finala pe tară a 
pentatlonului atletic școlar, 
care va avea loc la Galati, 
întrecerile se vor desfășura 
în zilele de 10—12 iunie, 
iar gazdele au luat măsuri

FINALELE REPUBLICANE ALE CULTURIȘTILOR
• Nicolae Giurgi - campion 
absolut la seniori • Tinerii de 
la Liceul „Spiru Haret" au do
minat întrecerile juniorilor • 
Pe echipe, o învingătoare în 

premieră - Rapid Oradea

La Palatul Sporturilor și 
Culturii din Capitală s-au 
desfășurat recent finalele Cam
pionatelor naționale de cultu
rism. în fata a peste 3000 de 
spectatori au evoluat 73 de 
concurenți pe categorii de 
vîrstă și de greutate oferind 
un frumos spectacol de bun 
nivel sportiv si artistic.

Iată cîștigătorii. campionii 
naționali ne categorii:

JUNIORI MICI: cat. 55 kg
— Florentin Gheorghiu (Lie. 
Sniru Haret București). eat. 
60 kg — Daniel Niculae (Lie. 
Sniru Haret) cat. 55 kg — 
Nicolae Nic» (Lie Sniru Ha
ret). cat. 70 kg — Tibcriti Nu- 
țesen (Lie. Spiro Haret) est. 
peste 70 kg — Maurei Găină 
(Energ’a Alexandria). Pe echi
pe — Lîc. Spirn Haret (antre
nor: Ladisîan Szekely). Cam
pion absolut si cîsti gaterul 
trofeului special pentru pre
zentare: Florentin Gheorghîn.

JUNIORI MARI- cat. 65 kg
— Rașturescu Sorin (Lie. Spi
rit Haret) cat. 70 kg — Ioan 
Dumitru (Rapid Oradea! cat 
75 kg — Aleco Dinevschi (Ra
p’d O-adeat. cat. 80 kg — To- 
sif Denes (Meta’otehnica Tîr-

ELECTROMURES TG. MUREȘ (f) Șl C.F.R. CONSTANȚA (m) -
CAMPIOANE NAȚIONALE

Pe pistele din plastic ale să
lii de bowling din Mangalia 
Nord. stațiunea Neptun. se 
dispută turneele finale ale cam
pionatelor republicane de po
pice. Prima finală a fost cea 
a echipelor de juniori, la care 
s-au aliniat cele mai bune șase 
formații de băieți si tot atîtea 
de fete. După jocuri de bun 
nivel tehnic. în cadrul cărora 
tinerii popicari au obținut re
zultate remarcabile, titlurile de 
campioane ale tării au revenit 
echipelor Eiectromureș Tg. Mu
reș (f) si C.F.R. Constanta (m).

Clasamentele turneului final 
— fete : 1. Electromures Tg.
Mureș 4 633 n (antrenor La- 
dislau Șeres — echipa compu
să din Ilona Bartha — cea mal 
bună jucătoare — 409 și 406 pd 
în cele două locuri. Rodica Da
cia. Ana Făgăraș, Melinda De
meter, Maria Șeres, Ilona Șe
res și Agnes Csiszer), 2. Voința 
București 4 622 (Mariana Pă- 
trașcu — 425 pd — cel mai 
bun rezultat individual al tur
neului). 3. Gloria București 
4 5C3. 4. C.S.M. Reșița 4 490. 5. 
Voința Oradea 4 427. 6. Voința 
Galați 4 244. Băieți: 1. C.F.R. 
Constanta 9 839 p (antrenor 
George Dinu — echipă compu

— după cum sintem infor
mați — pentru ca ele să se 
poată bucura de succes de
plin. Alte acțiuni de am
ploare care promit a oferi 
atractive spectacole: tot la 
Galati se va desfășura in 
zilele de 11—12 concursul 
dP ștafete al elevilor. Un 
traditional concurs din do
meniul sporturilor tehnico- 
aplicative se află in curs 
de desfășurare la Pucioasa 
(Dîmbovița). Este vorba de 
Memorialul .Henri Coandă" 
la aeromodelism. clasele 
FIV B și F1V C. La com
petiție participă si invitați 
din S.U.A., Cehoslovacia și 
Polonia.

în Moldova de sus. la Bo
toșani se va desfășura sim- 
bătâ si duminica „Festivalul 
sportului botoșenean". Aflat 
la a 5-a ediție, festivalul se 
va constitui, sperăm. într-o 
frumoasă sărbătoare a spor
tului si tinereții. O mani
festare de mare amploare, 
cu profund caracter patrio
tic. va avea loc duminică 
la Drobeta Tr. Severin. 
Este vorba de acțiunea „Pe 
urmele lui Tudor" si va 
consta dintr-o drumeție de 
masă nînă la Cula lui Tu
dor Vladimirescu. la 14 km 
de municipiul de la Du
năre, unde vor fi organi
zate întreceri și demons- 
stratii sportive de masă.

Nicolae Giurgi. incir.gătorul de la categoria 82 kg (al doilea din 
stingă) a fost declarat campion 
special pentru prezentare

gu-Mureș). cat peste 8C kg — 
Florin Uceanu (Lie. Spiru Ha
ret). Pe echipe — Lie. Spiru 
Haret Campion absolut si câș
tigătorul trofeului special pen
tru prezentare: Florin Ueeann.

SENIORI: cat 70 kg — Cris
tian Mihăilescu (Rapid Bucu
rești). cat 76 kg — Alexandru 
Costache (Rap’d București), 
cat. 82 kg — Nicolae Giurgi 
(Metalotehnica Tîrgu-Mureț). 
cat. 88 kg — Petru Ciorbă 
(C.F.R. Iași), cat peste 88 kg 
— Eugen Kantor (Rapid Ora-

LA POPICE (juniori)
să din : Costică Frigea — 918 — 
883. Aurel Buceschi. Stei ian 
Șerban, Sandu Găitan, Ion 
Maican și Nicu Sciotnic), 2. 
Olimpia București 9 691 p. 3. 
Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc 
9 683 p. 4. Gloria București
9 648 p. 5. Progresul Oradea
9 610 p. 6. Voința București
9 578 p.

*
Azi începe turneul final al 

campionatului Diviziei la
care participă opt echipe fe
minine și opt masculine, pri
mele patru clasate in seriile 
campionatului. Printre finaliste 
se află și actualele campioa
ne. Voința Tg. Mureș — la fe
mei — cîștigătoarea ediței 1982 
a „Cupei campionilor euro
peni" și Electromures Tg. Mu
reș — la bărbați. Celelalte di
vizionare. cane luptă pentru 
locurile 1—8 ale Diviziei „A", 
sînt : Voința București. Voința 
Galați, Petrolul Băicoi. Gloria 
București, C.S.M. Reșița, Hi
dromecanica Brașov, Electromu
res Tg. Mureș (fi. Chimpex 
Constanța, Rulmentul Brașov. 
Constructorul Galați. Voința 
București, Aurul Baia Mare. 
Metalul Hunedoara și Progre
sul Oradea (m).

Recent încheiată, ediția 1983 
a Campionatului national de 
acorbație aeriană — zbor cu 
motor, programată timpuriu 
in deschiderea sezonului com- 
petițional. trebuie privită in 
primul find ca o verificare a 
stadiului de pregătire atins de 
piloții noștri, aflati înaintea a 
două întreceri importante. 
Concursul țărilor socialiste 
(Vilnius. 24 iunie — 5 iulia) și 
Campionatul european Rave
nna, 19—29 august). Concursul 
a stabilit ierarhiile valorice e- 
xistente la ora actuală care, 
trebuie precizat, nu au sufe
rit modificări substanțiale fa
tă de ediția trecută.

