
TOVARĂȘUL MCOLAE CEAUȘESCU 
A PARTICIPAT LA LUCRĂRILE PLENAREI 
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU ȘTIINȚĂ 

Șl ILHNOLOCIE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, vineri, 10 iunie, 
la lucrările Plenarei Consiliu
lui National pentru Știință ți 
Tehnologie.

La sosirea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost in* 
timpinați de participant! cu 
puternice aplauze, cu cele mal 
calde sentimente de stimă și 
prețuire.

in cursul dezbaterilor, vorbi
torii au dat o înaltă apreciere 
contribuției hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului $i statului, la 
creșterea forței economice a 
tării, la înflorirea continuă a 
patriei, tn deplină libertate șl 
independentă, la ridicarea per
manentă a gradului de civili
zație a poporului, la sporirea 
prestigiului și rolului Româ
niei socialiste pe arena mon
dială, la făurirea unei lumi fă
ră arme și fără războaie, o 
lume a păcii, înțelegerii și co
laborării între națiuni.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ARABE EGIPT, 

MOHAMED HOSNI MUBARAK
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
vineri a sosit la București pre
ședintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Muba
rak, care, împreună cu doam
na Suzanne Mubarak, efectu
ează o scurtă vizită de priete
nie in tara noastră.

Noua intilnire dintre condu
cătorii României și Egiptului 
constituie un eveniment politie 
de mare însemnătate in boga
ta cronică a relațiilor tradițio
nale de prietenie și colabora
re existente între cele două 
țări și popoare.

Ceremonia sosirii oaspeților 
egipteni a avut Ioc pe aeropor
tul internațional Otopcni, îm
podobit sărbătorește.

fn intimpinarea inalților oas
peți au sosit tovarășul Nicolae 
Ceaușejscu, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Ora 16,30. Aeronava cu care 
a călătorit oaspetele egiptean 
a aterizat.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu salută cu 
cordialitate pe președintele 
Mohamed Hosni Mubarak. Cei 
doi șefi de stat și-au strins în
delung mîinile, s-au îmbrăți
șat cu prietenie. Tovarășa 
Elena Ceaușescu a urat, la 
rindul său, un călduros bun 
sosit in tara noastră președin
telui Republicii Arabe Egipt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au adresat, de asemenea, urări 
de bun venit doamnei Suzanne 
Mubarak.

Cel care au luat cuvintul au 
adresat, in numele tuturor oa
menilor de știință din țar» 
noastră, cele mai vii mulțu
miri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
eminent om politic, savant de 
renume mondial, pentru modul 
strălucit in care organizează, 
îndrumă și conduee activitatea 
de cercetare științifică șl dez
voltare tehnologică, pentru 
contribuția de cea mal mare 
importanță adusă Ia progresul 
științei românești și afirmarea 
ei tot mai puternică pe plan 
international.

Tntîmpinat cu multă căldură, 
cu deosebită însuflețire, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită eu mare atenție 
și profundă satisfacție, fiind 
subliniată in repetate rinduri 
cu puternice și Îndelungi a- 
plauze, urale și ovații.

După ceremonia sosirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ți 
președintele Mohamed Hosni 
Mubarak, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Suzanne 
Mubarak au părăsit aeroportul 
iudreptindu-se spre Snagov.

*
Vineri după-amiază au avut 

loc, la Snagov, convorbiri in
tre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Egipt, 
Hosni Mubarak.

★
In cursul serii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit un 
dineu în onoarea președintelui 
Hosni Mubarak și a soției sale, 
Suzanne Mubarak.

Convorbirile și dineul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă.

*

Vineri seara s-a Încheiat 
scurta vizită de prietenie a 
inalților oaspeți cgiptenL

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Hosni 
Mubarak, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Suzanne 
Mubarak au sosit împreună la 
aeroport.

In ambianța de caldă prie
tenie în care s-a desfășurat 
ceremonia plecării oaspeților 
egipteni, aeronava prezidenția
lă decolează la ora 21,15, in- 
dreptindu-se spre patrie.

EMILIA EBERLE Șl RODICA DUNCA VOR LUPTA
SĂ-ȘI APERE TITLURILE CUCERITE LA BUCUREȘTI

Ieri după-amiază, la complexul „23 August" din Capitală, sala de 
gimnastică era, parcă, mai solicitată decit de obicei. Și motivul era 
desigur, fcarte întemeiat : sportivele din Iotul universitar al țării 
susțineau uitima verificare înaintea marelui examen de la Edmonton. 
Emilia Eberle, Rodica Dunca, Mihaela Riciu, Nicoleta Profir și Li
liana Bălan și-au prezentat exercițiile învățate de-a lungul a luni 
și luni de pregătire, cu dorința firească de a arăta tot ce pot, de 
a convinge pe tehnicienii care le-au pregătit, pe specialiștii federației 
că pot îndeplini importanta misiifne ce le așteaptă.

Intr-adevăr, este o misiune grea, dată fiind frumoasa tradiție a succeselor româ- 
face un bilanț detaliat, ni sein

Revenită spectacu
los in prim-planul 
activității compe- 
tiționale, Emilia E- 
berle este un lider 
autoritar al echipei 
noastre și porneș
te cu reale șanse 
in lupta pentru 
medaliile Univer

siadei
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In continuarea preliminariilor campionatului european

FOTBALUL NOSTRU TREBUIE SĂ SUSȚINĂ
EFORTURILE ECHIPEI REPREZENTAI1VE

Victoria asupra echipei Suediei apreciată unanim de presa internațională
STOCKHOLM, lt (prin tele

fon). Intr-un singur an, echipa 
României a reușit si învingă 
de două ori Suedia, după c« 
timp de peste 40 de ani fusese 
expusă unor scoruri zdrobitoa
re și după ce in anul 1937 aed 
penalty al lui Baratki, In min. 
90, prin care s-a ajuns la 2—2, 
a fost considerat • realizare 

STEFANESCV

bună de povestit generațiilor 
următoare.

Cum a reușit echipa Româ
niei acest rezultat deosebit, la 
care se gindeau foarte puțini, 
chiar dintre suporterii ei ?

Startul In acest meci cu Sue
dia a fost foarte greu, tricolo
rii simțind din plin povara psi
hologică a Înfrângerii tn fața 
Cehoslovaciei, un rezultat care 
părea să-1 fi tăiat aripile. Cu

CAMPIONI Al „DACIADEI" LA SCRIMĂ
Spadasinul I. Diina (rarul
tn cea de a doua reuniune 

dedicată finalelor ..Daciadei” 
la scrimă, cu care prilej se de
cern titlurile de campioni pe 
anul 1983, au Intrat vineri In 
concurs spadasinii (dimineața) 
si floretistele (după-amiază).

Si chiar dacă spadasinii sint 
considerați în lumea scrimei 
a fi cei mai imprevizibili In 
comportare, credem că nimeni 
dintre cei aflați ieri în sala 
Floreasca din Capitală nu ar fi 
putut anticipa că pe podium 
nu va urca nici unul din ti
tularii echipei reprezentative.

ediții ale Universiadei. Fără a 
pare important să reținem că, 
din 1977, gimnastica feminină 
românească a avut un rol de 
prim-plan la toate întrecerile 
mondiale universitare, rind pe 
rind Alina Goreac (Sofia, 1977), 
Teodora Ungureanu- (Ciudad de 
Mexico, 1979) și Nadia Comă- 
neci (București, 1931) cucerind 
titlurile de campioane mondia
le universitare. Acestor sporti
ve li s-au alăturat alte gim
naste de frunte ale țării, ca 
Gabriela Trușeă, Anca Grigoraș, 

alte cuvinte, echipa României 
a venit la Stockholm să joace 
o carte decisivă de care depin
dea chiar și viitorul ei în ac
tuala formulă. La toate aces
tea, să adăugăm o campanie 
neobișnuit de ostilă, întreți
nută de presa sportivă suede
ză, un mijloc calculat pentru 
a complexa tinăra echipă a 
României. Această campanie a 
culminat cu un articol apărut 
in .Expressen" în care se spu

UN JUBILEU REMARCABIL
Q e împlinesc azi 50 de ani de la prima Balcaniadă de 

fotbal vrganizată in țara noastră. La 11 iunie 1933, 
Bucureștiul și întreaga țară sărbătoreau ciștigarea acestei 
competiții, de mare anvergură in acele vremuri, de către 
echipa României, cu 3 victorii, fără să primească vreun 
gol : 7—0 cu Bulgaria. 1—0 cu Grecia și 5—0 cu Iugoslavia : 
13—0 ! Evenimentul a fost, in fapt, uvertura fotbalului mo
dern in țara noastră. Această Balcaniadă rămine pentru vre-_ 
mea aceea un eveniment care ar rivaliza in zilele noastre 
cu organizarea unui turneu final de campionat european 
sau mondial. Mulți dintre cititorii noștri. trecuți de 60 de 
ani, iși mai amintesc, desigur, de memorabilul eveniment 
fotbalistic de acum 50 de ani de pe Dealul Spirit din Bucu
rești Împreună cu alți colegi de liceu și subsemnatul a 
strips cei 2—3 lei primiți zilnic de acasă pentru bufetul de 
la liceu, in scopul cumpărării abonamentului cel mai ieftin, 
la Balcaniadă, la peluza aflată pe dimburile de deal ale
stadionului A.N.E.F., Republicii de azi, dinspre strada Iz
vor. Afișul il reprezenta pe Șepci. Numele colegilor lui erau 
toate celebre. Dar iată echipa : Șepci — Vogi Albu — Robe 
(Moravetz), Steinbach (Kotormani), Lakatos — Bindea. Pe- 
tea Vilcov (N. Covaci), Ciolac. Bodola, Dobay, cei din pa
raziteze jucind in cite un meci. Dintre internaționalii de a- 
tunci mai trăiesc Șepci, Kotormani, Steinbach, Lakatos, 
Bindea, Bodola și Dobay. cărora le adresăm, cu prilejul

Aurel NEAGU

(Continuare tn pag 3-3)

Constan(a) $i ilorctista Marcela isah (c.s. satu Mare)
Din faza eliminărilor directe 

si-au ciștigat dreptul de a e- 
volua direct in finală (fără a 
cunoaște. deci. infrîngerea) 
spadasinii Bodoczl. Nițulescu. 
Szabo si M. Popa, iar apoi, 
prin recalificări, tabloul celor 
8 finalișli a fost completat cu 
Dima, Sebok. Nicolae si I. Po
pa.

