
VIZITA TOVARĂȘULUI
YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL,

SfCRFTAR GLUMI AL C.C. AL PABIIDULIH POPULAD portul
MARELUI L1IJRAL POPULAR AL LP. MONGOLI
Miercuri. ÎS iunie, au conti

nuat, la Palatul Consiliului da 
Stat, convorbirile oficiale dintre 
tovarășul 
secretar 
Comunist 
Republicii 
?'

Nicolae Ceaușescu. 
general al Partidului 
Român, președintei* 

_ Socialiste România, 
tovarășul Yumjaaghiin 

Țedenbal. secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol. președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole.

Noua rundă de convorbiri a 
fost consacrată examinării ia 
continuare a principalelor aa- 
pecte ale vieții internaționale 
actuale.

în acest 
că in lume 
a situației 
nale ca rezultat al intensifică
rii cursei înarmărilor si îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, al 
perpetuării și adincirii unor 
stări de conflicte și tensiune 
in diferite regiuni ale globului, 
al amplificării crizei economi
ce mondiale — ceea ce pune 
tot mai mult in pericol liber
tatea si independenta popoare
lor. pacea întregii omeniri.

In cadrul convorbirilor, s-a a- 
preciat, de comun acord, că pro
blema fundamentală a epocii 
noastre, o constituie preîntim- 
pinarea războiului si asigurarea 
păcii, oprirea cursei înarmări
lor șî trecerea ia măsuri con
crete de dezarmare. în primnl 
rînd de dezarmare nucleară.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Yumjaaghiin Țedcnb.-.l au 
reafirmat voința Partidului Co
munist Român și Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
a Republicii Socialiste România 
si Republicii Populare Mongole 
de a colabora tot mai strins in 
lupta pentru solutionarea ma
rilor probleme ale epocii noas
tre. de a dezvolta in continuare 
conlucrarea eu celelalte țări so
cialiste. cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă 
de deplină 
reciprocă.

cadru, s-a subliniat 
are loc o agravare 
politice internatio-

prietenească, 
înțelegere si stimă

★
Nicolae Ceaușescu 
Yumjaaghiin Țe-

Tovarișul
și tovarășul _________ _
denbal au făcut miercuri, după 
încheierea noii runde de con
vorbiri, e vizită la Intrcprin-
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derea 33 ăspeT, importantă 
nnttat* a Industriei bucur eș 
ten*.

Vizite la moderna întreprin
dere 33 August* a oferit 
distinșilor oaspeți posibilitatea 
de a cunoaște, tu mod direct, 
numea și rezultatei* puterni
cului colectiv mnncttorese bu- 
cureștean, ee-fi desfășoară •*- 
tivitaiea in această unitate re
prezentativă a Industriei noas
tre constructoare de mașini.

★
Tovarășul Yumjaaghlin Te- 

denbal si persoanele oficiale 
care ti însoțesc an vizitat car
tierul Balta Albă-Titan. eu 
care prilej an luat cunoștință 
de unele realizări semnificative 
din domeniul construcției 
locuințe și al modernizării 
banistiee a Capitalei.

★
Tovarășul Yumjaaghiin 

denbal, secretar general al
miletului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, 
împreună eu tovarășa Anasta
sia Țedenbal, a depus, miercuri 
dimineața, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

★
Tovarășul Yumjaaghiin 

denbal, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural — 
Populare 
miercuri. 
Victoriei 
diplomatice și ne reprezentanții 
nnor organizații internaționale 
acreditați în țara noastră.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Yumjaaghiin Țe
denbal, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Anastasia Țedenbal av vizitat 
miercuri după-amiază Muzeul 
de Istorie al Republicii Socia
liste România.

*
Tovarășul Yumjaaghiin Țe

denbal și tovarășa A. L Țe
denbal au vizitat, după Muzeul 
de istorie al Republicii Socia
liste România, metroul bncu- 
reștean.

Popular al
Mongole 

Ia Palatul 
pe șefii

Intre două etape hf Divizia de fotbal

SlMBĂTĂ, DERBYUL CAMPIONATULUI POATE DECIDE...
• La „subsol“, 9 echipe sub obsesia locului 16! ®Un mare jucător trecut

pe banca antrenorilor • Clnd va fi valorificată „recolta" trialurilor?
Din nou lume multi la fot

bal I După perioada de Între
rupere — destul de lungă pen
tru un adevărat suporter ea-

sportului cu balonul rotund 
i-au aflat în număr mare In 
tribune, pentru a urmări locu
rile unei etape la 31-a) impor-

Republicii 
a primit, 
din Plata 
misiunilor

Stănescu, la minge, urmărit îndeaproape de eraioveanul Țiclea- 
nu. Fază din ultimul meci Dinamo — 
campionatul trecut.
re-si îndrăgește echipa — si. 
mai ales, după succesul trico
lorilor la Stockholm, iubitorii

Universitatea, disputat in 
Foto : Dragoș NEAGU

în Divizia ..A”. Așa. de 
la Tirgoviște si la Pe- 

asis- 
de 

norilor

tante 
pildă, 
troșani s-a înregistrat o 
tentă record (peste 20 000 
spectatori). în pofida

negri, amenințători, care, acolo, 
lingă Turnul Chindiei. s-au 
transformat în averse de 
ploaie, suportat* cu stoicism 
pe gazon si In tribune. P* 
câteva terenuri, la Ploiești, 
Brașov, București. Petroșani, a 
plouat și 
mizfnd mult 
disperată de 
retrogradante. 
lui ofensiv.