întrecerea feminină a con
firmat încă o dată valoarea 
N’inei Ioniti. în continuare li
dera autoritară a fetelor noas
ta e. ea ciștigind toate cele 
trei programe de acrobație și 
titlul absolut. în același timp, 
campionatul a relevat crește
rea valorică a urmăritoarelor 
sale diferentele de punctaj fi
ind de această dată mai mici. 
Astfel, cu excepția primului 
program (impu's-cunoscut).
unde decalajul a fost mai 
mare, la celelalte două (liber 
ales si impus necunoscut). 
Maria Sulean a reușit să se 
aprop’e de campioană, iar Lud
mila Avramesen st Eiisabcta 
Coca au talonat-o cu succes, 
ambele vădind acumulări ca
litative. Comportarea în con
curs a acestor patru sportive, 
toate componente ale lotului 
național (din care va fi selec
ționată echipa de trei), trte-

absclut și ciftigâtor al trofeului 
Foto : L BĂNICA

dea). Pe echipe și-a adjudecat 
pentru prima oară titlul de 
campioană națională Asociația 
sportivă Rapid Oradea (antre
nor: Iosif Lucaci). Campion 
absolut și câștigătorul trofeului 
special pentru prezentare: Ni
colae Giurgi.

ANUNȚ
Clubul sportiv .Olimpia* 

București organizează, ca și 
în anii precedenți, cursuri 
de inițiere la înot pen
tru eopil, cu serii de 
vîrstă tntre 5 si 15 
ani. la bazinul său din 
Șos. Iancului 128 A, înce
pind din 15 iunie pînă la 

,15 septembrie a.c.
Relații la telefonul 53.40.31.

Â apărut nr. 5/1983 al revistei 
„EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT"

Din sumar menționăm :

• Raportul dintre calitățile profesionale și trăsăturile de 
personalitate ale antrenorului de fotbal, de prof. dr. V. 
Stănculescu ;
• Studiu privind locul dezvoltării rezistentei cardio-res- 

piratorii in structura lecției de educație fizică din învăță- 
mintul gimnazial, de lector univ. Gh. Cirsiea și prof. M.S. 
Romanescu ;
• Modele de instruire pentru echipele de copii și ju

niori la volei (II). de conf. unlv. V. Ghenadi ;
• Scurte considerații despre grămada ordonată la rugby, 

de antrenor Ad. Mateescu ;
• Cercetări privind modificările nivelului plasmatic al 

tiroxinei (Tt) ta efort la sportivi, de dr. Zolea Cioară și 
dr. T. Pop î

• Cînd greșim în limbajul sportiv ?. de V. Bănciulescu;
• începuturile sportive în orașul Brăila, de conf. univ. 

D. Staneiu.

Revista „EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT" nu trebuie să 
lipsească de pe masa de lucru a profesorilor de educație 
fizică, a antrenorilor, a tuturor activiștilor mișcării spor
tive. Calea cea mal sigură pentru procurarea revistei „E- 
dueație fizică și sport" este ABONAMENTUL.

Lotul national feminin — o realizare de prestigiu a acrobației 
aeriene românești, țara noastră numărindu-se printre puținele 
care pot prezenta o echipă completă și omogeni. De la stingă 
la dreapta : Ludmila Avramescu, Elisabeta Coca. antrenorul 

emerit Constantin Manolache, Maria Șulean, Nina Ioniță.
Foto : D. NEAGU

resează in mod deosebit iar 
distanta de maximum 800 de 
puncte dintre prima și cea de 
a patra relevă omogenitatea 
sporită a reprezentativei. Este 
un riști g și cu siguranță a- 
ceasta se va reflecta în evo
luția viitoare a echipei.

La băieți, rivalitatea sporti
vă dintre Marcel Mitu și Mie- 
lu Fețeanu (ambii pilota de li
nie la TAROM) a fost tranșată 
și de această dată în favoarea 
primului, dar nu fără emoții. 
Ciștigind două programe acro
batice. primul a obținut titlul 
de campion absolut, partene
rul său dovedindu-se un se
cund de valoare sensibil egală 
prin adjudecarea programului 
3 si a „Cupei H. Coandă". 
îmbucurătoarea apariție a lui 
Aurel Iana in imed ata lor a- 
propiere oferă o soluție pen
tru alcătuirea reprezentativei 
masculine după golul lăsat de 
retragerea hii Mihai Albu 
din activitatea competitională. 
Prestațiile celorlalți doi mem
bri ai lotului. loan Diaconii și 
Valeria Zamfir, ambii în sen
sibil progres, conferă certitu
dinea că rezervele vor putea 
fi folosite, la nevoie fără a 
dăuna omogenității echipei.

In etapa a II a a Diviziei „A" de scrimă

DUBLU... RECITAL STEAUA: IA FLORETĂ (b) Șl SABIE
Scrimerii de la Steaua ne-au 

oferit, în etapa a H-a a Diviziei 
,.A- un dublu... recital. Mai total, 
la sabie, apoi și la floretă (băr
bați). Respectând tradiția trăgăto
rii militari s-au Impus cu auto
ritate ta proba rezervată flore- 
tiștilor, eu victorii ta serie : 
13—3 la C.S. Satu Mare șl Crișul 
Oradea, 11—5 la „Poli" IașL 15—1 
la I.E.F.S. șL Intr-un meci care 
trece» drept derby-ul etapei. 
18—< la Progresul București. A 
fost singurul moment mal dificil 
pentru Învingători, cel de la 
Progresul con ducând cu 3—1. El 
au fost tasă. egalata, la 4, după 
care steaua, treptat, s-a distan
țat...

Floretiștil de la Progresul 
București s-au menținut In pla
sa liderului, cu 4 victorii : 11—5 
la I.E.F.S., 12—4 la „Poli" Timi
șoara. S—7 la Crișul Oradea șl 
C.S. Satu Mare, ta timp ce C.S. 
Satu Mare, eu trei victorii (S—7 
la „Poli" Timișoara, 1#—S la Cri
șul Oradea și *—* (+2) la
LEJ.S.) șl-a păstrat poziția a 
treia ta Clasament

După două etape, configurația 
clasamentului arată astfel : 1.
Steaua 18 victorii — 12» asalturi 
dștigate — » puncte. 2. Progre
sul Buc. 9—92 — 1» L C.S. 
Satu Mare t—79 - Up., 4.
I.E.F.S. 1—57 — 8 S. „Pofl" 

în acest context, trebuie 
subliniată activitatea de pers
pectivă, eșalonată în timp. în
treprinsă de antrenorul eme
rit Constantin Manolache, care 
a permis ca într-un interval 
relativ scurt, 7 ani. acorbația 
aeriană românească să revină 
în prim-planul întrecerilor in
ternaționale. Tot aici trebuie 
relevat aportul colectivului ob
ștesc de pilota-instructori, ma
joritatea pensionari (Ion Po- 
peseu-Greaca, Mihai Ionesen, 
Gheorghe Lungu, Gheorghe 
Zavate. Teodor Băjenaru Ca
rol Podgursehi, Vasile loan) 
care și-au pus la dispoziție 
experiența, contribuind — sub 
conducerea antrenorului-coor- 
donator Manolache — la mi
găloasa șlefuire a talentelor 
de care, să recunoaștem. nu 
ducem lipsă.

îndeplinindu-și cu prisosință 
funcția de verificare, campio
natul încheiat duminică a dez
văluit în mod edificator nive
lul ridicat atins de pilotai noș
tri în actualul sezon (compa
rativ cu sezonul trecut) ceea 
ce dă speranțe lntr-o frumoa
să comportare la viitoarele 
competiții internaționale.

Dinu COSTESCU
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Timișoara 3—65 — 6 p., 6. Crișul 
Oradea 0—55 — Op.