In primele asalturi din fi
nală au si apărut marile sur
prize : I. Dima (Farul Con
stanta) — M. Popa (Steaua) 
10—8. A. Sebok (C.S. Satu 
Mare) — N. Bodoczi (Steaua)

Cristiua Itu, Dumitrița Turner, 
Rodica Dunca, Emilia Eberle, 
și ele medaliate la Jocurile 
Mondiale Universitare.

După cum se vede, Emilia 
Eberle și Rodica Dunca sint 
sportivele pe umerii cărora 
apasă cele mai mari responsa
bilități. Acum doi ani. la Pa-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag a 4-a) 

nea că e foarte bine că me
ciul nu se transmite in direct 
la Stockholm, copiii suedezi fi
ind scutiți astfel de a privi 
arta faultului. Mai mult decit 
atît, în același „Expressen" (zia
rul de scandal, intre altele) a 
apărut o dublă pagină cu de
sene demonstrînd felul in care

loan CH1RILA

(Continuare in pag 2-3)

10—8. I. Nițulescu (Farul Con
stanta) — F. Nicolae (Steaua) 
12—10 ; un singur rezultat nor-

MARCELA ZSAK

ION DIMA

mal : R. Szabo (Steaua) — I. 
Popa (Steaua) 12—11. Astfel, 
în semifinalele probei indivi
duale de sabie, un singur com-

Paul SLAVESCU

(Continuare in oaa 2-3)
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ȘT1IHJA SPORTULUI $1 VIITORUL
ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

După RMl mulțl oni de dezbateri, studii, acumulări teoretice și 
practice, —- .1ZZ __ 2- -‘1 ~ ”
menului de știința sportului. Cu ocazia Congresului mondial desfă
șurat in anul 1982 ‘o Helsinki cu tema „Sportul și înțelegerea inter
națională". adunarea generală a Consiliului Internațional pentru Edu
cație Fizică |i Sport c hotărît completarea denumirii acestui orga
nism de specialitate al -
național pentru Educație Fizică și Știința Sportului**.

Știința sportului este produsu’ a doua perioade de intensă activi
tate sportivă. Astfel, in "** “ * ....... "
mul educației fizice și 
tuatâ specializare, ceea _______ 
cifice cu caracter muftidisciplinar cum tint bloch'mie efortului sportiv, 
oiomotria. biomecanica diferitelor ramuri sportive, modelarea și pro
gramarea antrenamentelor și competițiilor etc Concomitent au cu
noscut o susținută dezvoltare, o însemnată lărgire a tematicii și c 
ariei de acțiuni practice, medicina sportivă, psihologic, pedagogic și 
sociologic sporturilor, metodico educației fizice ți c sportului de per
formanță In ultimii 10 oni. datorită otît ocumulăriî o numeroase date 
teoretice cil și cerințelor In continuo și accelerată creștere c prac
ticii, s-o simțit nevoia integrării, sintetizării datelor fundamentale ale 
acestor discipline, abordarea cercetărilor multi disci plina re in sport, 
in scopul înțelegeri profunde și descoperirii de metode tot mai efi
ciente în ’ * - - - ■
tulul de masă și sportului ds perfo.manțo. Prin . urmare a 
necesară tratarea ___ Z _ “ “ . . ’ _ _
logice ale acțiunilor motrice-sportive. Dinamismul date’or teoretice »î 
practice, sarcinile noi ale activității sportrve In plin avînt reclamă 
integrarea prin interdisciplinoritate, date sintetice care să genereze 
O nouă calitate în -etolvcreo unor probleme majore cum sint: creș
terea eficienței practicării exercițiilor fizice și sportului în dezvoltarea 
armonioasă o tineretului, rolul sportului ce factor compensator al 
activității intelectuale :ntense. Interdependenta pregătirii fizice, tehnice, 
tactice si morale *o sportivii de performanta. obținerea formei sportive 
’« competitio principală, emoția și motivația de concurs, mărirea 
capacității de efort, a rezistenței, forței și vitezei luptătorilor, fotba
liștilor, boxerilor, voleibaliștilor etc.

în acest feî. știința sportului, ca știință de sinteză a educației 
fizice șl sportului, constituie o parte a științei omului sănătos în 
mișcare, a folosirii efortului fizic ca mijloc de perfecționare corpo
rală șl morală, a atingerii unor performante de înalt nivel. Știința 
sportului reliefează pregnant caracterul multidisciplinar al educației 
fizice si sportului, cu importante rezonanțe în activitatea practică.

Activitatea de integrare a datelor științifice șl experienței practice 
vo influența direct activitatea noastră în privința adaptivității, dina
micii șl cunoașterH plurivoler.te a mijloacelor educației fizice, o 
efectelor biologice și emoționale ale sportului, deschide noi perspective 
în soluționarea unor probleme ca: individualizarea antrenamentelor 
raționalizarea mijloacelor de perfecționare sportivă, transferul calită
ților motrice, refacerea după efort, succesiunea exercițiilor In cadrul 
lecțiilor de educație fizică școlară si altele.

Școala românească de educatie fizică șl sport a adus o contribuie 
valoroasă la constituirea științei mortului prin catedrele I.E.F.S.. 
specialiștii Centrului de cercetări al C.N.E.F.S., Centrului de medicină 
soortivâ, federațiilor si principalelor cluburi sportive prin prezentarea 
de comunicări de un bun nivel științific la diferite sesiuni interne sî 
internaționale. Programele de dezvoltare a activității de educație 
fizică și sport în taro noastră din ultimul deceniu, elaborate ș! rea 
’Izate cu sprijinul partidului șl statului nostru, reflectă pregnant 
abordarea științifică, multidisciplinarfi și de sinteză a sectoarelor de 
ba^ă ale mișcării sportive.

Pentru aplicarea științei sportului In practică sugerăm: folosirea 
calculatoarelor electronice, a sistemelor de prelucrare autoswctă o 
datelor In stabilirea eficientei exercițiilor, In programarea antrena
mentelor; creșterea șl valorificarea cercetărilor înterdtscipl'ncre; In
tensificarea activității brigăzilor mul’idiscipîînare de control a stării 
de antrenament la loturile naționale șl la cluburi; perfecționarea 
metodelor complexe de Investigare biologică șl psihică a sportivilor: 
creșterea numărului de ore la I.E.F.S. si la cursurile de perfecționare 
afectate bazelor Informaticii, teoriei sistemelor sî conducerii științific'’ 
cu aplicații In snort, perfecționarea documentării tehnice prin organi
zarea de ,,bănci" de date sintetice le Centru! de cercetări. Centrul 
de medicină soortîvă și I.E.F.S

recent a fost consemnată oficializarea internaționala a Ier-

UNESCO, care se vo numi „Consiliul Inter-

anii 1950—1972 activitatea științifică in dome- 
sportului C fost caracterizată prinlr-c occen- 
ce o dus la închegarea unor diecipime ape*

rezolvarea noilor cerințe ale educației fizic* școlare, spor- 
____ *_ ~ " devenit 

litară a interacțiunilor bio-psiho-pedopogic-sacio-

Conf. dr. EMIL GHIBU
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Costică Olaru este primul favorit in probele de canoe simplu
500 și 1 000 m Foto : Dragoș NEAGU

Regata internaționala snagor Ia calac-canoc

AZI VOM CUNOAȘTE 
CÎSTIGĂTORII CELOR 13 PROBE

Căldură mare pe margine, 
puternic vint potrivnic pentru 
concurenți, ieri, in ziua a doua 
a regatei internaționale Sna- 
gov la caiac-canoe. O reuniune 
non-stop, lungă și obositoare, 
în care s-au desfășurat semi
finalele atit în probele de 1000 
m cit și în cele de 500 m. 
Poate că sistemul de desfășu
rare, asemănător celui al cam
pionatelor mondiale — dar cu 
o prea mare «comprimare-* a 
reuniunilor — n-a fost cea mai 
fericită soluție pentru o astfel 
de regată. O alcătuire dirijată 
a serilor, cu repartizarea ju
dicioasă a favoriților (care e- 
rau, In general, cunoscuți...), 
cu calificări directe In finale și 
evitarea a cel puțin uneia din 
etapele Intermediare (recalifi
cări sau semifinale) ar fi făcut 
regata mai puțin obositoare 
pentru concurenți (în special 
pentru cei care trag 2—3 pro
be) ți mai interesantă pentru 
spectatori. Așa, insă, am asis
tat la prea multe semifinale cu 
4 echipaje din care doar unul 
trebuia eliminat și cu numeroa
se „sosiri** previzibile cu citeva 
sute de metri înaintea liniei 
ultimelor balize... Oricum, n-au 
fost „accidente", și în finalele 
de astăzi îi vom putea urmări 
pe cei mai buni concurenți, cî- 
teva probe promițînd curse ex
trem de echilibrate și intere
sante.

Cîștigâtorii semifinalelor: probe 
de 1 ooo m: K1: sf I: Nolte

(R.D.G.) 4:14,8: sf II: Abr-Lam
(Ungaria) 420.5; sf III: Kohler 
(R.D.G.) 4 31.9: Cl: sf. I: Titu
(România) 4:50,3; sf II: Olaru 
(România) 4:55,1: sf in: Zgnrschi 
(România) 4:57.6; KI F-560 m: 
sf I: ștefan (România) 2:20,7; 
sf n: Singer (R.D G.) 1:22,<; st 
HI: ZiUmznn (R.D.G.) 3:19,1; K t: 
st I: România (Marinescu — Bir- 
lâdeanu); sf 11: Polonia (Savman- 
kiewiez — Kozlowski) 3:52,9; sf 
in: Uneați» (Petrovics — Helyi) 
3:46,7; C t: sf I: România (Ga
rel — Beția) 4:13.5; sf n: Ro
mânia (Patzalchln — Simionov) 
4:13.5; sf ni: România (Nenciu
— Sergan) 4:15,7; K2 F-500 m: 
sf I: România (Avram — Buri) 
1:59,8; sf II: România (Buhaev — 
Borcânea) 2:92,3; sf III: R.D. Ger
mană (Zlilmann — Genthmer) 
2:00,1; K 4: R.D. Germană (Mul
ler — Gerstenberger — Kohler — 
Nitschke) 3:24,7: probe de 500 m: 
Ki: sf I: Felix (R.D.G.) 1:55,2; 
sf n: Geantă (România) 1:54,0; 
sf III: Gyulay (Ungaria) 2:01,0; 
Cl: sf i: Titu 2:18.0: sf II: Ola
ru 2:12.4; sf in: Eiche (R.D.G.) 
2:16,2; K2: sf I: România (Ve- 
lea — Constantin) 1:47,0; sf II: 
Italia (Scarpa — Ubertl) 1:45,8; 
sf III: R.D. Germană (Felix — 
Stieler) 1:45,5; C2: sf I: Româ
nia (Gurei — Be(iu) 2:00,5; sf II: 
România (Patzaiehin — Simionov) 
1:54.0; sf III: România (Nenciu
— Sergan) 1:59,0; K4: sf I: Ro
mânia (Dîba — Dimofte — Jîga- 
rov — Glura) 1:31,9; sf II: Ro
mânia (Velea — Lețeaie — Con
stantin — Fedosei) 1:32,1; sf III: 
Italia (Ubertl — Cirillo — Man- 
drabona — Ganna) 1:31,>.