Exceptînd meciurile de la 
Constanta (unde Steana a cîa- 
tlgat cu 1—0) si de la Tîrgo- 
viște (unde Dinamo a termi
nat la egalitate). etapa do 
marți a fost a gazdelor. în ge
nere insă, surprizele au lipsit 
așa după cum în cele două 
importante zone ale clasamen
tului (de la locul 1 la 7 și de 
la 14 la 18) nu s-au înregistrat 
nici un fel de modificări.

Așadar, statu-quo pînă sîm- 
bătă. ziua unor meciuri cu ca
racter cvasi-decisiv pentru con
figurația ierarhiei celor 18. 
ziua marelui derby (televizat 
după toate probabilitățile) Di
namo — Universitatea Craiova; 
pentru că. în pofida rezulta-

Gheorghe NICOLAESCU

eu goluri. gazdele 
în tentativa lor 
a evita locurile 
pe cartea jocu-

(Continuare in vao 2-3)

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR
JUNIORI LA BUDAPESTA
La turneul internațional de 

lupte libere pentru juniori, 
care a avut loc la Budapesta, 
o frumoasă comportare au a- 
vut-o reprezentanții țării noas
tre Florin Ioniță, clasat pe 
primul loc la categoria 48 kg, 
și Vasile Sălăgean, locul II la 
cat. 60 kg.

BASCHETBALISTELE IN LUPTA PENTRU 0 MEDALIE

verificare

Tn acfiune Magdalena Pan 
cătoarea nr. 1 a tării 

Foto: loanLESPUC Cj.-Napoca

• Competițiile internaționale de
au marcat un

progres In evoluție • Magdalena
Pali, cea mai tehnică jucătoare

turneului de
înaintea plecării ia turneul 

de la Szekesfehervar, antreno
rii Nicolae Martin și Gabriel 
Năstase lși manifestau 
mismul în privința 
lui lotului feminin 
care se pregătește 
Universiadei, chiar 
Ue unor indisponibilități 
ora respectivă) provocate, de 
pildă, de accidentarea jucătoa
relor Carmen Tocală și Vergi- 
nia Popa. La Szekesfehervar, 
baschetbalistele noastre au con
firmat că s-au pregătit intens, 
cu responsabilitate, și, drept 
urmare, au obținut patru vic
torii (asupra primelor repre
zentative ale Cubei, Cehoslova
ciei, Poloniei și Iugoslaviei), 
au suferit o singură înfringere 
(In fața echipei țării gazdă) și 
s-au clasat pe un onorabil loc 
2. Intr-un turneu de o deosebi
tă tărie. In plus, Magdalena 
Pall a primit trofeul oferit ce
lei mai tehnice baschetbaliste 
a turneului și felicitări pentru 
excelenta sa comportare. Echi
pa României, la rindul ei, a 
fost apreciată drept cea mai 
mare surpriză a competiției.

Turneul din Ungaria a con
stituit, de fapt, punctul final 
al ciclului de pregătire, punc
tat de cîteva etape de ’erifi- 
care, printre care turneul de

opti- 
potențialu- 
de baschet 
în vederea 
în condiți- 

(la

„Daciada" la ciclism de performantă

DINAMOVISTII - DIN NOU VICTORIOȘI
ții efectuate autostrăzii au obli
gat organizatorii să scurteze 
„buclele”, astfel că seniorii (de 
două ori cite 20 km și de 4 ori 
cîte 15 km) au avut 5 întoar
ceri In loc de 1 Toate aceste 
impedimente au atirnat greu 
în balanța rezultatelor.