Reprezentanții clubului Steaua 
s-au repetat, după aceea, la sa
bie. unde, de asemenea, au ter
minat victorioși ta toate parti
dele : 12—I la Dinamo șl „Poli" 
Iași, 11—5 la Voința Slobozia și 
Tractorul Brașov șl 14—2 la 
Progresul București. Tractorul 
ae situează pe tocul 2, dar di
ficil. după 9—1 ta „Poli" Iași, 
15—1 ta Progresul și i—S (+7) ta 
Voința Slobozia 1 Echipa ialoeni- 
țeonă a tras, de fapt, ta trei 
sabreri (Staneiu făcând figurație). 
Altfel, dne știe 1 Dinamo Bucu
rești ocupă tocul 3 (9—7 la Trac
torul, „Poli" Iași șl Voința Slo
bozia șl 13—3 ta Progresul), cu 
• prestație to general bună și 
ca perspectiva de a trece pe 
poziția a 2-a, dup* ultima eta
pă, așa cum se poate vedea si 
<Bn structura clasamentului : 1. 
Steaua 18 v — 122 asalturi, dș- 
tlgate 2» p-, 2, Tractorul Brașov 
7 V — 96 a,e. — 14 p„ 2. Dtoamo 
București 7 v — 88 a.e. — Mp 
(Soarta tocului secund se va de
ride ta meciul direct dintre Trac- 
torul șl Dtaatno), 4. Voința Slo
bozia 3 v — 7 a-e. — • p. L 
.Poli- iași 1 v — 75 a.c. — 6 
p., 6. Progresul București * v — 
21 a.e. — ( p. Interesant ae a- 
nunță, pentru ultima etapă și 
„duelul” dintre Votata Slobozia 
șl „Poli- Iași. pentru ocuparea 
tocului 4. „Cu tinerețea șt am
biția labrcrilor noștri, vom dș- 
tiga acest duel 1" ne asigura 
președintele comisiei de scrimă 
a Județului Ialomița, Nicolae 
lonescu. Rămtne să vedem cum 
se vor exprima reprezentanții 
oetor două cluburi...

In Divizia .,B“, dispută strân
să și la floretă șl 1a sabie. în 
proba de floretă, echipa C.T.A.S. 
(antrenor, Mihai Tiu) se află 
Pe locul I (9 v — 113 a.c. — M 
P). dar „tatonată" strâns de 
C.S.U. Tg. Mureș (antrenor, prof. 
Ștefan Bloz) : 9 v — 110 a.c, — 
16 p. 1 Deci, la o diferență de 
trd asalturi dștigate. In med 
direct. 9—7 pentru C.T.A.S.

In Întrecerea sabrerilor din di
vizia secundă, de asemenea ega
litate : Victoria Cărei are 8 v — 
103 a.c. — 18 p, ta timp ce 
Clubul sportiv școlar Tractorul 
Brașov se prezintă tot cu 8 v — 
192 a.c. — 16 p. Cele două echi
pe stat, așadar, despărțite doar 
de o singură tușă câștigată ! In 
meci direct, ta etapa a n-a. 
Victoria Cărei — C.S, Șc. Bra
șov 8—8, dar victorie Ia două 
tușe diferență a elevilor din ora
șul de sub Tîmpa.

Azi. probele individuale de 
floretă (f) si spadă care vor 
face cunoscuțl campionii .Da- 
ciadd".
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numără la sfîrșit de august!
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UN ÎNCEPUT bun alcă acum au fost înregistrate 
alte patru rezultate de peste 
5000 p, ceea ce este desigur 
ceva ; Teodora Paloșanu (C.S.Ș. 
Bacău) 5312 p, Gabriela Podar 
(C.S.Ș. C-Iung) 5225 p, Came
lia Corlățcanu (C.S.Ș.A. C-lung)

■5157 p și Gabriela Șenchea 
(C.S.Ș. Bacău) 5054 p. Scriind 
aceste nume de atlete consta
tăm că toate aparțin, de fapt, 
la două unități atletice, din 
Cîmpulung Muscel ți Bacău !

Tot acum, Ia „internaționale" 
o altă junioară care s-a făcut 
remarcată a fost eleva din 
Deva, Margareta Keszeg 
(C.S.Ș. Cetate) clasată a treia 
la 1500 m cu 4:13,70 (record 
personal, cel vechi fiindu-i de 
4:21,38), de asemenea o per
formanță cu rezonanță în at
letismul internațional la aceas
tă categorie de vîrstă (în acest 
context consemnăm și frumo
sul progres al Paulei Ilie, n. 
1953, muncitoare la „Policolor", 
2:02,31 la 800 m și 4:13,92 la 
1500 m). Alte atlete cu evi
dente posibilități sînt cele 
două aruncătoare, Livia Simon 
(C.S.ș.A. C-lung) cu 17,06 m 
la greutate și Daniel Costian 
(Dinamo) cu 58,66 m la disc. 
Ambele performanțe constituie 
recorduri naționale pentru ju
nioare și au o bună valoare 
exprimată și pe plan inter
național.

Aceste fete și încă altele, 
dar și unii dintre băieți (ne 
gîndim In primul rind la Vio
rel Popescu la 2000 m obst. — 
5:38,2 și la Stelică Turbă 
disc), printr-o pregătire 
bună calitate, exigentă, ar 
tea înregistra, în perioada 
mătoare, o creștere și 
mare a rezultatelor, care
devină astfel realmente compe
titive pentru marele examen 
al atlejilor juniori europeni.

la 
de 

pu- 
ur- 
mai

să

• Miine și duminică, la Ba
cău, se vor desfășura între
cerile finale ale campionatelor 
republicane școlare, la care vor 
fi prezenți și unii dintre can- 
didații noștri pentru C.E. de 
juniori...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Indiscutabil, și despre me
ciul de la Medgidia, cel din
tre selecționatele de juniori 
U.E.F.A. '85 ale României si 
Cehoslovaciei, se pot spune 
foarte multe lucruri. De tot 
felul. Ca despre orice meci. 
Iată câteva dintre ele. cele 
care ni se par a fi deosebit 
de semnificative.
• Jucătorii echipei noastre 

și antrenorii ei. Nicolae Beliz
na si Dumitru Lică, si-au do
rit atit de mult un rezultat 
bun. o victorie, incit, după 
meci, păreau In al... nouălea 
cer. exterlorizîndu-și o mare 
satisfacție, o mare bucurie, du
pă concentrarea din timpul ce
lor 80 de minute de joc. I-am 
înțeles și am Înțeles, de ase
menea. cit de mult poate IN- 
FLUENȚA ÎN BINE această 
victorie evoluția foarte tineri
lor noștri jucători. Ei pot că
păta încredere în forțele lor si, 

multă atenție, au 
să obțină si alte 
să le permită să 
fotbalului de per-

I
I
I
I
I

pregăiiți cu 
posibilitatea 
succese care 
urce treptele 
formanță.
• Voieilă. ___ _____ , ___ _

tase. Rarșani, Chivn alcătuiesc 
un mănunchi de talente In ca
re trebuie investite speranțe. 
Voieilă a apărat bine și la 
Galați, In partida cu Grecia. 
Acolo au jucat satisfăcător șl 
Ilie. si Harșani. și Chlvu. Dar 
oei care au dominat partida 
cu Cehoslovacia (repetăm, o 
echipă alcătuită din jucători 
foarte puternici și extrem de 
ambițioși) au fost Pistol jJ 
Năstase, doi mijlocași care, 
prin tehnică și clarviziune, au 
reușit deseori să spargă ma
sivul front defensiv al oaspe
ților. Constantin Pistol a fost 
vioara întîi în prima repriză. 
Și cind. în a doua parte a 
meciului, l-au luat în... primi
re mai multi adversari, a „ur
cat" în prim-plan căpitanul e- 
chipei, Viorel Năstase. și jocul

Hie, Pistol, Nis-

n-a avut 
trivă.
• Dar 

regulă la 
echipele naționale aflată lntr-o 
competiție oficială. Vom con
semna acum numai trei din
tre principalele carențe eviden
te pe parcursul celor 80 de 
minute : 1) abuzul de acțiuni 
individuale, care au frînat des
fășurarea rapidă a atacurilor ; 
2) căutarea, exasperantă, a u- 
nor poziții ideale de $ut, ceea 
ce duce Ia o Ineficacitate alar
mantă ; 3) tendința eelor mal 
muiți dintre jucători de a pro
testa sau gesticula la deciziile 
arbitrului (nici unul dintre ju
niorii cehoslovaci n-a făcut așa 
ceva !). Iar Bisinger a oferit 
„mostra" cea mai elocventă In 
această partidă. Același Bisin- 
ger pe care l-am lăudat dună 
meciul cu Grecia. Să nu-i fi— 
priit frumoasele cuvinte scri
se atunci despre el ?