Azi de la ona 4 se deșfâșoarâ 
FINAT.FI.E tuturor probelor.

Vladimir MORARU

După turneul final feminin de volei-performanță

ARGUMENTE PENTRU COMPLETAREA LOTULUI REPREZENTATIV
Turneul final feminin al ce

lei de a treia ediții a compe
tiției naționale „Daciada** (sport 
de performanță), desfășurat 
timp de 5 zile în sala Dinamo, 
s-a bucurat de prezența între 
cele șase finaliste a unor ju
cătoare făcînd parte din plu
tonul fruntaș al primei divizii, 
în unele reprezentative au evo
luat chiar componente ale lo
tului național: Speranța Gă- 
man, Mirela Pavel, Georgeta 
Lungu (București), Maria Ena- 
ehe (Constanța), Mirela Po- 
poviciu, Marinela Turlea (Si
biu), Ileana Berdilă (Galați).

Și, cu toate că n-au lipsit 
meciurile de nivel corespunză
tor fazei finale a acestei com
petiții, era de așteptat o cali
tate mai ridicată a jocurilor în 
general, tocmai avînd în’ vedere 
compoziția echipelor participan
te și mai ales faptul că, de 
pildă, jucătoarele din lot s-au 
aflat pînă acum într-o susți
nută activitate competițională. 
Această prestație sub așteptări 
s-a datorat pe de o parte in
teresului mai scăzut acordat fi
nalelor, în comparație cu cam
pionatul primei divizii, iar pe 
de altă parte faptului că trei 
dintre participante (Bacău, Ga
lați și Cluj) au fost reprezen
tate de formațiile lor studen
țești, într-o perioadă în care 
examenele se află la ordinea 
zilei și, de înțeles, antrenamen
tele au fost cam neglijate. Iată 
de ce în programarea viitoare
lor finale ale „Daciadei** tre
buie avut în vedere acest as
pect (de remarcat, totuși, în 
acest context, nivelul superior 
la care s-au prezentat studen
tele băcăuane). Poate că chiar 
din această cauză (la care se 
adaugă valorile mai numeroase 
existente în celelalte trei echi
pe), selecționatele Bucureștiului, 
Constanței și Sibiului s-au aflat 
în prim-planul întrecerii, în
tâlnirile dintre ele fiind de mai 
bună calitate.

Cu prilejul finalelor am putut

face citeva constatări privind 
jucătoarele de lot. Din păcate, 
nu putem spune decît despre 
Maria Enache că este o jucă
toare completă (unele scăderi 
ale ei datortndu-se în bună 
măsură ridicătoarelor sau apor
tului minim al tuturor coechi
pierelor). Mirela Popoviciu, o 
tinără cu reale calități, a do-

eventualele noi cooptări in lo
tul pentru „europenele’’ din 
septembrie, considerăm că trei 
trăgătoare pot face obiectul dis
cuției : Victoria Nieulescu, Doi
na Moroșan și Valeria Maier, 
in timp ce in sectorul ridică
toarelor — unde există încă ne
cesități — Crina Răuță (care, 
deși nepregătită, trebuind să

Astăzi, la stadionul Pa

UN MECI HOTĂRÎTOR PENT
LA RUGBY:

In campionatul de rugby, is
toria se repetă după doi ani: 
dacă in primăvara trecută Di
namo și-a apropriat titlul fără 
mari emoții in final, de data 
aceasta, la fel ca la ediția din 
1980—1981, campioana va fi cu

noscută în ultima etapă! Și — altă 
asemănare — nu va decide un 
meci direct Steaua — Dinamo, 
cl întîlnirea echipei militare cu 
R.C. Grivița Roșie (în urmă 
cu doi ani, in rol de... arbi
tru al disputei s-a aflat Farul). 
Interesul stîrnit de partida de 
astăzi este, în mod firesc, cu 
totul deosebit, toate drumurile 
iubitorilor sportului cu balonul 
oval ducînd acum la stadionul 
din Parcul copilului, unde, la 
ora 17, Paul Soare va da sem-

METALDRGiȘIII BUCUREȘIENI 
M. OOBRE Șl Cil. MARIAN 
CONDUC ÎN CAMPIONATUL 

DE BIRT-TRACK
Pe pista de zgură a stadio

nului Metalul din București 
s-a disputat miercuri etapa a 
doua a campionatului național 
de dirt-track — perechi. Du
pă curse spectaculoase (21 de 
manșe), primul loc a revenit 
cuplului Marin Dobre — Gheor- 
ghe Marian (Metalul Bucu
rești) cu 27 p. Au urmat în 
clasament motocicli.știi de la 
Steaua : Ionel Pavel — Da
niel Stoica 26 p și Stelian 
Postolache — Gicu Scarlet 19 
p. Un moment interesant al 
cursei l-a constituit întrecerea 
dintre juniorul N. Puraveț 
(I.P.A. Sibiu) și maestrul spor
tului I. Pavel. în care victoria 
a revenit, în manșa respecti
vă. sibianului.

Clasamentul general după 
două etape : 1. M. Dobre — 
Gh. Marian 50 p, 2. I. Pavel — 
D. Stoica 48 p. 3. S. Posto
lache — G. Scarlet 41 p. (O. 
GUȚU, coresp.).

R. C. 1
simbata <
București S 

stadii 
DUMINICA 

Petroșani ș
Arad G
Blrlad
Timișoara U 
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Cluj-Napoca P 

stai 
• Meciul Dl 

du-se cu scoru

naiul de lncei 
teptatului joc] 
vor afla, deși 
dinamoviști, q 
lat evoluțiile 
nat și-și puni 
victorie a gr 
pentru ei, cu 
(într-o asemerl 
ia egalitate dJ 
cide victoriile 
pel antrenate 
asupra rivalei 
21—16).

„Steaua e oi 
— recunoaște 
rit al formați 
Viorel Moraru 
avem șansa ni 
pinde de mod 
angaja in joe 
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FESTIVA
M 10

în 
jucătorilor ăi j 
tegorii superiod 
șoară In cadrt 
șah „Mamaia i 
pută te 7 run de 
clpal. cel al 
didaților de n 
clasament cont 
reșteanul Parii 
— cu 5,5 pune 
proape de Dai 
Tîrgoviște) — | 
avînd o pârtii 
tre ti. In urni 
clasați : S. Biri 
Cluc) — 5 p,

CAMPIONII LA SCRIMĂ PE AN
(Urmare din pag 1)

ponent al lotului național si
al clubului campion Steaua. 
R. Szabo. Dar iată că nici a- 
cesta nu a putut să salveze 
onoarea lotului reprezentativ și 
tradiția clubului campion, pier- 
zind într-un asalt dramatic. 
desfășurat sub semnul deselor 
întreruperi, nervilor si aver
tismentelor. în fața constănțea- 
nului I. Dima (7—10)! I. Dima 
a condus cu 8—2. Szabo (foar-

vedit că are nevoie de creș
terea bagajului tehnic in atac, 
compartiment în care .naționa
la” se bizuie mult — și pe bu
nă dreptate — pe contribuția ei. 
La fel, Speranța Găman (in
constantă) are nevoie de îm
bunătățirea tehnicii în execuții 
(mai ales in faza de apărare), 
in timp ce Georgeta Lunga nu 
a convins. Ridicătoare» Mirela 
Pavel a fost la nivelul obiș
nuit...

Cum această competiție s-a 
constituit și într-un test pentru

susțină Examenul de stat în 
această perioadă, a vădit spre 
final obișnuita precizie în 
pase. dar mai ales, ca
lități de apărătoare pe 
care nu le posedă alte ridică
toare), Iulian» Răcean (cu sta
bilitate psihică și luciditate) și 
Uliana Văduva (care are, în 
plus, blocaj mai înalt și servi
ciu bun) se prezintă cu 
atuuri serioase pentru pupitrul 
„naționalei” în vederea campio
natului european.

Aurelian BREBEANU

te irascibil și cu acute nespor
tive) a remontat pînă la 8—6 
(trecind și peste handicapul 
unei penalizări pentru 3 aver
tismente) si a încercat. apoi, 
într-o cursă contracronometru 
să întoarcă rezultatul cînd ar
bitrul V. Chelaru (foarte exi
gent) a anunțat ultimul minut 
de luptă. încercare nereușită, 
si astfel într-o finală inedită 
an ajuns I. Dima și I. Nitu- 
lescu (acesta din urmă învin
gător în cealaltă semifinală în 
fata lui Sebok. cu 10—6). am
bii foști elevi ai regretatului 
antrenor craiovean Paul Ghin-

ju, acum antrenați la Farul 
de Gheorghe Horia.

în finală, după ee a condus 
cu 6—3. Nițulescu a cedat în 
ultima parle a asaltului, pier- 
zind cu 10—7. Si pentru ca 
surpriza să se păstreze pînă 
la sfîrșitul probei, in disputa 
pentru locurile 3—4 Sebok l-a 
învins pe Szabo (10—8), astfel 
incit pe podium s-au aflat nu
mai out-sideri ! Iată clasa
mentul finalei ..Daciadei** 1983 
în proba de spadă : 1. I. Dima 
(Farul). 2. I. Nițulescu (Farul), 
3. A. Sebok (C.S. S.M.). 4. R. 
Szabo (Steaua), 5. M. Popa 
(Steaua). 6. I. Popa (Steaua). 
7. N. Bodoczi (Steaua). 8. F. 
Nicolae (Steaua).

Ieri, in proba feminină de 
floretă Marcela Zsak și Au
rora Dan au dominat finala. 
Ele au ajuns, însă, _ in ultimul 
act al competiției, prin recali
ficări. Prima a pierdut în fața 
Alinei Moțea (Steaua) mezi
na finalei — 15 ani. eleva Ol- 
găi Szabo, iar Aurora Dan a 
pierdut la Reka Lazăr (Trac
torul Brașov). Calificate direct 
în finală : A. Moțea, C. Ru- 
parcsics (C.S. Satu Mate), R. 
Lazăr (Tractorul) și E. Guz- 
ganu (Steaua), iar prin recali
ficări M. Zsak (C.S. Satu Ma
re), M. Veber .C.S. Sc. Satu

Mare). Cr. M( 
nergia Bucure 
(Dinamo).