Dinamoviștii au dominat din

Perspectiva participării la U- 
niversiada de la Edmonton a 
stimulat evident ciclismul nos
tru. Ieri după-amiază, pe au
tostrada București — Pitești, la 
spirtul probei de contratimp 
pe echipe seniori, agitația, at
mosfera sărbătorească și emo
țiile sportivilor și antrenorilor

la Szekesfehervar
calificare pentru campionatul 
european. Cu acest prilej, bas
chetbalistele noastre au avut 
— la Cluj-Napoca — o com
portare bună, ele calificîndu-se 
datorită victoriilor obținute a- 
supra selecționatelor Bulgariei, 
Belgiei și Israelului, dintre ca
re cel mai semnificativ a fost

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn naa » 4-al

Dinamovițtii rulind prin ploaie spre

a
cu

reflectau starea sufletească 
familiei sportului nostru 
pedale. Din păcate, doar vre
mea n-a fost în ton. Pe pri
ma parte a cursei a plouat și 
vîntul a bătut în rafale, șoseaua 
rămînlnd umedă apoi pe 
timpul întregii desfășurări a 
întrecerii din cadrul „Daciadei” 
de performanță. Unele repara-

nou, 
două 
namo 
toare 
oi a 
chiar

titlul de campioni...
Foto : L MIHÂICĂ

asigurîndu-și primele 
locuri. Formația Di-

I, declarată cîștigă- 
a „Daciadei” și campioa- 
României, este de fapt 
cea pe care antrenorul

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)
:

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
LA STARUL SEZONULUI PREOLIMPIC

Mîine. la Timișoara. repre
zentativa masculină de handbal 
a României ia startul in prima 
competiție a sezonului. ..Cupa 
Politehnica” (organizată la Ti
mișoara). în compania repre
zentativei R.S.S. Gruzine. a 
formației ungare Ferencvaros 
și a selecționatei gazdelor, Po
litehnica. După acest turneu 
(17—19 iunie) ..tricolorii” vor 
evolua la „Trofeul Iugosla
viei” (29 iunie — 3 iulie la 
Kraguevac : participă selecțio
natele R.F. Germania. Poloniei,

Norvegiei,- României si Iugo
slaviei A si B). apoi — intre 
13 și 17 iulie — la „Trofeul 
Polonia” (organizat in localita
tea Olsztyn : participă R. D. 
Germană. Spania. R.F. Germa
nia, România, Polonia A ți B), 
oentru a Încheia sezonul cu 
participarea la Spartachiada 
popoarelor din U.R.S.S. (25 iu
lie — 3 august).

Lotul nostru olimpic este al
cătuit din Nicolae Mnnteann 
(Steaua). Alexandro Buligan 
(Poli Timișoara). Adrian Si-

mion (Steaua). Claudiu ion es
eu (Dinamo București) — por
tari. Constantin Petre (A-S.A. 
Buzău). Măricel Voinea (H.C. 
Minaur). Alexandru Matei (In- 
dep. Sibiu) Vasile 
(Steaua) Alexandru 
(Poli Timișoara). Li viu 
(Dinamo 
Bedivan 
Iosif Boroș

Stingă 
Folker 
Jianu 

MirceaBucurești)
(Dinamo București). 

(H.C. Minaur).

(Continuare in pag 2-3)



După „naționalele" de Juniori la tenis de nașaO REUȘITA„DRUMURILE LUI TUDOR

Considerații

SERBARE CULTURAL-SPORTIVĂ UN TEST CU MULTE NOTE MEDIOCRE
Ploaie senin. Cer albastru 

brăzdat iarăși de nori zburătă
ciți de vînt. Iată cadrul în care 
s-a desfășurat sărbătoarea cul- 
tural-soortivă ..Drumurile lui 
Tudor" de la Cerneti fostă ca
pitală. timp de trei secole, a 
Mehedintului. locul în care . a 
trăit o bună parte din viață 
marele sluser Tudor Vladimi- 
rescu.

în zori curțile școlilor din 
orașul Drobeta Tr. Severin se
mănau cu niște stupi uriași : 
elevii se pregăteau pentru c 
drumeție ce însuma aproape 
10 km oină la Cula lui Tudor 
de pe dealul Cernetiului. împre
ună cu tovarășul Romnlns Pre
descu președintele C.J.E.F.S. 
Mehedinți, am trecut pe la 
aceste .... tabere" ale urmașilor
pandurilor mehedinteni. Peste 
tot voioșie, dorința fierbinte de 
a începe drumeția. La Cerneti 
«ute de locuitori ai comunei si 
muncitori de la întreprinderile 
severinene veniseră „de cu 
poante* . pregătind frumoasa 
„Poiană hoțească", oe care este 
clădită Cula Ini Tudor (casă 
întărită împotriva oricărui a- 
tac). Aici urma să se desfășoa
re frumoasa serbare cultural- 
sportivă evocîndu-se sosirea 
lui Tudor. însoțit de călăreți- 
panduri. adică de tineri ne cai 
frumos împodobiți. în timp ce 
un grup de vânători urmau să 

detragă cu........flinte*. Sute
pionieri si școlari se adunase
ră în poiană.