Și. pentru a concluziona, tre
buie să spunem că. intr-ade
văr. la Medgidia — intr-o foar
te bună organizare — echipa 
a jucat mult mai bine ca la 
Galați, deși adversarul a fost 
mult mai puternic. Este faptul 
cel mai edificator. Urmează al 
treilea meci pe teren propriu 
(defectuoasă programare !?). cu 
Iugoslavia. Pînâ atunci (31 au
gust) pot fi Înlăturate destule 
din deficiențele semnalate. Și 
tot pină atunci, echipa noas
tră a trecut pe primul loc bi 
clasamentul grupei a 7-a. care 
se prezintă astfel :

2 
2 
1 
3 

început 
Nicolae

nu
cea

totul a fost in 
mai mică dintre

Duminică au fost 
programate la Bis
trița (în ultima zi 
a turneului final al 
campionatului repu
blican de juniori I) 
două partide care 
urmau să stabileas
că finalistele.

în deschidere s-au 
întîlnit Corvinul 
Hunedoara si C.S.Ș. 
Reșița, Iar In „ve
detă" Chimica Tlr- 
năveni și S.C. Ba
cău. în primul joc. 
Corvinul a Întrecut 
la scor, cu 3—0. pe 
C.S.Ș. Reșița. A ur
mat o scurtă pauză, 
timp in care junio
rii din Tîrnăvenl si 
cel din Bacău si-au 
făcut obișnuita în
călzire dinaintea 
meciului lor. Am 
Încercat să aflăm 
de la antrenorii 
respectivelor echi
pe .ll“-le de Înce
pere. Intre timp, 
antrenorul Ion Co- 
pieeanu, care se 
ocupă de „pregăti
rea" echipei C.S.Ș. 
Reșița, extrem de 
nervos. ni s-a •-

dresat pe un ton 
scandalos. adresin- 
du-ne invective și 
cerîndu-nc socotea
ți pentru modul 
cum am relatat. în 
primele două zile 
ale turneului. în 
coloanele ziaruT ii 
nostru, despre evo
luția (modestă) ju
niorilor de la C.S.Ș. 
Reșița. Cuvintele 
jignitoare debitate 
de acest individ, 
căruia, surprinzător. 
I s-a încredințai 
pregătirea si edu
carea tinerilor jucă
tori resițeni, trebuie 
să dea de gindit atit 
eondueerii C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin, cit 
ți organelor loca
le. Pentru că, 
așa cum a în
țeles Ion Copăcea- 
nu să-si „descarce 
nervii", dlnd un e- 
xemplu negativ pro
priilor juniori, nu
mai pedagog nu 
poate fi el 1 Apare 
acum de Înțeles de 
ce echipa pe care 
a prezentat-o la 
Bistrița a fost atît

de slab pregătită, 
la conducerea teh
nică aflîndu-se nu 
un antrenor, ci un 
HULIGAN !!!

Reprezentanții Fe
derației noas're pre- 
zenti la Bistrița au 
fost martori oculari 
la această scenă pe
nibilă si — ne pla
ce să credem — 
„cazul Copăceanu" 
nu va fi trecut en 
vederea de Comisia 
de disciplină a _ fo
rului de speciali
tate. Așteptăm mă
surile care se Im
pun. pentru ca ti
nerii fotbaliști de 
la C.S.S. Reșița șă 
nu fie în conti
nuare lăsat! Pe mi
na unui pseudo-an- 
trenor certat cu no
țiunile elementare 
de etică, un tehni
cian care, nu Înca
pe vorbă, nu poate 
fi un exemplu de 
comportare civili
zată pentru tinerii 
fotbaliști.

Gheorghe NERTEA

S-a încheiat Divizia

MATEUȚ, HAGI Șl LOCUL LOR...

2
1
0
0

1. România
2. Cehoslovacia
3. Iugoslavia
4. Grecia

Așadar, un
„copiilor" lui
și Dumitru Lică. Dar cite... În
ceputuri bune n-am avut noi, 
cu toate echipele ?

0 
1 
0
2

2—0
3—3
1—1
3-5

bun 
Belizna

4
2
1
1 

al

Laurențiu DUMITRESCU

„B" de handbal

TRACTORUL BRAȘOV, MINfROl CAVNIC (m) ȘI
CONSTRUCTORUL 1IMIȘ0ARA (f) AU PROMOVAI
S-a Încheiat ediția 19S2—1983 a 

campionatului Diviziei „B" de 
handbal (masculin șl feminin). 
Dintre cele 24 de formații mas
culine și tot atltea feminine, 
doar 4 au promovat — conform 
regulamentului — In primul e- 
șalon valoric. Lată-le. Masculin: 
TRACTORUL BRAȘOV și MINE
RUL CAVNIC. Feminin: RAPID 
BUCUREȘTI șl CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA. Au retrogra
dat în campionatul județean: Ce
luloza Brăila, Universitatea Iași. 
Utilajul știința Petroșani și Mi
nerul Moldova Nouă (la mascu
lin) și Industria Textilă Pitești, 
Didactica Alexandria. Voința O- 
dorhel și Progresul Timișoara (Ia 
feminin).

Rezultatele uMmrf etape. MAS
CULIN. Seria I: CA.U. Galați — 
Universitatea București 59—25. 
Arctic Găeștl — celuloza Brăila 
25—U, Tractorul Brașov — Știin
ța Bacău 22—21, Dacia Pitești — 
Moldoșin Vaslui 29—24, Calcula
torul URUC București — Uni
versitatea Iași 33—ÎS, Petrolul Te
leaj eu — Comerțul Marina Con
stanța 29—24 Seria a n-a: Me
talul Capsa Mică — Minerul Cav- 
n!e 30—19, Nitramonia TTzăraș — 
Unlo Satu Mare 30—24. Metalul 
Hunedoara — Voința Sebeș 42—25 
Metalul! Lugol — Strungul Arad 
41—21. H.C. Minaur II Bala Mare 
— Utilai Stîinta Petroșani 27—21. 
Șulorul Baia Sprie — M'neru'

Moldova Nouă 35—19. FEMININ. 
Seria I: Filatura Focșani — Tex
tila Dorobanțul Ploiești >0—22, 
Precizia Vaslui — Industria tex
tila Pitești 13—13, Universitatea 
I.E.F.S. București — CJ.R. Cra
iova 26—25, Didactica Alexandria 
— Nitramonia Făgăraș 16—19. 
Vulturul Ploiești — Relon Săvl- 
nești 26—16, Confecția Bacău — 
Rapid București 23—19. Seria a 
n-a: Trieotextil Sighet — Pro
gresul Timișoara 23—18, Universi
tatea Farmec CluJ-Naooca — 
Constructorul Baia Mare 25—25, 
Chimia Arad — Voința Odorhel 
28—14, Textila Sebeș — Construc
torul Hunedoara 16—14, Construc
torul Timișoara — Textila Zalău 
SS—22, A.K.M. n Timișoara — In
dustria ușoară Oradea 21—21.

CLASAMENTE FINALE 
MASCULIN

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10. 
11. 
12.

Seria I
T.
2.
1
4.
5.
4.
7. Arctic Goești _

8. Moldo,in Vaslui 22 
9 Dacia Pitești

10. Calc. Buc.
11. Celuloza B-
12 Unîv. lași 
Seria a 0-a

1. MIN. CAVNIC
2. Minaur II B.M.
3. NitramQnîa

TRACTORUL 
Științe Be. 
C.S;U. Galați 
Comerțul C-ța 
Petrolul Teleaj. 
Univ. Buc.