în primele 
lei, Guzganu 
Zsak — Rupi 
— Lazăr 10— 
Moțea
trece
lălăit aSffT c 
semneze final 
a întrecut-o t 
ilă, cu 8—5. 
asaltul pentru 
iîă — Guzgai 
mul asalt al 
Zsak a întrec 
Dan cu 10— 
deosebit de p 
învingă toarea 
și 6—2, a 
cedind pentrw 
ducerea la 8— 
să se impun 
10—8. în prs 
Marcela ZsaK 
sia trofeului 1 
consecutiv.

Clasament J 
Zsak (C.S S? 
Dan (Dinamol 
(C.S.Sc. Eneri 
ganu (Steaua) 
(C.S.Se. S. Mj 
(Steaua). 7. 8 
ml), 8. Cs. Rl 
Mare).

COMPETIȚII, ACȚIUNI...
PAȘI SPRE VOLANUL „MARE“
Pe kartodromul din Galați — una dintre cele mai 

frmnoase piste din țar» amena>»â special pentru 
cursele micilor bond pe patru roți — «-au desfășu
rat, de eurlnd, întrecerile celei de a doua ediții a 
campionatului republican de karting, organizat sub 
genericul „Daciadei”. o competiție la startul căreia 
s-au aliniat 114 concurenți din 25 de asociații, par
ticipant! la probe de yltezâ-îndemînare și anduran- 
ță; un concurs care a atras mii de spectatori, Iu
bitori al sporturilor tehnico-apllcative, îndeosebi co
pil șl tineri. Condițiile create de organizatori au 
făcut ea spectacolul de karting de la Galați să se 
bucure de un frumos succes, eu performanțe re
marcabile. Attt proba de viteză-îndemlnare, cit șl 
cea de anduranță (cu 20 de echipaje) au dovedit 
măiestria pe care au dobîndit-o piloțil de karturl, 
promițători ași al volanului „mare”.

REUȘIT FESTIVAL
CULTURAL-SPORTIV LÂ FĂLTICENI

In frumosul complex 
sportiv „Nada Flori lor “ 
și pe stadionul .,Chi- 
mU" din Fălticeni 
(județul Suceava), a 
fost organizat un reu
șit festival cultural- 
sportiv intitulat „Cins
tire omului și muncii**. 
Ia care au participat 
peste 3 900 de sportivi 
mari și mici : șoimi ai 
patriei, pionieri, elevi, 
tineri muncitori.

Mai In tii a fost o 
tinerească defilare a 
tuturor participanților, 
după care, pe gazon, a 
fost prezentat un pro
gram de gimnastică

ritmică și sportivă rea
lizat de ansambluri 
ale pionierilor, șoimi
lor patriei și elevilor 
din școli generale și 
licee. In finalul acestei 
manifestări, au avut 
loc întreceri de hand
bal, atletism, tenis de 
cîmp șl fotbal.

Bazele de agrement 
„Nada Florilor** și 
„Dumbrava minunată” 
au găzduit, ta aceeași 
zi. programe culturale 
și recreative, de diver
tisment.
Vasile pAtrAuceanu, 

coresp.

SPRE PISCURI
Cu 30 de ani în urmă, la 29 

mai 1953, celebrul alpinist neoze
elandez Edmund Hillary |i nepa- 
lezul Tensing Norche cucereau E- 
verestul, „cel de al treilea pol al 
lumii".

Pentru a celebra această victo
rie alpinistă, Comisia județeană 
de turism-alpînism Sibiu a orga
nizat o ascensiune, cu mai multe 
echipaje, pe vîrfurUe Moldoveanu, 
Negoiu, Vînătoarea lui Buteanu, 
Tărîța Ciortea. Echipajele, con
duse de Carol Bilinschi (asociația 
sportivă „Pielarui"), cunoscut 
pentru realizările în turismul și 
alpinismul de masă, Marius Pitko, 
Ion Băiaș, Tco Olteanu și salva- 
montistul Ghiță Cotîrlea au por
nit spre piscurile Munților Me
ridionali.

DE Ml
Ca un făcut, 

Făgăraș s-a stf| 
ternic. Stratul 
cut rapid la o j 
Au început sd| 
lanșe !

„A fost c 
dificilă, care r 
Hillary, de gre« 
care le-a Intîm 
ne, pe Everest 
noastre — „Me 
ra^-Cisnădie, j 
altele — au acțl 
dîrjire, reușind 
tă. Noi am i 
noastră „Omagij 
socotind-o o 
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drumeție montaj



copilului, la ora 17
UN JUBILEU REMARCABIL

DESEMNAREA CAMPIOANEI 
IÂ ROȘIE-STEAUA
RALIUL $1 ARBITRII ETAPEI

IV1ȚA ROȘIE - STEAUA (ln tur: 9—1») 
pul copilului, ora 17; P. Soare (Buc.)
L - ȘTIINȚA BAIA MARE («—o
Itiința, ora 10; FI. Tudorache (Buc.)
| P.T.T. — C.S.M. SIBIU (12—20)
horia, ora 9,30; V. Marinescu (Buc.)
IJTUL — POLITEHNICA IAȘI (9—19)
llmentul, ora 5,30; A. Briceag (Buc.)
BITATEA - R.C. SPORTUL STUD. (0-13)
f II, ora 9,30; FI. Zamfirescu (Constanța) 
h FEB. — RAPID BUC. (4—3)
f. Baheș", ora 9,30; M. Vătui (Buc.)

— FARUL s-a disputat la 1 Iunie, Inched n- 
1—15 pentru bucureștenl.

mult aș- 
tribună se 

rugbyștii 
i-au inche
st campio- 
nțe într-o 
lor, egală, 
rea titlului 
entualitate, 
te vor de- 
t ale echi- 
l Tuțuianu 

18—15 și

fraai bună 
orul eme- 

rija Roșie, 
kr și noi 

Totul de- 
are se vor 
pe care ii 
pică: Carp

— Bcrende (Mirca), Țuică, BI- 
direl, Tudor — Radu, Anton — 
Moraru, Pongracz. Măcăneață — 
Stroe, Dinescu — Bălan (C. 
Dinu), Pasache, Pașcu. La fi
nele meciului, vom marca fes
tiv retragerea din activitate a 
internaționalului C. Dinu".

La rîndul său, antrenorul eme
rit al XV-lui militar, Theodor 
Radulescu, cunoscind remarca
bila putere de mobilizare a 
adversarei, crede, totuși, că 
succesul va fi de partea Stelei, 
care va alinia, probabil, forma
ția : Codol — Fuicu, Euache, 
Vărzaru (Zafieseu D, David — 
Alexandru, Suciu — Murariu, 
Rădulescu (L. Constantin), Flo
re» II — Cantoneru, M. Iones- 
cu — Căinam, Munteanu, Cioa- 
rec. (G.R.),

J ...  .......
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DUPĂ PARTIDA
SUEDIEI Șl

(Urmare din pag. I)

faultează fotbaliștii români (ca 
fi cum — dacă așa ar fi stat 
lucrurile — numeroșii foto
grafi suedezi prezenți la Bucu
rești n-ar fi avut un material 
ilustrativ).

Această campanie neobișnuită 
a mobilizat tn plus echipa 
României, ceea ee avea să de
termine extraordinara ei dă
ruire In Joe. în paranteză fie 
spus, ln cursul dimineții me
ciului tricolorii au avut răbda
rea de a vedea prima repriză 
a meciului România — Suedia 
<2—0), consta tind câ raportul 
de faulturi la București a fost 
de 9—3 în favoarea suedezilor. 
Această constatare a mărit și 
mai mult setea de revanșă a 
fotbaliștilor români.

DINTRE ECHIPELE 
ROMÂNIEI

nind eforturile de antrenament 
eu perioade de refacere psihi
că, cu ședințe de refacere fi
zică, eu momente de relaxare, 
extrem de bine venite pentru 
• echipă care pornise spre 
Stockholm, după Sarajevo, eu 
conștiința aproape Inevitabilă 
eă e la capătul puterilor in 
acest sfirșit de sezon.

2. Cunoașterea in amănunți
me a adversarului. Din acest 
punct de vedere, trebuie să 
spunem eă Suedia a fost pen
tru toți jucătorii o echipă... de
mascată sub toate raporturile, 
așa cum nu a fost echipa 
Cehoslovaciei, care nu a putut 
fi văzută niciodată in formula 
de la București, vîrful Janecka, 
principalul artizan al pressin- 
gului, fiind ca și necunoscut. 
In perioada de pregătire din

AGENDA
La cererea mai multor iubitori ai fotbalului, dornici si 

cunoască datei» tehnice ale meciului cu Suedia, precum și 
„buletinul la zi" al grupei a V-a preliminare din C.E.. le

// SAHIST „MAMAIA ’83"
telewP ~
! rez^vate 
elor de ca- 
e se desfâ- 
ralului de 
1 fost, dis- 
rneul prin- 
or 51 can-

lider în 
i fie bucu- 
1OV (I.T.B.) 
lat îndea- 
loc - (Voința 
e, cel doi 
•eruptă tn- 
t-ora sînt
. Miercurea 
rOk (U.P.A.

Sibiu), M. Iosif (Calculatorul 
Buc.) și A. Cbeșcă (Locomotiva 
Buc.), toți cu die 4,5 p.

Iată șl primii In clasamentul 
turneului categoriei I : Gh. Ră
corită (Rapid Galati) 5,5 p (1), 
A. Vrăjmaș (Viitorul Bistrița), I. 
Mihuț (Electrica Oradea) și VI. 
Săiceanu (Voința Tlrgoviște) — 
5 p (1). La feminin. Adela Ces- 
tlcone (Voința Tlrgoviște) este 
tn frunte, cu 4,5 p, urmată de 
Marloara Manea (Electrica Pi
tești). cu 4 p (două partide mai 
puțin).

G. TAMAȘ — coresp.

I
I

I

I

I

I

reluam mai jos :

SUEDIA 0
ROMANIA 1 (1)

Stadion Rosunda; teren moale; 
limp frumos; spectatori — 31.474; 
Saturi; 10-6 |pe poartă: 3-4). 
Corners: 18-0. A marcat CAMA- 
TARU (mln. 29).

SUEDIA: Rovelli — Erlondsson, 
Hysten, Dahlqulst. Fredriksson - 

Erâuson, Prytx (mln 74 Randberg), 
STROMBERG, HOLMGREN - Sood- 
berg (min. 22 B. NIISSON), Cor- 
nellusson.