Dar tocmai cînd să înceapă 
drumeția severinenilor. cerul 
si-?, deschis vranele si s-a por
nit o oloaie torențială. în aces
te condiții, nu toti tinerii s-au 
Încumetat să^. pornească imediat 
la drum. Cernetenii au ieșit 
însă cu mic cu mare la monu
mentul Iui Tudor, ridicat în 
1914. „la a cărui inaugurare au 
participat, atunci, delegații din 
toate provinciile românești*, 
cum avea să ne spună prof. 
Gh. SăveScu, de la școala ge
nerală din comună. S-au depus 
coroane de flori s-au cîntat

marșuri revoluționare. despre 
oastea Iul Tudor, apoi sute de 
oameni au început să urce spre 
Culă.

După cuvîntul rostit de tova
rășul Ion Cazacu. primarul 
municipiului Drobeta Tr. Se
verin — prin care s-a arătat 
drumul pandurilor lui Tudor 
din iarna anului 1821. lupta a- 
cestora împotriva boierimii si 
otomanilor, cit si realizările de 
azi ale oamenilor acestor locuri
— a început serbarea cultural- 
'mortivă. Pe scena improvizată 
am văzut călușari si recitatori 
formații de muzică folk, care 
interpretau cîntece bătrinesti. 
despre „Domnul Tudor*. în a- 
celași timp, o parte dintre pio
nieri au participat la an cros, 
pe .Poiana hoțească*. Alții s-au 
îndreptat spre terenurile de 
soort ale comunei, din apropie
rea monumentului lui Tudor.

Elevii profesorului Mircea 
Bălțățeanu si adversarii lor au 
pornit, cu 
ta pentru 
de fotbal, 
nel Firu 
greu de stăvilit ori de cîte ori 
scăpau De atac. Pe un teren de 
volei alăturat lucau două echi
pe de la Șantierul naval din 
Turnu Severin. Spectatorii e- 
rau cu umbrelele deschise. Dar 
jucătorii nu simțeau ploaia.

— întrecerile sportive vor 
continua si în zilele următoare, 
ne-a spus tovarășul Romulus 
Predescu. Asta pentru că. în 
tradiția acestor serbări anuale
— cea de azi este la a 13-a e- 
ditie — competițiile se țin lanț, 
imntetindu-se astfel bucuria de 
a Tace sport eu aceea de a 
cinsti lupta lui Tudor Vladimî- 
rescu si a pandurilor săi.

... Cînd am plecat din Cer- 
neți trecuse de ora prinzului 
începuse iarăși să plouă, dar 
oe terenurile de sport întrece
rile continuau. Pentru urmașii 
pandurilor lui Tudor, ploaia nu 

. însemna un impediment. Ba 
parcă îi îndîriea.

Sever NOPAN

multă îndîriire. lup- 
cîstigarea meciului 

Cei mai buni —Rodi
și Virgil Zeronian,

ÎNAINTEA „EUROPENELOR"
Tenisul nostru de masă juvenil 

t-a aflat zilele trecute în fața unui 
test important, avind în vedere 
că finalele campionatelor națio
nale au fost plasate cu o lună 
înaintea celei de a 26-a ediții a 
europenelor, pentru a oferi o 
Imagine mai concretă asupra po
tențialului tinerei generații $i, cu 
deosebire, a celor susceptibili să 
concureze între 22 și 31 iulie în 
sala din Malmd (Suedia).

Dacă au fost și partide mal viu 
disputate, mai «încinse-, au fost, 
în schimb, șl destule meciuri 
anoste, cu simplă... figurație la 
masă, competitorii dovedind încă 
o insuficientă cunoaștere a mij
loacelor de exprimare tehnico- 
tacticâ. Din cei 174 de sportivi 
înscriși în probele de simplu., 
doar reprezentanții cîtorva clu
buri (Universitatea Craiova, în
frățirea Tg. Mur?ș. Metalurgistul 
Cugir, MTLMC—CPL, C.S.Ș. 1 
IMGB, C.S.M. Cluj-Napoca), s-au 
dovedit mal „răsăriți-. explicația 
aflîndu-se șl în faptul, că ele dau 
ma’oritatea coniponentilor loturi
lor naționale : Olga Nemeș, Car
men Găgeatu, Otllia Bădescu, Ro- 
dica Urbanovici, V Florea, C. 
Tiugan. C. Toma etc. Dealtfel, s-a 
putut observa o departajare în
tre sporti\l. de o parte grupul 
fruntașilor, de partea cealaltă o 
..masă- uniformă urmare directă 
a modului deficitar în care se lu
crează la nivelui cluburilor.

Majoritatea componențîlor lotu
rilor naționale au evoluat con
form așteptărilor, valoriflcîndu-și 
șansele (în Întrecerea băieților, 
craiovenii s-au dovedit net su
periori. ceea ce înseamnă că la 
Universitatea se muncește com
petent și cu pasiune) în fața 
unor adversari care nu le-au pus 
prea multe probleme, dar ei au 
dovedit și unele slăbiciuni (dato
rate șl infatuării — V. Florea) 
care se cer eliminate pînă la 
„europene-, acolo ei avînd de 
apărat prestigiul cucerit la edi
țiile precedente, cînd s-au aflat 
constant printre eîștigători.