RAPID BUCUREȘTI,

Foarte pe scurt despre două 
dintre problemele ivite după 
turneul final U.E.F.A.

Prima : participarea lui Ma- 
teut la turneul final al cam
pionatului republican de ju
niori I. de la Bistrița și Nă- 
săud. Sigur că AVEA DREPT 
DE JOC (conform regulamen
tului). dar a fost oare BINE 
că antrenorii l-au utilizat în- 
tr-o echipă care a jucat fără 
el tot campionatul ? Mateut 
— titular în „A". participant 
In Cupa U.E.F.A.. component 
al naționalei de juniori — a 
„coborît* vreo șapte trepte 
din dorința antrenorilor lui de 
a cîștiga eu orice preț o com
petiție : care competiție are 
un singur si nobil tel — acela 
de a DESCOPERI ȘI FORMA 
JUCATORI-VALORI. Or. Ma
teut era deja descoperit si for
mat. Si pentru a nu mai lungi 
vorba, să subliniem că n-ar 
fi deloc rău ca și în competi
țiile noastre interne să se pro
cedeze conform eelor de sub

egida U.E.F.A. Cum ? Bălăci, 
de exemplu. In momentul cind 
a jucat în prima echipă a tă
rii și-a pierdut dreptul de a 
mai evolua si in reprezentativa 
de juniori, deși avea numai 
17 ani. Cazul lui Mateut. dar 
In alt context...

A doua : în ziarul nostru de 
luni 6 iunie a apărut si re
zultatul Luceafărului cu I. P- 
Aluminiu Slatina (3—1). prin
tre marcatorii învingătoarei a- 
flîndu-se si Hagi. Nimeni al
tul decit Hag* ! Cel care ar fi 
trebuit de mult, de la 18 mai. 
să fie prezent la echipa lui 
de club F.C. Constanta, pentru 
că naționala de juniori ți-a 
încheiat ciclul de... existență 
imediat după meciul cu Italia 
din grupa „B" a campionatu
lui european.

Am pledat întotdeauna pen
tru ea veritabilele talente să 
ajungă repede șl să se MEN
ȚINĂ ett mai mult hi Divizia 
_A“. Acolo unde le este locul- 
(L. D.).

IN 44
99™

22 11 0 11 424-498 44
22 10 2 10 531-528 44

Mica*)
22 11 0 11 499-446 43
22 10 1 11 502-488 43
22 10 1 11 435-481 43

Unio S.M.
Strungul Ar. _  . _ _____ .
Șulorul B. Sprie 22 9 3 10 476-488 43 
Met. Lugoj 22 10 0 12 462-452 C 
Știința Petro». 22 10 0 12 432-465 <2 
Mm. Mold. N 22 8 1 13 359-417 39

•) Se scade 1 p pentru folosirea 
unui jucător care nu )i-o 
mele de control.

FEMININ

trecut nor-

Seria I
RAPID BUG 
Vulturul Pi. 
Raion Sov. 
Univ. 1EFS 
GF.R Craiova 
Nrtramcnio 
Textila P.. 
Precizia V, 
Filatura Fcș

1.
2.
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.

22 18 
22 16
22 15
22
22
22
22
22
22

14
13
9
9
5
7

2 
1
2
2
2
3
2
6
1

2 471-322 6C
5 438-362 55
5 447-379 54

52
50
42
42
38
37

6 448-416
7 471-392 

415-413
354 354
361-405
385-443

10 
11
11
14

22
22
22
22

22
22
22

22 
22
22 
22
22
22
22

16 1 5 517-427 55 10. Confecția Bc. 22 7 1 14 392-456 37
14 4 4 541-454 54 11 Textila Pitești 22 6 3 13 366-402 37
13 2 7 508-477 5C 12. Didactica Alex 22 0 1 21 385-588 23
12 0 10 425-43C 46 Sena a Î1-a
10 2 10 519-492 44 1 CONST. TiM 22 20 0 2 547-357 62
10 2 10 414-417 44 2. Textila Zalău 22 18 1 3 511-336 59
9 2 11 471-503 42 X Conrtr. B.M. 22 15 1 6 452-387 53
8 2 12 480-534 4C 4. I. ușoara Or. 22 10 3 9 394-385 45
7 4 11 471-495 4C 5. A.E.M. H Tim. 22 10 2 10 439-423 44
8 2 12 453-451 39 6 Constr. Hd 22 9 2 11 432-418 42
8 0 14 433-480 38 7. ,,U“ Farmec Cj. 22 8 2 12 417-455 4C
6 2 14 457-528 36 8. Text. Sebeș 29 7 3 12 353-453 39

9. Chimia Ar. 22 7 2 13 383-398 38
15 0 7 559-471 52 10. Trieotextil S. 22 6 4 12 367-434 38
11 3 8 479-437 47 11. Voința Odo^hei 22 5 4 13 326-419 36
11 1 10 501-488 45 12. Progr. Tim. 22 5 0 17 354-469 32

TRIALUL DIVIZIEI J-
Meciurîle de selecție pentru 

jucătorii Diviziei „C", disputa
te miercuri, s-au Încheiat cu 
următoarele rezultate :

Ceahlăul F. Neamț — Selec
ționata seriei I a diviziei _C“ 
3—1 (3—1) ;

C.S.M. Borzești — Selecțio
nata seriei a n-a 2—2 (1—2) ;

Gloria Bazân — Selecționata 
seriei a ID-a 7—6 (1—0) î

Unirea Alexandria — Selec
ționata seriei a V-a 3—3 
(2—1) ;

Chimia Rm. Vîlcea — Selec
ționata seriei a Vl-a 1—1 
U—1) :

F.C. Olt—Selecționata seriei a 
vn-a 0—a ;

C.S.M. Reșița — Selecționa
ta seriei a VHI-a 1—1 (1—1);

Gaz metan Medias — Selec
ționata seriei a IX-a 2—1 
0—1) :

»l” Cluj-Napoca — Selecțio
nata seriei a X-a 3—0 (1—0) ;

Gloria Bistrița — Selecționa
ta seriei a Xl-a 2—3 (0—2) ;

Șoimii I.P.A. Sibiu — Selec
ționata seriei a XII 2—0 (2—0).

Meciul dintre I.M.U. Medgi
dia și Selecționata serici a 
rv-a se va disputa miercuri 15 
iunie.

MECIURI AMICALE
Profitlnd iceasiA perioadă

<Se Întrerupere competițională. u- 
ne’.e dintre formațiile de Divizia 
_A' au susținut partide amicale, 
ec caracter de verificare. Iată 
cheva dintre ele:

F.C.M. BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 9—1 (O—l). Unicul 
gol al partide! ■ fost marcat de 
Orac.

C.S.M. SUCEAVA — CORVINUL 
HUNEDOARA 2—1 (2—0). Partida, 
desfășurată In fața unui numeros 
public, s-a Încheiat eu victoria 
gazdelor cu scorul de 2—1 (2—0). 
Au marcat: Cașuba (min. 11 și 
36) de la suceveni, respectiv 
Nicșa (min. 54). (L Mîndrescu — 
eoresp.).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
S.C. BACAU 2—1 (0—1). La »-
cest joc au asistat peste 15 000 de 
spectatori. Echipa locală a clț- 
tlgat IntCnlrea prin golurile În
scrise de Balaban (min. 50) șl 
Hanghiuc (min. 75). Pentru bă
căuani a marcat Adolt (min. 29). 
(T. Siriopol) — eoresp.).

UNIREA VALEA LUI MIHAI — 
A.S.A. TG. MUREȘ 2—3 (9—1).
Au marcat: Zib (min. 57). Gabor 
(min. 67) de la gazde, respectiv 
Both IT (min. 41). Monoki (min. 
50) și Biro I (min. 63). (Șt. Mun- 
kacsi — eoresp.).