ROMANIA: LUNG — REDNIC. 
IORGULESCU, ȘTEFĂNESCU. UN- 
6UREANU — pCLEANU (mln. 72 
Augustin), AN DONE, BOLUNI, 
KLEIN - BĂLĂCI (mln. S9 Geol- 
giu), CĂMĂTARII.

A arbitrat bine A. Prokop (R.D. 
Germană),

Cartonașe galbene: KLEIN, AN
DONE, RANDBERG.

CLASAMENTUL 
GRUPE! A V-a

4. Italia —1 (—- 2)
B. Cipru —4 (—14)

1. ROMANIA 4 4 1 î 7-2 9
2. Cohasloracia 1 2 3 • 12- 8 7
3, Suedia 4 3 1 2 1t- 5 7
A haHa ini >- 4 j
5. Cipru 4 4 2 4 2-17 2

SiTUATiA LA ZI IN „CLASA-
MENTUL ADEVĂRULUI- grupei a
V-a este jrmâtaarea (intre pa
ranteze - diferența de golaveraj):

1. Cehoslovacia +1 f+ >1
2. România +1 <+ 9)
2. Suedia +4 <+ M

La punctaj egal (+1), echipa 
României devanseaxâ formația 
Suediei grație celor 4 puncte din 
4 obținute M partidele directe.

PARTIDELE CARE AU MAI RAMAS DE JUCAT

Suedia — Cehoslovacia (21 septembrie), Italia — Suedia (15 
octombrie), Cipru — România (12 noiembrie), Cehoslovacia — 
Italia (ÎS noiembrie). Cehoslovacia — România (30 noiembrie) 
și Italia — Cipru (22 decembrie).

.Urmare din pag 1) 
acestui frumos jubileu al echipei naționale urarea tuturor 
iubitorilor fotbalului nostru, multi ani de viată, cu sănătate 
deplină, iar pentru cei plecați dintre noi, o clipă de recu
noștință.

Ne-am amintit de acest eveniment in ambianța victoriei 
de la Stockholm a echipei naționale de joi seara, cînd 
marea satisfacție pe care ne-au produs-o fotbaliștii de azi 
s-a legat de atit de vechi reminiscențe din fotbalul nos
tru. Ne-am gîndit de fapt la Ripensia acelor ani care alcă
tuia osatura echipei României de atunci: Kotormani, Bin- 
dea, _ Dobay, Cioiac, Lakatoș și Moravetz ți ne-am transfe
rat m zilele noastre, cînd Ștefănescu, Lung, Bălăci. Cămă
tarii, Țicleanu și Ungureanu de la Universitatea Craiova 
constituie nucleul actualei echipe a României învingătoare 
la Stockholm.

$i ne-am bucurat pentru că acest excepțional 1—0 eu Sue
dia, care relansează echipa României in cursa pentru cali
ficare, este, Intr-un fel, o replică și o cinstire a unui eve
niment de referință în fotbalul nostru : Balcaniada din 1933.

După cum sintem încrezători că o pregătire adecvată a 
echipei naționale, făcută intr-un spirit mobilizatoric din par
tea tuturor factorilor care pot contribui la reușita acestei 
pregătiri, inclusiv presa, va duce la o nouă premieră tn 
fotbalul nostru, calificarea echipei României pentru prima 
oard intr-un turneu final al campionatului european.
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ÎN DIVIZIA „A“ IA TENIS I 

DE MASĂ, ULTIMA ETAPĂ |
A TURULUI

In campionatul Diviziei „A“ pe I 
echipe slnt programate. astăzi ■ 
șl miine, ultimele partide ale 
turului. In fruntea clasamentelor I 
aflindu-se C.S. Arad (feminin) 1 
șl Universitatea Craiova (mas- ■ 
lin). Iată programul etapei:

MASCULIN : Progresul Bucu- I 
rești — C.S.M. Cluj-Napoca. | 
A.s.A. Muntenia Buzău — Uni
versitatea I Craiova (gr. D, Std- . 
Cla C.S.S. Bistrița — Voința S. I 
Mare, Universitatea n Craiova — | 
Mecanică fină București, Con
structorul Tg. Mureș — C.S.S. . 
Od. Secuiesc. Înfrățirea Tg. Mu- I 
reș — STIROM C.S.S. 2 București | 
(gr. II).

FEMININ ; MILMC C.P.L. | 
București — C.S. Arad. Progre- | 
sul București — FAIMAR B. ■ 
Mare (gr. I), C.S.M. Iași — Con
structorul Tg. Mureș, Metalul I 
C.S.S. Rm. Vllcea — C.F.R. C.S.S. I 
Petroșani, C.S.M. Cluj-Napoca — ■ 
C.S.M. Buzău, Metalurgistul Cu- 
gir — Înfrățirea Tg. Mureș.

Din ziarele apărute azi-dimi- 
neață extragem declarația an
trenorului Arnesson, foarte su
gestivă pentru întreg meciul : 
„Ii urăsc și ii admir pe fot
baliștii români. Ii urăsc pentru 
faptul eă an știut să-mi taie 
jocul și ti admir pentru felul 
in care au jucat mingiile eiș- 
tigate în această bătălie foarte 
grea".

Campania pentru demobili
zarea echipei României a avut 
unele efecte înainte de înce
perea partidei cînd galeria din 
dreptul porții lui Lung a arun
cat cu mingi de golf spre por
tarul nostru. Primirea care i 
s-a făcut echipei a purtat de 
asemenea amprenta prezentării 
ei în avancronici. Dar toate a- 
cestea, repetăm, aveau sâ con
stituie un mijloc de... mobili
zare.

Revăzînd meciul și săptămî- 
na de pregătire, ajungem la 
concluzia că principalele cauze 
ale acestei merituoase victorii 
sînt :

1. O pregătire completă, in
comparabil mai bine gîndită 
decît in meciul eu Cehoslova
cia, cu mijloace variate, alter-

R.F. Germania, jucătorii noștri 
au avut un caiet de sarcini 
complet, o fișă amănunțită a 
tuturor calităților și defectelor 
jucătorilor suedezi, ale adver
sarului direct.

3. Mobilizarea exemplară, ea 
urmare a elementelor mai sus- 
arătate, eare au dus la o stare 
de relaxare aproape neaștepta
tă în momentul începerii jocu
lui.

Ce ne-a demonstrat jocul ? 
Tricolorii, lucizi, au jucat faza 
defensivă aproape perfect 
mai ales în prima repri
ză, cînd suedezii nu au avut 
nici o ocazie de gol față de 
frumoasa bară a lui Rednic și 
sprintul de atlet al lui Cămă- 
taru. Ei știu eă mal an de 
lueru la construcția ofensivă, 
mai ales în perspectiva jocuri
lor care urmează. Aici, Insă, la 
Stockholm, echipa României a 
realizat un echilibru tactic 
menționat de toate ziarele și

confirmat de observatorul 
U.E.F.A., Edigius Braun, care 
ne-a spus : „Ați eîștigat dato
rită unei tactici de mare pre
cizie. N-a fost un joc de mare 
spectacol, exccptînd momente
le in care România a fost in 
posesia mingii și in care a e- 
talat o tehnică net superioară 
tuturor jucătorilor suedezi. Nu 
pot să nu admir această con
centrare asupra ideilor tactice 
in fața unni adversar deeis să 
joace cartea ofensivă pină la 
capăt".

Revenind la această bine 
chibzuită organizare defensivă, 
dublată de o frumoasă activi
zare a acțiunilor de atac, cu 
treceri de balon de mare subti
litate, care au sfirșit prin a fi 
aplaudate în stil... spaniol, să 
sintetizăm că organizarea de
fensivei este reflectată ln pri
mul rînd de faptul că In cele 
patru meciuri eu Italia și cu 
Suedia echipa României nu a 
primit nici un gol, ceea ce 
reprezintă, oricum, o bună rea
lizare.

Sigur că această victorie, 
eare marchează reintrarea echi
pei României printre favori
tele grupei, este doar o victo
rie de tranzit, ca să zicem așa, 
spre o calificare pe eare o do
rim eu toții. Lupta este dură 
în continuare. Antrenorul ceho
slovac Havranek a urmărit cu 
atenție meciul de joi, a fost 
chiar și la antrenamentul din 
ajun al echipei noastre, deși

era Interesat direct de echipa 
Suediei. Arnesson continuă să 
nu demobilizeze, el susținînd 
eă Suedia va fi echipa cîștigă- 
toare a grupei, astfel incit tri
colorii sînt conștlenți de difi
cultatea drumului care urmea- 
«4.

Rezultatul de la Stockholm 
rămîne, în orice caz. vna din 
cele mai mari performanțe din 
palmaresul echipei naționale.- 
Ne încumetăm să facem aceas
tă afirmație chiar și după acel 
0—0 cu Italia la Florența, în- 
trecînd și alte rezultate de va
loare ale fotbaliștilor noștri, de 
exemplu acel 2—1 cu Ceho
slovacia, la Guadalajara sau 
acel 2—0 cu Iugoslavia la Za
greb. Dar, în timp ce aceste 
performanțe au fost realizate 
ln compania unor adversari 
cunoscuți, in primul rînd Iugo
slavii, victoria de la Stockholm 
este o premieră eare apropie 
echipa națională de lungul 
drum care ar putea duce spre 
elita fotbalului european. Bi
neînțeles, nu uităm faptul că 
valoarea unui soccer nu poate 
fi reprezentată de aceste mo
mente de autodepășire, ci este 
momentul ca fotbalul nostru, 
in totalitatea sa, sâ susțină a- 
ceste eforturi de excepție.

*
Echipa României sosește 

astă-seară pe aeroportul Oto- 
peni în jurul orei 20,30.

STOCKHOLM, 10 (Agerpres). — Corespondenții sportivi ai agen
țiilor internaționale de presă au transmis ample comentarii pe 
marginea întflniril de fotbal dintre echipele României și Suediei.

„Șirul de patru victorii consecutive al selecționatei suedeze a fost 
întrerupt de echipa României, unicul gol al partidei Înscris de 
Rodion Cămătaru aduclnd formației române nn succes meritat. 
Fotbaliștii români au demonstrat aplicație tehnică, s-au dovedit 
rapizi pe contraatac șl siguri te apărare" — relatează corespondentul 
agenției „United Press International" referindu-se La acest meci. 
Aceeași agenție remarcă faptul că românii au Început jocul puter
nic, avlnd o bună ocazie de a deschide scornii încă cHn minutul 7, 
când balonul șutat de Rednic a lovit bara.