Un caz aparte îl constituie a- 
cum, din păcate, Olga Nemeș. 
Despre acest mare talent al teni
sului nostru de masă s-a scris, 
♦n ultima vreme, tot mal elogios, 
ca urmare a rezultatelor obținute 
la unele competiții internaționa
le. Tată însă, că Ia Craiova. Olga

Nemeș nu a mal fost în forma 
dorită. Să fie oare oboseala de 
după mondiale, unde ea i-a 
numărat printre cele 3 jucătoare 
europene aflate între primele 16 
sportive ale lumii ? S-ar putea, 
dar cauza cauzelor se află în 
atitudinea familiei. Tatăl — un 
om pentru a cărui pasiune și 
interes pentru tenisul de masă 
avem toată stima, dar care nu 
are pregătirea necesară în acest 
domeniu — consideră că .el poate 
fi unicul antrenor, tin curul care 
știe mai bine ca oricine cum 
trebuie să joace Olga. Cu scurt 
timp in urmă, i-a schimbat pa
leta. cu una de... construcție 
proprie, iar imixtiunea în pro
blemele antrenorilor a mers pînă 
acolo, îneît aceștia fac acum., 
simplă figurație. Se impune, deci 
adoptarea unor măsuri hotărîte 
din partea clubului, C.J.E.F.S. 
Mureș și a federației, pentru că 
această situație poate duce la ra
tarea acestui mare talent al te- 

într-o 
competiție în care Olga Nemeș 
trebuia să se joace, ea a fost 
la un pas de înfrîn^ere, datorită 
oboselii fizice și psihice, a schim
băm materialului de joc, într-un 
cuvînt... regimului impus de an
trenorul improvizat.

Și, pentru că tot am vorbit de 
antrenori, să mat aducem în dis
cuție și modul cum înțeleg aceș
tia să-șl conducă elevii de pe 
margine : dînd indicații în per
manență, cu voce tare, la flecare 
minge, la 
o fază la 
anulîndu-i 
slbllltatea

nlsulul nostru de masă

Recenta întilnire internațio
nală amicală de șah dintre re
prezentativele feminine ale 
României si Poloniei, disputată 
la Varșovia, a avut o desfășu
rare Insolită, un epilog neaș
teptat si „r- după cum se știe 
— a constituit o înfringere us
turătoare pentru sahistele noas
tre : 16—20 !

Am socotit necesar să reve
nim cu amănunte, puse la dis
poziție de membrii delegației 
române, reveniți în Capitală 
la finele săotămînii trecute. S-a 
jucat in formații de cîte 6 
echipiere, după '„«’sternul Sche- 
veningen* (fiecare cu fie
care. 9 runde). în prima run
dă. cu albele la toate mesele, 
echipa noastră a avut un start 
nefericit, Marina Pogorevici și 
Dana Nutu pierzînd surprinză
tor în poziții superioare avute 
la mijlocul partidelor. Scor : 
2—4. Tot cele două jucătoare 
au fost perdante si în runda a
2- a cînd. totuși, cu negrele, e- 
chipa noastră cîstigă 
victoriilor obținute 
beta Polihroniade.
Mureșan si Eugenia Ghindă : 
3,5—2,5. Urmează o rundă. a
3- a. egală : 3—3. Si din nou un 
punct în minus în cea de a
4- a : 2.5—3,5 (cîstigă Pogorevici 
si Polihroniade. pierd Baum- 
stark. Nutu si Ghindă). Apoi.

datorită 
de Elisa- 
Margareta

PREA MULTA BLAZARE PRINTRE SELECȚIONAȚII IN LOT.
Dună turneul final masculin de volei

flecare lovitură, de la 
alta în contradictoriu, 
astfel si ortlvului po- 

._________  de a gîndl singur, de
a acționa independent, de a arăta 
CE ȘTIE. Că urmările nu sînt 
cele mal 
la multe 
avut loc

Tînăra 
nostru de 
elemente 
zinte 
nale. 
bule 
ceșii . ________ ____  ____
sînt eei aleși. Să nu uităm însă 
că o parte din jucători s-au 
aflat la ultimul lor eampionat de 
juniori șl n-au arătat mal ni
mic. Ce vor fac? ei în întrecerile 
seniorilor ? Vor îngroșa <‘ 
masa jucătorilor anonimi si 
perspectivă ? Iată teme de 
ditatie și pentru antrenorii i 
trl. preocupați prea mult 
wghionturi* date vecinilor, decît 
de muncă adevărată.

bune, s-a putut constata 
dintre meciurile care au 
la Craiova.

generație a tenisului 
masă a dovedit că are 
capabile să o repre- 
compr-tițlile in tern ați o-în