DINAMO BUCUREȘTI a În
vins pe Metalul, la Plopenl, 
cu 2—0. golurile fiind marcate în 
prima repriză de Dragnea sl 
Dudu Georgescu. (V. Frlncu — 
eoresp.).

stat ioto Piwwnopi BTHn'inzi
a LOTO 2.376 a 40 lei. Report La categoria

1: 411.453 lei. FAZA a Il-a: cat. 
> — au- H: 22,50 a 2.000 lei; cat. I: 69,75
cat. 1 : * 500 lei; cat. J: 2.564,75 a 60

p6 ld ffi tei; cat. K: 29,25 a 200 lei^» cat. L:
[557 Je4 ; 7M.75 a 60 lei. FAZA a III-a:
J a 5.263 cat» M: 5 variante 25% a 18.105
[1 im jel; lei’» cat Nî 1 variantă 100% a
b>870 Jel; 36.210 lei sau, la alegere, o
|*5G6 lei; excursie de un loc în U.R.S.S.
I 263 lei; sau R-s* Cehoslovacă și diferența
le a 200 In numerar și 6 variante 25% a
L' 78 308 9.052 Ici; cat O: 8.50 a 10.650 lei;
I ’ cat. Pî 55 a 1.646 lei; cat. K: 
ERn 89 a 1.017 lei; cat. S: 433,25 a
Ires- 200 lei; cat. T: 6.957,75 a 40 lei;
■IE cat. Uî 424 a 100 lei; cat. V:
Intă 25% 4.199 a 40 Iei. Autoturismul ,,Da-
|n«; cat. cia 1300“ de la faza I, cat. 1, a
1160 ld; revenit lui VASELE BERECZKT
I cat. <: din Sanislău. lud. Satu Mare. Iar
1^58,50 a cîștigul de 36.210 lei de la faza
| 40 tel; a HT-a, cat. N, lui TUDOR I-
I cat. LTE din Rîrnnicu Sărat.

ȘTIRI DIN ȘAH
• A doua ediție a „Memoria

lului dr. Octav Troian eseu “ se 
va desfășura, între 17 și 30 iu
nie, în cadrul a șase turnee — 
sistem elvețian, deschise tuturor 
categoriilor, de Ia maestru la 
cea de a n-a. întrecerile se vor 
disputa la clubul de șah I.T.B. 
din Capitală, iar înscrieri se pri
mesc pină în ziua începerii, in
clusiv.

• ' Tot la I.T.B.. sîmbătă după- 
amiază și duminică dimineața 
poate fi urmărită întîlnirea in
ternațională amicală dintre echi
pele ICED București șl Maraton 
Varșovia, ultima fiind deținătoa
rea titlului de campioană a Po
loniei. Se va juca la 10 mese (8 
băieți și 2 fete).

duminică 
tragere NOI POSIBIUTĂJI DE FRUMOASE SATISFACȚII!

Cu suma de numai 10 lei
ORICINE JOACĂ POATE OBȚINE:

@ Autoturisme „Dacia 1300"
® Mari sume de bani, in frunte 

cu cele 50 000 de lei
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE: simbătă 11 iunie.

PROCURAȚI DIN TIMP BILETE CU NUMERELE PREFERATE!



tenismani români învingători în ungaria Ziarul l’Equîpe despre atletismul nostru

• UN CIRCUIT DE TREI 
TURNEE REZERVATE JUNI
ORILOR s-a desfășurat recent, 
în Ungaria, la start fiind pre
zent! Si cițiva sportivi români, 
îndrumați de antrenorul Mihai 
Tăbăraș. în afara tenismani- 
lor din tara gazdă, au mai 
participat și iui.iori din Bul
garia, Cehoslovacia. Iugoslavia 
sx Polonia. In turneul de la 
DEBREȚIN echipa de băieți, a 
tării noastre (Adrian Fopovici 
și Orlando Florea) a obținut 
locul I, dispunînd cu 3—0. în 
finală, de Ungaria I. In ace
lași turneu echipa feminină 
s-a clasat pe locul III. învin- 
gînd cu 2—0 reprezentativa 
Iugoslaviei. Locul I a ocupat 
și formația mixtă a tării noas
tre in concursul de la Nyire- 
gyhaza. In finală reprezenta
tiva României (Popovici. Flo
rea. Daiana Samungi si Ga
briela Medveș) a întrecut eu 
5—1 formația Cehoslovacia fin 
tururile anterioare România — 
R D. Germană 4—0 și România 
— Ungaria II 6—0). In sT.rșit 
la EGER s-a disputat un tur
neu individual. la finali

LA SAO PAULO, PRIMIRE ENTUZIASTĂ 
FĂCUTĂ GIMNASTELOR NOASTRE

LAVINIA AGACHE

SAO PAULO 9 (prin tele
fon). — După cele două con
cursuri de verificare, desfă
șurate la Rio de J- -eiro și 
încheiate cu un deosebit suc
ces. grupul de gimnaste ro
mânce. în frunte cu multipla 
noastră campioană mondială, 
olimpică si europeană Nadia 
Comăneci. s-a deplasat la Sao 
Paulo, o altă mare metropolă 
a Braziliei, unde gimnastele 
românce. sub tpravegherea 
antrenorilor Adrian Goreac Si 
Maria Cosma. au efectuat an
trenamente de pregătire și con
cursuri. Marți și miercuri seară, 
gr pul de gimnaste românce 
a evc.uat in marea arenă din 
„Parcul San Jorge*,  sală "U o

Regata Snagov la caiac-canoe

SERIILE N-AU PUS
La Snagov a început Ieri 

tradiționala regată internațio
nală de caiac-canoe care poartă 
numele bătrînului lac. La ediția 
din acest an participă sportivi 
din Belgia. Bulgaria, Ceho
slovacia. Cuba, UD. Germană. 
Italia. Polonia. Ungaria si un 
foarte numeros grup de cala- 
cisti si canoiști români. Ziua 
inaugurală, desfășurată pe o 
vreme splendidă, cu ușoare a- 
dieri de vînt. a avut două reu
niuni pline : dimineața s-au 
desfășurat seriile si recalifică
rile în probele de 1 000 m. dtl- 
pă-amiază seriile si recalifică
rile la 500 m. Sistemul de des
fășurare. cel al campionatelor 
mondiale (serii, semifinale , Si 
finale), ii obligă chiar șl pe cel 
mai ouni concurent! la cel pu
țin trei curse. Cei mai puțin 
valoroși au avut de trecut și 
de obstacolele recalificărilor, dar 
diferența evidentă de valoare 
dintre primele noastre echipaje 
si ambarcațiunile oaspete l-a

Adrian Popovici a dispus cu 
6—2, 6—3 de iugoslavul Mutor- 
dzici, iar in finala dc dublu 
Popovici—Florea au întrecut 
cu 3—6. 6—3 perechea ungară 
Lassu—Ferdinand. De aseme
nea. pe primul loe s-a situat 
și perechea feminină de dublu 
a tării noastre. Medveș—Sa
mungi, care a dispus eu 6—2. 
6—? de cuplul Pușcaș—Som- 
kuti (Ungaria) • TOT IN UN
GARIA, la „CIRCUITUL BA
LATON". au participat Paul 
Bozdog. Mihai Zaeopeeanu 
Dorian Antonescu si Uviu Ur- 
suleanu. Ei au fost însoțiți de 
antrenorul Marinei Bondoc. In 
proba de dublu de la KESZT- 
HELY două cupluri românești 
au ajuns pînă In semifinale. 
Antonescu—Ursuleanu au în
trecut cu 6—1. 6—3 pe Seddiki 
—Abbas (Algeria) Si cu 6—2. 
6—4 pe Totb—Koczka (Unga
ria). tn semifinală ei au fost 
intrecuri cu 6—4 4—6. 6—1 de 
1'r.guril Kiss—Guta (favorit: 
nr. 1). Zaeopeeanu—Bozdog au 
dispus cu 7—6. 6—0 de Velecz 
—Toth (Ungaria) cu 6—3. 6—- 
de Burde—Blrkas (Ungaria) șt