în comentariul agenției Reuter se scrie, printre altele : „Fotbaliștii 
români i-au surprins pe suedezi prin jocul lor avlntat, iar golul 
victoriei marcat de Cămătaru a readus formația României pe primul 
loc ta clasamentul acestei atit de disputate grupe a 5-a“.

La rîndul ei, agenția France Presse notează : „Mai iuți, totdeauna 
primii la balon, făcind dovada unei mari coeziuni, românii au reușit 
să Înscrie un singur gol, care insă valorează aur. Gazdele n-au 
fost capabile să concretizeze dominarea teritorială din repriza se
cundă, vfrfui lor de atac Corneliusson fiind bine marcat de fundașii 
echipei române".

Comentatorul agenției D.P.A. Hamburg consideră că succesul 
reprezentativei României, învingătoare șl în meciul tur de la Bucu
rești, a relansat to mod spectaculos disputa te grupa a 5-a pentru 
calificarea tn turneul final al campionatului european din Franța 
programat anul viitor.

Miine, in Divizia ,rB"

MECIUL ETAPEI: MINERUL CAVNIC-U.T.A.
MÎINE, „PREMIUL CAILOR DE 4 ANI“
Mîine dimineață, se va desfă

șura. pe hipodrormil din Ploiești, 
penultima probă a concurenților 
derbiului 1983 — „Premiul cai
lor de 4 ani* — cu o partici
pare numeroasă, inclusiv a cam
pionului generației. Trifoi, care 
însă suportă e penalizare de 120 
m. Va fi o întrecere aprig dis
putată. deoarece este ultima pro
bă a cailor de 4 ani cu pena
lizare, în funcție de recordul ca
rierei. Programul reuniunii este 

completat cu „Premiul Fetești-, 
în care li vom vedea pe Copist. 
Roditor, Horoscop, Sondai și alții-

Din reuniunea de joi am con
semnat victoria lui Solstițu. care 
a confirmat șansa ce o avea 
față de ceilalți concurențL For
mația M. Ștefănescu a obținut 
trei victorii, cu care a intrat ln 
rîndul concurenților pentru tri
coul galben, deținut de V. 
Gheorghe și G. Tănase. ambii 
cu cîte 17 victorii. G. Tănase a 
realizat cea de a 17-a victorie cu 
Santina. S. Ionescu a obținut 
două victorii (cu care se află în 
plasa celor doi), cu Hazos intr- 
un final de excepție, surprinzîn- 
du-i pe potou pe Melin, și cu 
Simbria, această ghinionistă con

curentă, beneficiind și ea o dată 
de duelul dintre Ogor și Fon- 
dista, care s-au jenat reciproc pe 
ultima turnantă. Romița, ener
gic susținută în lupta finală de

H I P I S M
L Florea, a învlns-o pe Kozara. 
Sincera și Felin și-au Înșirat pe 
drum adversarii, deoarece au 
fost prea ușor penalizați față de 
posibilități, ceea ©e șl explică 
cotele reduse la diversele pa
riuri și jocul slab realizat de 
organizatori.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Santina (Tănase) 1:34,6, 2. 
Anunț, 3. Ibus. Cota : cîșt. 2,20, 
ord. 4, ord. triplă 27. Cursa a 
n-a : 1. Hazos (S. Ionescu) 1:32,4, 
2. Melin. Cota : cîșt. 5, ord. 24, 
ev. 35. Curea a HI-a : 1. Romița 
(Florea) 1:28,5, 2. Kozara, 3. Sa- 
linica. Cota : cîșt. 3, ord. 6. ev. 
închis, ord. triplă 55. Cursa a 
IV-a : L Sincera (M. Ștefănescu) 
1:32,8, 2. Sufix. Cota : cîșt. 1,60, 
ord. 5, ev. 8. Cursa a V-a : 1.
Simbria (S. Ionescu) 1:31,7, 2.
Ploicică, 3. Vidin. Cota : cîșt. 5, 
ord. 11, ev. 13, ord. triplă 117.
Cursa a Vl-a : 1. Solstițiu (M. 
Ștefănescu) 1:29,4. 2. Istria. 3.
Onix. Cota : cîșt. 1,80, ord. 5,
ev. 18, ord. triplă 51, triplu 2-4-6 
214. Cursa a Vil-a : 1. Felin (To- 
duță) 1:40,1, 2. Ionatan. C<fta : 
cdșt. 1,80, ord. 4, ev. 3.

Și în eșalonul secund „cursa” 
pentru promovare în Divizia „A” 
și... salvarea de la retrogradare 
se îndreaptă spre linia de so
sire. Miine sînt progra
mate o serie de meciuri de 
mare interes la cei doi „poli” 
ai clasamentului. In seria I, 
Dunărea C.S.U. Galați își con
tinuă „galopul de sănătate", lu
cind pe teren propriu, cu Pra
hova Ploiești (ora 18), drumul 
ei spre Divizia „A” este ca ți 
asigurat. în subsolul clasamen

tului, insă, lupta rămîne des
chisă, acolo unde nu mai puțin 
de 10 echipe sînt angajate pen
tru evitarea retrogradării.

Care ar fi meciurile-cheie ale 
rundei de mîine? Să le enu
merăm: Delta Tulcea — I.M.U. 
Medgidia, Minerul Gura Humo
rului — Dunărea Călărași și 
C.S.M. Borzești — Ceahlăul P. 
Neamț.

Tn seria a Il-a, toate privi
rile sînt ațintite spre periferia 
clasamentului. Pandurii Tg. Jiu

W'IIMSIftATIA or SUI 1010 POOMOSPORI îNrwwiuzA

A. MOSCU

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

10 IUNIE 1983
Extragerea I : 21 77 55 65 60 

6 87 22 84. Extragerea a Il-a: 
34 88 7 52 90 70 48 10 43.

FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GUKI: 866.482 lei, din care 
78.508 lei, report la categoria 1.

ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE I ■

a De la agențiile Loto — Pro
nosport se mai pot procura nu
mai astăzi bileto cu numerele 
alese tie tiv. pentru prima tra

gere Loto 2 din această lună, 
care va avea toc duminică 12 
iunie 1983. Cei ce doresc să a- 
siste la desfășurarea tragerii 
sînt invitați la ora 16 ln sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42 ; numerele ciștigătoare vor fi 
transmise în cursul serii la te
leviziune si radio

In atenția participanțiior I Da
torită volumului mare al lucră
rilor de omologare, plata cîști- 
guriior la tragerea specială Pro- 
nocxpres-olimpic din 1 iunie 1983 
va începe. în municipiul Bucu
rești, marți 14 iunie în loc de 
luni 13 iunie a.c.

— Minerul Motru și Chimica
Tîrnăveni — Gaz metan Mediaș 
sînt jocuri care atrag în mod 
special atenția. Tn Capitală, 
trei partide interbucureștene a- 
tractive: Progresul-Vulcan —
Autobuzul (stadionul Progresul), 
Metalul — Mecanică fină 
Steaua (stadionul Metalul) și 
Dinamo Victoria — Automati
ca (stadionul Dinamo).

în sfirșit, seria a IlI-a re
ține în mod deosebit atenția, 
căci aici apele sînt „învolbu
rate" la ambii „poli” ai cla
samentului. In frunte, frumo
sul duel dintre F.C. Ba
ia Mare și U.T.A. (cu cîte 41 
de puncte fiecare). Derbyul se
riei se va disputa la Cavnic, 
unde Minerul primește vizita 
textiliștilor arădeni, în timp ce 
F.C. Baia Mare joacă acasă, eu 
Someșul Satu Mare și, teoretic, 
păstrează șansa de a rămîne în 
fruntea clasamentului. Tn „coa
dă", Strungul Arad — U.M. Ti
mișoara și Metalurgistul Cu gir
— Rapid Arad sînt meciurile 
cu cele mai mari implicații în 
lupta pentru supraviețuire.

Cu excepția celei de la Ga
lați, toate partidele vor începe 
la ora 11.



««Mia nimk». sportive romIsce pe locsi UNIVERSIADA DE LA EDMONTON
(Urmare din vag 1)

Trei sportive românce au fost 
prezente la concursul interna
țional de gimnastică ritmică de 
la Debrețin, obținind rezultate 
notabile. La individual compus 
(locul I — Iliana Ilieva, Bul
garia), Doina St.iiculescu s-a 
situat pe locul IV, Miliaela Tă- 
nase pe locul VIII, iar Dorina 
Cordoș pe locul IX. In finalele 
pe obiecte, Doina Stăiculescu 
a urcat de trei ori pe podium: 
locui II la cerc și minge, lo
cul III la panglică ; la exerci
țiul cu măciuci, Mihaela Tă- 
naăe s-a situat pe locul V.

• La Sofia s-a desfășurat a 
7-a ediție a competiției de gim
nastică ritmică 
organizat de ziarul 
Mladej”, 
și două sportive românce. La 
individual compus, Maria Lu
can s-a situat pe locul IV, iar 
Florentina Butaru pe locul VIII. 
Prezentă în toate finalele, Ma
ria Lucan a obținut un loc pe 
podium la exercițiul cu coardă 
(locul III) și s-a clasat de două 
ori pe locul IV (la exercițiile 
cu cercul și mingea).

.Cercul de aur”, 
„Narodna 

in care au evoluat

ACTUALITATEA ATLETICA
V ANTA A. In localitate a avut 

loc o competiție în cadrul că
reia Cristina Liltak (Finlanda) 
a aruncat sulița la 72,58 m — 
cel mai bun rezultat mondial 
al anului (la 1,62 m de recor
dul lumii).

FLORENȚA. Citeva rezultate 
— 200 m : F 
110 rog :
13,63 ; 400 mg: Lce (S.U.A.) 
49,43, Schmidt (R.F.G.) 43,73 ,
3 000 m. obst. : Maminski (Pol.) 
8:20,07; femei — 100 m: 
ford (S.U.A.) 11,19..

POTSDAM • Heike 
(R. D. Germană) a cîștigat pro
ba feminină de săritură în

Mennea (It.) 20,46; 
Campbell (S.U.A.)

49,79 ;

Ash-

Daute

lungime cu rezultatul de 6,85 m, 
iar compatrioata sa Ellen Fied
ler a fost cronometrată in cursa 
de 400 m garduri cu timpul <J- 
54,94.