Dar, în același timp, tre
să recunoaștem că din a- 
mulți chemați, prea puțini

doar 
fără 
me- 
noș- 

t de

Era firesc ca, în turneul fi
nal masculin al celei de a tre
ia ediții a „Qaciadei* (sport 
de performanță) la volei, învin
gătoare să fie selecționata 
Bucureștiului,' in rîndul căreia 
figurau componenți ai lotului 
național, care au beneficiat de 
tin program intens de pregătire 
și competiții după terminarea 
campionatului primei divizii. 
Dar la fel de îndreptățită

CICLISM
(Urmare din pag l)

la

emerit Nicolae Voicu dorește 
»-o prezinte la Universiadă. 
Alcătuită din I. Gancea, O. NI- 
eolae, C. Căruțașii și Val. Con- 
ctantinescu, echipa a trebuit să 
facă față și celor două 
defecțiuni la bicicleta lui 
Cornel Nicolae

Poate că și în aceste 
condiții formația universitarilor 
ar fi mers mai bine, dacă ran
damentul lui Val. Constanti- 
nescu ar fi fost cei așteptat și 
dacă Cornel Nicolae n-ar fi 
parcurs epuizat ultima parte 
a întrecerii. Avîndu-1 și pe 
Costică Faraschiv ta formație 
(el a fost, cu cîteva zile în 
urmă nr. 1 la contratimD indi
vidual între cei apți de parti
cipare la Universiadă), echipa 
poate ajunge Ia cota valorică 
necesară unei comportări supe
rioare. Clasată pe locul III 
Steaua și-a marcat frumos re
intrarea în circuitul valorilor- 
Clasament :
J. DINAMO I 2h. 11:48 (m.o. 

45.520 km) ; 2. Dinamo II 2h 
15:36 : 3. Steaua 2h.l831.

La juniori (70 km, aceleași 
condiții atmosferice), victoria a 
revenit formației harnicului și 
priceputului antrenor Matei 
Peloc. Voința Arad (I. Schnei
der. I. îanoș, N. Boari șf L 
Koxacs). Voința București (an
trenor Gh. Neagoe) și STIROM 
București (antrenor : C. Votca) 
au urcat și ele pe podium. Cla
sament :

1. VOINȚA ARAD lh.36:I« 
(m.o. 43,750 km) ; 2. Voința
București lh.37:H-, 3. STIROM

Voința Ploiești 
C.S.Ș. 1 București 
Mureșul Tg- Mu

cucerirea titlului s-a dovedit 
echipa Doljului, căreia antre
norul Universității Craiova, 
sîrguinciosul și conștiinciosul 
meseriaș care se dovedește a 
fi Radu Zamfirescu, i-a asigu
rat o pregătire foarte bună in 
vederea actului final al com
petiției naționale. Cu un sin
gur „internațional* ta forma
ție, Nicu Stoian (care a jucat 
bine), dar cu Băloi inventiv la 
„pupitru* și cu trăgătorii Du
mitru, Hrinco, Daha și Păun 
(veteranul Braun s-a adăugat 
abia in final) ta formă bună, 
doljenii au fost la un mic pas 
de cîștigarea primului loc, ce
dând la limită numai jocul cu 
„naționala* Iul W. Schreiber 
(lipsită doar de Dumănoiu și 
Gîrleanu dintre piesele «ale de 
bază bucureștene, insă cu des
tule nume : Enescu, Căta-Chi-. 
țiga, Mina, Vrincuț Ionescu, 
Dascălu. O notă bună pentru 
tulceni, clasați pe locul al trei
lea, deși selecționata lor a-a 
constituit din numai 6 jucători 
de la divizionara „B“ Delta 
Tulcea, deci Înaintea altor echi
pe cu pretenții pe „prima sce
nă* : Silvania (Sălaj), Tracto
rul (Brașov), C.S.M.U. (Sucea
va). Dar, e drept, primele două 
s-au detașat clar de următoa
rele patru.

Ce am desprins din turneul 
final al „Dadadei* (cinci zile 
de concurs), competiție menită 
să lanseze noi elemente ta cir
cuitul marii performanțe ? Mai 
lntii, că am fi așteptat mai 
mult de la componenții lotultii

din echipa Bucureștiului, cei 
care sint (lingă Stoian și cei 
doi absenți amintiți) jucători 
de bază ai reprezentativei. A- 
dică, așteptam prestații mai 
convingătoare, un angajament 
plenar, nu blazare, o justifica
re bine argumentată a calită
ții pregătirilor efectuate din 
primăvară pină acum. Pe de 
altă parte, am fi așteptat ca 
in celelalte echipe să fie pre
gătiți și încercați ta concurs 
mal mulți tineri din fondul de 
rezerve ale divizionarelor care 
au reprezentat județele res
pective, echipe cam îmbătrîni- 
te (folosirea în formația bra
șovean ă a lui Răzvan Paul pe 
post de ridicător, motivată de 
absența lui Stere ți plecarea 
la Steaua a lui Oprea, înseam
nă prea puțin I).