capacitate de 29 Mt de tocuri. 
Ia tata unui pubbc foarte nu- 
meroe. Lavima Acarhe. Eo- 
tev.na Szabo. Mxharia Statut
ist Crisuaa Gngxu surorile 
ramei, e si Simuea Reariu. 
Dorina Uarurrana si cr-rlalte 
sportive românce au prezen
tat iatecral procrassu! de exer
ciții liber alese pe care le 
pregătesc pentru viitoarele în
treceri. Deși tu sală a foc: 
destul de fri*.  toate fcteje 
noastre aa evoluat cu multa 
steurazta. și-au etalat ca brta 
nivelul înalt de pressure. Pu
blicul a salutat aa ixkdelaM» 
aplauze notele ie II pe care 
le-au primzt Lavisia Agame șt 
Ecaterina Szabo. La rundul el 
Nadia Cocateed a tedtotet 
concursul cu evoluții ia sări
turi, bună și sol. fnnd de Le- 
care data primita cu mult in
teres și cu ropote de aplauze.

Presa de aid si posturile de 
televiziune urmăresc Înde
aproape turneul gimnastelor 
noastre, acordind spații ample 
relatărilor despre concursurile 
de verificare și interviu
rilor. aparițiilor publice ale 
sportivelor noastre. Refe- 
rindu-se la calitatea exercip- 
ilor de ta Sao Paulo, zaa- 
rui .O ESTADO DE SAO 
PAULO*  scrie mire altele : .O 
sală arhiplină a ermărit ia 
liniște deplină înalta «xAie-strie 
a gimnastelor românce, aplsă
dind ușurința si gratia la miș
cări a sportivelor din Româ
nia. Exercițiile. prezentate in
dividual și ia grup, precum și 
dansul folcloric românesc rare 
a încheiat programul, aa fost 
răsplătite ca puternice aplauze 
de spectatori".

Turneul continui aici cu noi 
ore de pregătire asidui. cu 
noi concursuri.

PROBLEME FAVORIIILOR 
ferit pe fruntașii noștri de 
cursele suplimentare.

Ne-au plăcut, in cele două 
reuniunii de ieri : Ion Geanta 
la caiac simplu. Costita Olaru 
la canoe simplu fin mare pro
gres. din ce în ce mai bun), echi
pajele Ivan Patzaiehin — Toma 
Slmionov si Dumitru Betin — 
Feodor Gurei la canoe dublu, 
caiacistele Maria Stefan (sim
plu) si Agafia Buhaev — Teela 
Borcănea (dublu), echipajul de 
caiac — 4 Angclia Velea — Io
nel Constantin — Ionel Lețcale- 
— Nicolae Fedosel. Desigur, 
cursele preliminarii nu le-au 
pus probleme deosebite, seriile 
evitînd întîlnirea directă a 
favoriților. Atmosfera se va în
călzi însă astăzi. în semifinale. 
Dintre oaspeți o bună impresie 
au lăsat deocamdată caiacistil 
din R.D. Germană (Harry 
Nolte la simplu si cele două 
dublouri) șl Italia (dublu 500 
m si K 4).

lată cîștigătorH seriilor : probe 
de 1 000 m : K 1 : sJ : Nolte
(R.D. Germană) J:53,S, s.n : A- 

au pierdut in semifinală cu 
3—6, 3—6 la Banhidi — G. Ta- 
roezy (Ungaria)

*
VARȘOVIA. 9 (Agerpres) — 

Campionatul internațional fe
roviar de tenis desfășurat la 
Bielsco Biala (Polonia) a fost 
ciștigat de selecționata U.R.S.S. 
care a întrecut in finală cu 
3—1 echipa Austriei Medalia 
de bronz a revenit echipei de 
tenis a feroviarilor din Româ
nia care in meciul pentru 
locurile 3—4 a învins cu 3—1 
reprezentativa Cehoslovaciei.

ilYUCĂIlAIE IA fltlENȚA
FLORENȚA. In cadrul con

cursului atletic internațional 
desfășurat miercuri seara in 
local itate atleta româncă Mi- 
teaela Leghia a ciștigat proba 
de aruncarea greutății cu 20,59 

0 VICTORIE DE EXCEPȚIE: 1-0 CU SUEDIA!
(linuri dta pag I)

farmanță izolată ; Andone, ca
re a ciștigat detașai un duel 
presupus inegal : cel cu cele
brul Corneli usson, cel mai bun 
jucător suedez din ultimii ani. 
Aceasta enumerare poate fi 
continuată pină la nr. 11, in
clusiv. dar ne limităm să sub
liniem deocamdată devotamen
tul și iscusința iu joc ale lui 
Ticîeanu și Klein. gindirea 
șeandmavă a lui Bol3ni, sprin
turile devastatoare ale lui Că
mătar*  (revenit la forma de la 
Bordeaux și Lisabona) și abi
litatea tehnică a lui Balad, 
care le-a spus, din start, 
spectatorilor de pe Rasunda- 
Sui.x că acolo, in Sud, fot
baliștii se nașe.

ta Încheiere, câteva cuvinte 
de la cei care a proiectat cu 
anbtție Jocul echipei noastre.

FILMUL
Fotbaliștii noștri au lovitu

ra de începere, tn start, gaz
dele beneficiază de două lo
vituri libere executate de

brabam (Ungaria) 3*6,6,  s.IH : 
Geanta (România) Jii.S ; C 1 : 
aj ; Titu (România) 4 37,0 ; s.n: 
Olaru (România) 4 30.7 ; K 1 F 
Sta ta: aJ : ștefan (România) 
2 36.6 ; sn : Avram (România) 
2 33.3 ; K î: s.I : R.D. Germa
nă (Stieler-Boucher) 3:31.4, s.n : 
R.D. Germană (Nolte-Felix) 3:35.8; 
C 2: al : România (Gurel-Bețiu) 
1®J ; s.n : România (Patzai- 
ehin-Simlonov) 3 *3.7  ; K 2 F 
Sta m : s.I : România (Buhaev- 
Borcânea) 1*4.1  ; s.n : România 
(Avram-Buri) 1:53.3; K 4: al: 
România (Velea-Conrtantin-Leț- 
caie-Fedosei) 2:15.1 ; s.n: Româ
nia (Diba- Jigarov-Dimofte-Giur a) 
3:17.3 ; probe de Sta m : K 1 : 
sd: Felix (RDG) 1:48,3; s.H: Gean
tă (România) 1:50,1; s.III: I. Blr- 
lâdeanu (R) 1:50,4 ; C 1: e.I :
Titn 2:35.1 ; s-H : Olaru 2:01,2 ; 
K 2 : a.I : România (Velea-Con
stantin) 1:37*  ; s.n : Italia
(Scarpa-Uberti) 1:38.5 ; C 2 : sJ: 
România (Gurei-Bețiu) 1:46.7 ; 
s.n : România (Patzaiehin-Simi- 
onov) 1:41.4 ; K 4: al : Româ
nia (Diba-Dimofte- Jigarov- Giu
ra) 137*  ; sJI : România (Ve
lea - Lețeaîe-Constantin - Fedosel) 
138*.

Astăzi, începînd de la ora 9, 
se desfășoară semifinalele pro
belor de 1 000 m șt. tn continua
re, semifinalele de 500 m. FINA
LELE au loe stmbâtâ cu înce
pere de la ora 9. In aceeași 
ordine.