Alte rezultate: femei: 200 m: 
Bărbel Woeckcl (R. D. Germa- 

suliță : Petra ăalke 
66,30 m ; 

Ulrike Bruns (R.D. 
4:01,25 ; bărbați: 

țimmerminn (R. D. 
------  " Delis

nă) 22,55 ;
(R. D. Germană)
1 500 m : ------
Germană) 
greutate:
Germană) 21,32 m ; disc
(Cuba) 69,16 m ; 400 m garduri: 
Beck (R. D. Germană) 49,47 ; 
800 m : Luotao Ilaang (R. P. 
Chineză) 1:49,42 ; 200 m : Em- 
melmann (R. D. Germană) 20,64.

latul sporturilor și culturii din 
Capitală, ele și-au adus o con
tribuție importantă la cucerirea 
medaliei de aur de către echi
pa studențească a României, 
Emilia Eberle obținind medalii 
de aur și in două probe : bîrnă 
și paralele. Deci, este posibil 
ca gimnastele românce să fie 
singurele in situația de a-și a- 
păra titlurile in întrecerile de 
la Edmonton, deoarece — 
afara lor — numai Stela 
harova (U.R.S.S.) s-a mai nu
mărat printre medaliatele 
aur ale ultimei ediții a Uni
versiadei.

Desigur, nu va fi deloc ușor, 
dar avem mare încredere in 
capacitatea pe care gimnastele 
noastre de frunte o au de a 
se mobiliza in marile concursuri, 
de a-și valorifica pe deplin 
pregătirea și potențialul lor 
competițional. Antrenorii Gteor- 
ghe Gargoi, Iulia Rolărăseu și 
Mihai Breștean au desfășurat 
o muncă asiduă, au pre
gătit pentru toate fetele exer
ciții de nota 10 la toate apa
ratele, au insistat, mai ales in 
ultima perioadă, pe perfecțio
narea mișcărilor și elemente
lor de mare dificultate, au 
asigurat o bună formă de con
curs tuturor componentelor e- 
chipei, astfel că există reale 
posibilități ca din Îndelungata 
experiență competiționalâ a E-

tn
Za-

CU

milici Eberle și Rodicăi Dunca 
și din dorința de afirmare a 
mai tinerelor lor colege Nico- 
icla Profir, Liliana Bălan și 
Mihaela Riciu, aflate la primul 
lor mare concurs, să rezulte 
a echipă puternică, capabilă să 
ducă mai departe tradițiile suc
ceselor gimnasticii românești în 
întrecerile Universiadelor. Se 
află încă sub semnul întrebării 
prezența in selecționata studen
țească a țării noastre a multi
plei noastre campioane olimpi
ce, mondiale și europene Na
dia Comăneci, aflată acum in- 
tr-un turneu de pregătire și 
concursuri de verificare în 
Brazilia. Asupra potențialului ei 
competițional urmează lâ-și 
spună părerea specialiștii.

La lupta pentru medalii, E- 
milia Eberle și Rodica Dunca 
au reale șanse in finalele pe 
aparate. Emilia Eberle a mar
cat cu fiecare săptămină o re
venire puternică, și-a putut ve
rifica pregătirea șl în citeva 
concursuri internaționale și sint 
motive să credem că ea va fi 
la înălțime. Rodica Dunca și-a 
îmbunătățit, 1a rindu-i, evolu
țiile cu fiecare nouă apariție 
publică și antrenorii speră câ 
ea se va afla jntr-o formă bună 
la Edmonton. Oricum, de la 
fetele noastre se așteaptă mul
te medalii...

BREVIAR
• întrecerile de gimnastica se 

vor desfășură ia Coliseum North
lands, *alâ situată intr-un com
plex de 5 etaje. Tribunele pot 
găzdui 16 000 de spectatori. Be- 
nefici nd de aer condiționat, sala 
este dotată și cu aparatură mo
dernă de afișai electronic al re
zultatelor.
• la concurs s-au înscris, pină 

ta i mal, sportivi >i sportive din 
20 de țâri. Reprezentativele pot 
fi alcătuite din maximum 6 gim
naste și 6 gimnaști (echipe de 4 
și 2 rezerve, in clasament contind 
rezultatele primelor 3 gimnaste și 
primilor 3 gimnaști din fiecare •- 
chipâ, ta fiecare aparat). Con
cursul cuprinde numai exerciții li
ber alese.
• Programul competiției: con

curs pe echipe și individual ge
neral ta 2 talie (băieții) și 3 iu
lie (fetele); concursul Individual 
pe aparate ta 4 iulie (băieții) și 
5 iulie (fetele).
• Ellen Berger este reprezen 

tonta Federației Internaționale de 
Gimnastică ta întrecerile Univer
siadei.
• Țările care se prezintă cu 

echipe alcătuite din 4 sportivi sau 
mai mult includ în delegație și 
cite doi arbitri.
• Mascota Universiadei ’83 este 

bufnița WUGIE (numele a fost 
alcătuit d'n inițialele de ta 
World University Games In Edmon
ton). WUGIE a fost aleasă din 
cele 2 500 de lucrări prezentate 
ta concursul organizat de ,, Ed
monton Journal".

Stop-cadru

CINE ESTI, YANNICK NOAH ?»
Vom încerca să răspundem, la 

Întrebarea din titlu, cu 
pe care le avem la " . 
Două dintre acestea, cele 
recente, contrastează 
strident : victorios

datele 
dispoziție, 

mai 
în mod 

la Roland 
Garros (6—2, 7—5, 7—5, ta finală 
ou suedezul Wilander, campionul 
de anul trecut), Yannick Noah 
primește, imediat, o suspendare 
de 49 zile din partea forului pro
fesionist internațional, pentru că 
a absentat intr-o competiție ia- 
ter-echlpe, la Diisseldorf. O dtră 
de umbră, care întunecă — cu 
puțin doar — strălucirea unul 
adevărat triumf.

Yannick Noah este primul te- 
nisman de culoare, in istoria 
celui mai important turneu pe 
zgură, care-și înscrie numele 
printre învingători. Alături <Je 
Borotra, Cochet. Perry. Santana, 
Laver, Năstase, Borg și atâția 
alți campioni glorioși. Și primul 
francez, după Marcel Bernard, 
ta 1946, care urcă pe prima 
treaptă a podiumului, ta marele 
„clasic”.

Interesant, a fost descoperit ia 
Camerun, de un alt mare jucă
tor negru, americanul Arthur 
Ashe, care venise pe continen
tul african pentru o serie de de
monstrații șl cursuri de perfeo- 
ționare, in 1971. De fapt, 
s-a născut ta Franța, la Sedan 
(16 mai 1960), dar locuia acolo 
eu tatăl său, ta casa bătrlneas-

NoaH

La 
lui

că a acestuia, 
recomandarea 
Ashe, tînărui spor
tiv de 13 ani a fost 
rechemat în patrie 
de federația france
ză de specialitate șl 
integrat unei școli 
experimentale cu 
profil de tenis, la 
Nisa. In mal puțin 
de 5 ani, Yannick a 
promovat în rtndul 
primilor 20 de tenis
manl al lumii.

Anul său de 
saorare a fost 
cînd se califică . 
tru prima oară ta 
„sferturile” de la 
Roland Garros (În
vinge pe Vilas, 
Peoct). După ce. 
mal Înainte, pierduse la Vi
las. ta finala de tai Fora
Italica. Tot in 1921. ciștigă pri
mul său turneu major, la Rich
mond (S.U.A.), chiar la orașul 
natal al lui Arthur Ashe.» ta 
1982 a avut o perioadă de edlp- 
să, din cauza unui acrident, re- 
venindu-și către afiraitul sezo
nului, ciad ooatribule decisiv la 
calificarea echipei Frânăm ta fi
nala „Cupei Davia” (1—4 ea 
S.U.A., la Grenoble). tace pe se
zonul actual on rezultate mM 
curtad modeste. Dar oota Ier 
crește plnă la area victorie de

con- 
1981, 
pen-

4ei

rrn

pierde 
cu un sa

renalele” R.F.G., ta 
mai. la Hamburg (S—8, 7—5, 6—4, 
8—0 cu Higuera*. In finală), 
pot, un pa* uriaș spre vlrtul pl- 
ramrid. ta Roland Garroa. 
locul tatu ta Marele Premia al 
tenisul uL

Va urma • pauză de saota 
săptamănl 7 Dacă Yannick Noah 
nu face ape! șl dacă nu-1 câș
tigă. asa va fi. Va absenta la 
Wimbledon (unde, ortcum. pe 
gazon, nu se simte bine), dar va 
putea reintra ta Flushing Mea
dow. ta 38 august. Suspendare» 
sa expiră eu exact două zile 
tastate...

A-
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Radu VOIA

La porțile gloriei sportive
dată, ialâ că jucătoarea americană Kathy Horvath a 
mare vedetă a tenisului mondial. Șl aceasta pentru slin- 
că, zilele trecute, pe „centralul” de ta Roland Garros,

Dintr-o 
devenit o 
piui fapt _________ ________ ___ ____ _ . _
in optimile de finală ale Campionatelor lotemațlocale ale Franței, 
ea a dispus de prima rachetă a lumii, de Martina Navratilova, 
despre care aproape că am și uitat de ctad n-a mal eunoeeut 
înfrîngerea. Dar cine este această Kathy Horvath T S-a niiwirt 
la 25 august 1965, la Chicago, și este absolventă a ..școili ameri
cane” (formă de tavățămint dinaintea universității) din marele 
oraș Illinois. Este antrenată de faimosul Harry Hopmaa. A avut 
toate titlurile de campioană a AmeridL la junioare (de la 13 la 
18 ani) pe terenuri cu zgură. In Ierarhia mondială a deținut 
următoarele poziții: în 1980 locul 65, în 1981 locul 32, ta 1922 locul 
49 și r ---- ----------------- --------------------- *--------- -  *--- — *-------
neului 
îi vor

îh 1983 locul 33, în clasamentul Întocmit plnă Înaintea tur- 
i din capitala Franței. Oricum, victoriile de la Roland Garroa 

aduce, desigur, un salt de clteva locuri...citeva locuri...

Peste 120 de ore de tenis!
aici, la această 
diferite recor-

Am mai scris 
rubrică, des-pre 
duri înregistrate în fel de fel 
de competiții sportive sau 
chiar și mai puțin sportive. 
Astăzi vă vom prezenta un re
cord de durată In tenis: doi ju
cători americani, Chris Long, 
de 22 de ani și Mark Humes, 
de 24 de ani, au susținut o par
tidă la Reno, In Nevada, care 
a durat 120 de ore și 5 mi
nute; cu peste 15 ore mal mult 
decit precedentul „record”, al 
altor americani, Rickey Tolston 
șl Jeff Sutton, din 1979.