Dintre tinerii care fac par
te din lotul național, ea re
zerve, o bună impresie ne-au 
făcut Gheorghe șl Pop. Poate 
că titularizarea lor ta sextetul 
de bază, în competițiile dinain
tea campionatului european, ar 
fl de bun augur pentru recis- 
tigarea entuziasmului de care 
are nevoie acum, parcă mai mult 
ca oricînd, voleiul nostru mas
culin. Antrenorii W. Schreiber 
și C. Chițigoi trebuie să folo
sească toate mijloacele pentru 

câ
ți 

ela- 
în 

din

a-i reda reprezentativei 
dența firească în pregătiri 
competiții, iar Jucătorilor 
nul, dorința și încrederea 
șansele lor de a realiza 
nou performanțe valoroase, 
printr-o permanentă autodepă- 
șire. Europenele sînt aproape !

Aurelian BREBEANU

Emanuel FÂNTANEANU

lh-39:18 ; 
lh.39:34 : 
Jh.l2:01 ;

t« IUNIE
IRAGERf EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES

4.
5.
6.

reș lh.42:08.
Vineri, de 

seul din str. Maior Coravu se 
dispută finala ia semifond.

la ora 17, pe tra-

după „ami

pe te 
Multe

au a 
pri

un deception 
tima rundăi 
dată albele (c: 
de Pogorevici.

ci după ce 1 
pid și „exemp 
nează pe Bau 
dă. punctul d 
realizat doar 
2—4. Bilanț 
puncte distan 
gazdelor...

In completa 
maestrului int 
cea Pavlov 
unul din cond 
lotului reprez 
„Rezultatul d 
fost cu totul n 
plecat de 
al hirtiei. eo 
medii de E’o 
nia, 2089 Polo 
tin 4 puncte I 
tră, Iar 
Invers, 
blective 
noastră 
bule citate 
de jucătoarele 
In finalizarea 
nete acumulat 
ales in runda 
ultimă, etnd 
partide stăt 
cîștiș... Am

Un nou turneu de șah

A li-a EDIȚIE A „MEMORIALULUI
De la Sfîrșitul acestei săptă- 

mîni. Capitala găzduiește un 
eveniment șahist deosebit : cea 
de a Il-a ediție a Turneului 
„Memorial Troianescu”, compe
tiție de o deosebită anvergură, 
adresată jucătoriîbr și jucă
toarelor cu diferite categorii de 
clasificare, din întreaga țară. 
Ca și la prima ediție, desfășu
rată anul trecut, organizarea 
este asigurată de secția de șah 
a asociației sportive I.T. Bucu
rești. întrecerile vor avea loc 
în sălile Șah-clubului Î.T.B. 
din str. Lipscani 21, Incepînd 
de vineri după-amiază și pînă 
la data de 30 iunie.

Pentru a afla amănunte su
plimentare, ne-am adresat an
trenorului Emaauel Reicher, 
maestru F.I.D.E., unul din cei 
direct implicați în organizarea 
concursului, care ne-a spus :

„A doua edit 
neu, cinstind 
din eei mal 
hiști ro 
după 
să continue 
dlțle succese! 
ediția inau 
lingă faptul 
reunim la 
de pârtiei pan 
ale tării, a f 
tribuție impo 
rea de noi 
hiști de perf

Putem adă 
care Începe 
doar prima 
lutul Troian 
rea este pro 
toamnă, ta 
ceasta fiind 
maeștrilor șl 
tema țional

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A R
(Urmare din pag. 1)

Gbeorghe Dumitru (U. Craio
va). Marian Dumitru (Steaua). 
Tudor Roșea (Dinamo Bucu
rești), George Dogărescu (Di
namo București). Dumitru Ber
bece (Steaua), Cornel Durău 
(Dinamo București). Gheorghe 
Cevaciu (H.C. Mlnaur). Neeu- 
lai Vasilea (Stlinta Bacău). Va- 
sile Oprea (Dinamo București), 
Ion Mocanu (Dinamo Bucu
rești) șt Dorn Porumb (H.C. 
Mlnaur).

SECȚIE DE JUDO 
LA STEAUA

Cunoscutul club bucureș- 
tean Steaua a «ollcitat zile
le trecute afilierea unei noi 
secții. Este vorba de secția 
de Judo, pe care federația 
de specialitate a tarius-o 
intre cele care o vor putea 
sprijini ta creșterea nivelu
lui valoric al judo-ului nos- 

că 
ta 

această secție vor fi for
mați sportivi de înaltă per
formanță.

Colectivul tehnic al lotului : 
Nicolae Nedcf, Radu Voina si 
Cornel Penu — antrenori, dr. 
Eugen Craioveanu — medic, 
prof. Mihai Cojocaru — meto
dist și Sandor Antal — asis
tent medical.