Vladimir MORARU

„O NOUĂ PAGINĂ A SĂRITURII 

IN LUNGIME FEMININE"
Ziarul parizian l’Equipe se 

ocupă pe larg de performanta 
Anișoarei Cușmir. noul record 
mondial de 7,43 m. apreciind 
această senzațională perfor
manță oa „o nouă pagină a 
săriturii in lungime feminine*  
Ziarul face istoricul acestei 
probe de-a lungul ultimelor 
decenii apreciind că „de citva 
timp se vorbește de o verita
bilă specialitate românească 
la această probă*,  amintind de 
Viorica Viscopoleanu, de Vali 
Ionescu și Anișoara Cușmir. 
Se apreciază că de-a lungul 
ultimelor decenii săritura în 
lungime feminină se apropie 
de cea masculină. Fără a ține 
seama de recordul fantastic al 
lui Beamon (8.90 m). realizat
la altitudine de 2 300 m la 
Ciudad de Mexico, ziarul ara

Este vorba de antrenorul Mir
cea Lucescu : „Cred că am vă
zut Suedia jucind de 100 de 
ori prin intermediul filmelor- 
video. Mi-am dat seama că a- 
cești jucători de valoare pot 
fi neutralizați printr-o așezare 
și dinamică in stare să-i dez
echilibreze și să-l aducă in po
ziții tehnice care le depășesc 
posibilitățile. Tehnicitatea ju
cătorilor noștri a făcut ea 
mingea să circule pe traiectorii 
greu previzibile, să-i deruleze 
pe viguroșii, dar puțin imagi
nativii fotbaliști suedezi. Mă 
bucură enorm această victorie. 
Avem o datorie față de mili
oanele de iubitori al fotbalului 
românesc. Nu știu dacă am fost 
mai fericit vreodată. Asta nu 
mă face să uit eă munca noas
tră continuă, cu eforturi spo
rite. Mulțumesc tuturor jucăto
rilor in care am crezut, fără 
nici o excepție".

Portarul Lung. 
incert pini in ziua 

meciului. Și afectat 
de îmbolnăvirea so
ției sale in lipsa 
lui din țari, a avut 
totuși tăria morală 
să intre in poartă 
și si apere admi
rabil culorile echi
pei României, așa 
cum îl vedem in 
această telefoto AP- 
AGERPRES.

MECIULUI
Prytz. dar apărarea noastră — 
in frunte cu Lung — se află 
la post In min. 7 se derulea
ză prima fază „fierbinte" a 
meciului si ea aparține trico
lorilor. Balonul circulă pe 
traseul Bălăci — Ticleanu — 
Balad — Rednic. ultimul șu
tind din fuleu în „transver
sala" porții lui Ravelli. In 
minutul următor. Cămătaru nu 
reușește să profite de o ,.bîl- 
bîială" a portarului suedez si 
jocul se liniștește. In min. 15, 
o buclucașă petardă acoperă 
terenul cu un nor de fum și 
partida se întrerupe pentru 
două minute. In min. 20 si 24, 
suedezii execută, prin Eriksson 
și Prytz, două lovituri libere 
din marginea careului, după 
scheme exersate, dar trico
lorii le cunosc bine si le con
tracarează. Cel mai periculos 
șut al gazdelor din această 
primă parte a meciului apar
ține lui Nilsson (înlocuitorul, 
in min. 22. al lui Sandberg), 
Lung Intervenind insă prompt. 
Un minut mai tirzin. echipa 
României deschide scorul : 
după o țesătură de pase in 
preajma propriului careu. Ste- 
fănescu îl deschide lung pe 
Cămătaru, demarcat pe aripa 
dreaptă. fundașul Fredriksson 
intervine defeetuos Ia balon, 
si vîrful nostru de atac se în
dreaptă vijelios spre poarta 
Iui Ravelli pe care il învinge 
cu un sut plasat : 1—0 pentru 
România.

Pînă la pauză mal notăm un

tă că în anii ’60 distanta din
tre recordurile feminin si 
masculin era de 2,53 m (6,40 
față de 8,21 m). în anii '70

Președintele Comitetului 
Olimpic Internațional. Juan 
Antonio Samaranch, a 
transmis o telegramă Co
mitetului Olimpic Român 
în care adresează : „Cele 
mai sincere felicitări atle
tei Anișoara Cușmir și Fe
derației române de atle
tism pentru minunatul re
cord mondial realizat la 4 
iunie 1983“.

de 1,51 m (6,84 față de 8,35 m) 
iar in anii ’80, Anișoara Cus- 
mir cu 7,43 a redus-o la 1,33 m 
(americanul Carl Lewis 8,76).

SUEDIA 0
ROMANIA 1 (1)

Stadion Rasunda ; teren moale ; 
timp f.umos ; spectatori - 31.474 ; 
Șuturi : 10-6 (pe poartă : 3-4).
Comere : 10—0. A marcat CĂMĂTARU 
(min. 29).

SUEDIA : Ravelli — Erlandssorx,
Hyssen Dah'qjist, Fredriksson — Erik
sson. Pryts (min. 74 Randberg), STROM
BERG. HOLMGREN - Sandberg (min. 
22 B. NILSSON). Corneliusson.

ROMANIA : LUNG - REDNIC, IOR- 
GULESCU, ȘTEFANESCU. Ungureanu 
-ȚICLEANU (min 72 Augustin), ANDO
NE. BOLONI, Klein - BALACI (min. » 
Geolgău), CAMATARU.

A arbitral bine A. Prokop (R.D. 
Germană).

Cartonașe galbene : KLEIN, ANDO
NE, RANDBERG.

șut foarte puternic al lui 
Prytz (min. 38), mingea tre- 
cind peste poartă, si o altă 
intervenție- bună a lui Lung 
(min. 44), la o centrare înșe
lătoare a lui Eriksson.

Echipa României revine da 
la cabine cu un avantaj dătă
tor de speranțe. Gazdele nu 
se împacă cu situația de a ft 
conduse și atacă din startul 
reprizei secunde si în min. 47 
obțin două cornere consecuti
ve. rămase insă fără rezultat, 
între min. 55 și 58 partida se 
echilibrează, pasele fotbaliști
lor noștri scot din ritm 
partenerii de joc. Dar In min. 
65 Lung intervine excelent la 
șutul, de la 20 m, al lui 
Dahlquist. iar un minut mal 
tirziu Corneliusson, din a- 
propierea colțului careului de 
6 m, șutează afară. In re
plică. în min. 67. notăm con
traatacul periculos al lui Că— 
mătaru. încheiat cu o bună 
pasă, dar Țicleanu greșește 
preluarea. Apoi, în min. 
70. portarul Ravelli — prins 
pe picior greșit — a boxat cu 
dificultate balonul expediat 
de Bălăci, bine lansat de Că
mătaru. Gazdele revin in 
atac și. cinci minute mai tir
ziu. Lung are două interven
ții senzaționale la mingi con
secutive de gol. Șl tot el se re
marcă, in min. 80, la un alt 
balon periculos pe care îl blo
chează în ultimă instanță î» 
apropierea lui Eriksson.

în ultimele minute, fotba
liștii suedezi se aruncă eu 
întreaga echipă In atac insă 
apărarea noastră — în frun
te cu Stefănescu — joacă foar
te exact, intervine sigur 1*  
numeroasele baloane pericu
loase si menține avantajul 
luat in prima repriză. ace« 
1—0 care consfințește o victo
rie de răsunet a reprezentati
vei României și o menține, cu 
mari șanse, ta lupta pentru 
calificare.

Fotbal

• In grupa .X!" a zonei eu-; 
ropene a turneului de calificare 
pentru J.O., grupă din care face 
parte și echipa României, s-« 
disputat un joc la Padova, In 
care Italia șl Iugoslavia au ter
mina*  la egalitate: 2—3 (2—0),'
prin punctele marcate de Jorio 
șl Bagni — Italia, B. Cvetkovlcl 
șl Djurkovskl — Iugoslavia. Tot 
tn această competiție, dar In gru
pa ,*J “, la Wuppertal, R.F. Gev- 
manla a Învins israel cu 2—9 
O—®), prin punctele marcate de 
Hartwig șl Waas.
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