In timpul meciului dintre Long 
și Humes s-au disputat 297 de 
seturi. Victoria a revenit, real
mente la limită, iul Humes,

SI 
,____ ___  .______ _ Și
mai și... ultimul set a fost clș-
care a cîștigat cu 149—149. 
pentru ca povestea să fie

CM. DE JUNIORI
Primele clarificări ta această 

competiție, nu lipsită și de unele 
surprize: (grupa ,.A“) Scoția — 
Mexic 1—2 (1—0) 1; Coreea de
Sad — Australi» 2—1 (2—0); e- 
ch.pele Scoției și Coreei de Sud 
s-au calificat pentru grupele se
mifinale : (grupa ,,B“) Uruguay
— Coasta de Fildeș 0—0; echipele 
Uruguayulul și Poloniei s-au ca
lificat pentru semifinale: (grupa 
„C”) R.P. Chineză — Austria 3—0 
(0—0); Argentina — Cehoslovacia 
2—0 (1—0»; (grupa ,.D”) Brazilia
— U.R.S.S. 2—1 (0—0).

JOCURI PRELIMINARE 
IN cupele europene

Nu a mai rămas mult timp pi
nt ta clipa ta care vom cunoaște 
«dversareie echipelor 
ta primul tur : 
europene ediția 
gerea la sorți a primului tur 
a acestei noi ediții din C.C.E., 
Cupa cupelor șl Cupa CiFA 
va avea loc la Geneva la 8 iulie.

Interesant ni se pare faptul că 
ta C.C.E., pentru prima oară 
după mulți ani, nu vor avea loc 
jocuri preliminare. In schimb, ta 
Cupa cupelor vor fi programate 
două partide de calificare, iar In 
Cupa 
două

românești 
al capelor 

’B3TM. Tra-

cupelor vor fi programate
V.EJ-A., de asemenea, tot 
tatîlnirl preliminare.
DE PRETUTINDENI

• După cum am anunțat, 
miercuri seara a avut loc, la 
Coimbra. primul med din cele 
patru pe care noua selecționată 
braziliană, aflată acum sub con
ducerea antrenorului Carlos Al
berto Parrdra, le susține ta ac

tualul său turneu european, tn- 
tllnind echipa Portugaliei, fotba
liștii ................. .....................
torle 
4—0 
cate 
Socrates (min. 40) 
(min. 65).
• La Tirana s-a disputat parti

da dintre primele selecționate ale 
Albaniei și Austriei, contlnd pen
tru grupa a Vl-a a preliminari
ilor campionatului european da 
seniori. Victoria a revenit selec
ționatei austriece cu scorul de 
2—1 (1—0), ambele goluri fiind
marcate de Schechner (min. 6 
și 58), ta timp ce golul gazdelor 
a fost realizat de Targay (m?n- 
83) din penalty. In clasamentul 
grupei: 1. Austria 9 p (5 j): ~ 
Irlanda de Nord 7 p (5 j); 
R.F. Germania 5 p (4 j); ' ~ 
cla 3 p (5 j); 5. Albania 
n j).
• La Montevideo, în meci 

cal: Uruguay — Paraguay 
(1—0).
• Intr-un meci contlnd pentru 

„Cupa Libertadores” echipa Estu- 
diantes la Plata a învins la Bue
nos Aires cu 2—1 (1—1) pe Fer- 
rocarril Oeste. Cu această vic
torie Estudlantes a ocupat primul 
toc In grupă și s-a calificat pen
tru semifinalele competiției.

brazilieni au obținut o vic- 
categorică cu scorul de 

(2—0), prin punctele mar- 
de Careca (min. 39 și 53), 

și Pedrinlio

4.
2.
3.

Tur-
2 p

amf-
3—0

•TELEX•

Lejarreta — Spania 
la 1.12). In Turul 
Italiei din acest an, 
el nu a luat parte, 
dar va fi prezent, 
peste puțină vreme, 
la Turul ----- -
Încercând

Franței, 
ti egale-

re recordul ,.marii 
bucle” — cinci vic
torii. Plnă acum, a- 
cest record și-l im
part francezul Jac
ques Anquetll șt 
belgianul Eddy
Merkxs.

dintre locuitori pe schiuri!Peste jumătate
Cltâm la ziarul parizian .J’Equâpe” o statistică oficială a foru

rilor sportive <fia „Tara Cantoanelor”: In timpul Iernii trecute, 
3 2M8N dintre locuitorii Elveției — r—" “---- ‘ —
ambele sexe 
d:n întreaga

„  ______ _____ ,  copil, tineri șl virstnld, de
— au practicat schiul I Deci mal mult de jumătate 
populație a țării, care numără 6 300 900 de locuitori...6 300 000 de locuitori...

Un zbor cu
Sepp SchlSmmers,Austriacul 

posesor al unui brevet de zbor 
cu „deitaplanul”, a pornit In- 
tr-o bună zi lntr-un scurt zbor 
de agrement. Lucrurile au luat 
o întorsătură eu totul neaștep-

tigat la... tie-break ! Se cuvi
ne să precizăm că, la timpul 
jocului, in afara timpilor de 
odihnă regulamentari, cel dai 
tenismanl aa avut. kt ptua, 
dte dnd minute de pauză du
pă flecare oră de joc. Să mal 
precizăm, totodată, că ta aceas
tă partidă au existat mal mulți 
arbitri, care, bineînțeles, au 
condus pe rtnd t

0 zi istorică

mari emoții
momentul ta care.tată ta _________

brusc, s-a declanșat o furtună. 
Vlntul puternic a Înălțat „aripa 
zburătoare” aproape de 3000 m, 
supuntadu-1 pe Schldmmers u- 
nor eforturi extraordinare pen
tru a se putea menține ta 
zbor. După multe emoții, teme
rarul pilot a Izbutit să coboare, 
ca bine, dar ta o distanță de 
peste 50 de kilometri de locul 
său obișnuit de aterizare...

pentru rugby

încă un aspirant la recordul „marii bucle**

Pentru jocul de 
rugby, ziua de i Ri
ale va rămlae o zi 
Istorică. In acea zi, 
la ora 18, pe stadio
nul L4o Lagrange 
din Teste (Gironde) 
e-l desfășurat prl-

0

Lnternațlo-

noua

partidă de 
avem ooo- 
eă rugbyui, 

tentativă

ett o fi el 
bărbătesc, 
bucura de 
etadă _ _ 
șl In rindurlle 
meilor. Să le 
dcă cineva 
■ex Slab 1

un sport 
se va

O eres- 
popularitate 

fe
mei 

oft-s...

francez 
Hinault 

îndoială.
Ciclistul

Bernard
este, fără ____ .
unul dintre cel mai 
mari rutieri, de ieri 
și de azi, din în
treaga lume. In pal
maresul său figu-

rează otteva victorii 
prestigioase obținu
te în competiții de 
lung kilometraj, ta 
cele mal importante 
tururi: al Franței, 
al Italiei (H Giro) 
și al Spaniei (La

Iată-le:
TS (1. Pe-

Vuelta). 
1971 — 
sarrodona — Spania 
la 2:52), TF (2. Zoe- 
temeik — Olanda la 
3 J«) ; 1972 — TF (1. 
Zoetemelk la 13:37); 
1980 — 77 (1. Pl-

a primit autorizația aA se preg&-Pilotul englez Richard Noble . _ .
tească ta America, la „Black rock desert”. Ungă Reno (Nevada), 
pentru tentativa pe care o va efectua, ta luna iulie, de a dobori 
recordul mondial automobilistic de viteză, pe p&mtat (1 190,371 
km/h Stan Barrett la 17 decembrie 1979). ta noiembrie 1981, el 
reușise o viteză de 989,535 km/h, dar din cauza timpului nefa
vorabil nu șl-a putut continua Încercările. Poala că acum...

Rubrică realizată de Romeo VtLARA

BOX • La Sciacca, ta Sieilisu 
Italianul Walter Glorgettl a de
venit campion european la cat, 
cocoș dispunând la puncte. In 12 
reprize, de compatriotul său Giu
seppe FossatL

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Luxemburgului (open), 168 
km, Luxemburg-Dlppach, a reve
nit francezului Charles Mottet ta 
4.53:29, urmat de Gomez (Fran
ța), Schmutz (Elveția), Smirxmov 
(U.R.S.S.) etc. In același timn. 
Liderul competiției este danezul 
Andersen 4.56:48, urmat la 1 s 
de Salomon șl la 2 s de Mottet 
(ambii din Franța) • Concurs 
la Budapesta, pe velodrom : 1 000 
m — 1:08,80 Peter Grunlte
(R.D.G.).

HALTERE • în cadrul „Cu
pei Panonia”, la Budapesta. 1a 
cat. 60 kg : 1. Zaharov (U.R.S.S.) 
277,5 kg. 2. Szucs (Ungaria) 272,5 
p, 3. Chiru (România) 260 
(117,5 kg + 142,5 kg), 4. - 
(Franța) 255 kg etc.

HANDBAL • Turneul 
național feminin de la 
pesta s-a încheiat cu succesul e- 
chipel R.S.S. Lituaniene 6 p, 

urmată de Start Bratislava 4 p.
Cracovia șl Spartakus Budapesta 
câte 1 p.

RUGBY * La ! iulie, ta Syd
ney, va avea loc, In premieră, 
meeiul-test dintre echipa Aus
traliei și reprezentativa S.U.A,, 
care va Întreprinde un turneu de 
7 jocuri-

TENIS • Surpriză în turul doi 
la „Queens Club” Londra : aus
tralianul Pat Cash a dispus de 
americanul Vitas Gerulaltis cu
5— 7, 6—3, 6—3, Alte rezultate : 
Denton — Lewis 6—4, 7—5, Mc
Namee — Tina Gullkson 6—3,
7— 5, McEnroe — Sauer 6—1, 7—5, 

Gottfried — Acuna 4—6, 8—3, 6—4, 
In turul trei : Curren — Fibak
6— 3, t—3. Cash — Wittus 6—2.
6—3, McEnroe — Motta 7—5, 6—2, 
Ayotte — Scanlon 3—6, T—6, 6—4. 
Lendl — McNamee 6—2, 1—2, Co
nnors — Pfister 6—4, 6—2 a 
Tâirneul feminin de la Birmin
gham, turul trei : Moulton — 
Fairbank 7—6, 1—6, 6—3, White- 
Cawley Goolagong 6—2. 7—5, Ga
rrison — Jolissaint 1—6, ' *
6—2, Vermaak — Barker
8— 4. King — Klyomiura
8—1 ■ Veneția (optimi de fi
nală): Fritz — Mild 6—2, 6—3, A. 
Panatta — Murphy 6—3. 6—1.

kg
Nazber
tnter- 

Buda-

8—X 
6—3, 
6-2.
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