Suita de competiții care în
cepe mîine are menirea să a- 
sigure lotului olimpic mode
larea pregătirii si a verificării 
după structura anului olimpic, 
echipa noastră — după cum 
se știe — fiind calificată pen
tru turneul olimpic de la Los 
Angeles ’84. Antrenorul federal 
Nicolae Nedcf — manifestîn- 
du-si regretul că o serie de 
jucători nu sînt apți de joc 
(Vastle Stingă se află la trata
ment). Iar alții nu pot partici
pa ta toată etapa de pregătiri 
(Alex. Folker si Alex. Bulîgan 
stat ta examene la facultate.

*3

JJMEMORIALUL ION COVACI
tru. Nutrim speranța 
intr-un viitor apropiat

Procurați din timp bilete cu numerele dv. preferate I 
FIECARE VARIANTĂ JUCATA - O 
A OBJINE :

POSIBILITATE DE

autoturisme „Dacia 1300'
• mari sume de bani 

variabile și fixe
• excursii peste hotare

BBAILA. 15 (prin trie ton). 
Disputele din cadrul turneului de 
box „Memorialul ion Covaci* de
vin din ce in ce mal interesante. 
In ultimele două reuniuni, nu
meroși spectatori au asistat la 
partide frumoase, pline de nepre
văzut si de un bun nivel tehnic. 
Dintre acestea, stat de reținut 
confruntările mijlociilor mici 
Constantin Ghindăoanu (Ceahlăul 
P. Neamț) șl Marinlcă Oatu (S.C. 
Bacău). Meciul lor a tost drama
tic, cu schimburi dure de lovituri, 
în care decizia de Învingător a 
stat pe muchie de cutlt plnă la 
gongul final. Pentru un plus de 
claritate a fost preferat Ghindă
oanu. în altă partidă de calitate 
Gh. Slmlon (Metalul Buc.) l-a 
Învins la puncte pe D. Călin (S.C.

Bacau). ALT1 
mknuscâ : V. 
b.p. s. Petr 
C. Blaga 
A. A’a (du) 
(Ceahlăul P. 
Bălan (Prah 
lotului repu 
cola
(Farul), 
b.ab.î L 
Tănase 
(AEM) ; 
(Dinamo) b. 
Galați). N. 
b.p. M. Stere 
mică : AL 
poca) Kp. 
Bv.), L 
b.p. L Mort

GALA DE VERIFICARE A J

BILETELE DF 25 LEI VARIANTA AU 
CIPARE LA TOATE EXTRAGERILE I

Agențiile Loto-Pronosport »ă stau 
sîmbătâ inclusiv.

DREPT DE PART1-

la dispoziție pinâ

Sala Giulești a găzduit zilele 
trecute o interesantă reuniune de 
box. In care au evoluat sportivi 
selecționați ta lotul republican 
de juniori in compania unor pu- 
fiilistl juniori din Capitală. RE
ZULTATE TEHNICE: I. Cruceru 
(Lot) b.ab.l D. Grulescu(Energla), 
D. Marin (Lot) b.p. L. Nicolae 
(Viitorul). ’ C. Dumitru (Lot) 
b.ab.3 N. Stamate (Rapid). N. 
Manolache (Lot) b.p. L. Bostăna-

ru (IMVq, 
b.ab.a p. Ba 
N. Ionlțl 
(Viitorul). D. 
R. I tries 
ghiță (Lot) 
Roșie). A. C 
Burcea (Con 
(Lot) b.p. ' 
Si R. Obreia 
(Lot).

Daniel
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a Poloniei în evident progres, 
bine pregătită folosind tocmai 
metodele noastre de antrena
ment. după cum mi-a mărturi
sit antrenorul ei. maestrul Ig
natius Nowak. Adică fise de 
pregătire individualizată la 
adversar, repertoriu de deschi
deri adecvat, dar sî un poten
tial tactic, de data aceasta su
perior nouă. Firește toate a- 
cestea nu pot fi invocate ca 
scuze, ci ca motive de ingri- 
jorare si punct de plecare pen
tru o reconsiderare a proce
deelor noastre de pregătire, 
care trebuie să fie perma
nent adaptate condițiilor spe
cifice ale întrecerilor ce le a- 
vem în fată".

Antrenorul emerit Serbau 
Neamfu. carP a Insotit si el e- 
chipa în deplasare, este de pă
rere că .... Deficienta noastră
principală in pregătire constă 
în aceea că nu acordăm sufi
cientă atentie jocului practic, 
partidelor în condiții de con
curs. ca si acelora ușoare, cu 
timp de gindire rapid. Aceasta 
constituie o scoală a tacticii 
foarte utilă si ne-ar permite 
să aducem forța de joc a echi
pei Ia același nivel în toate 
stadiile partidei. La acest meci, 
s-a văzut că sahîstele noastre 
ies foarte bine din deschidere, 
dar sînt deficitare în partea 
de mijloc a jocului"'. Demn de 
retinut.

Vom completa cu amănuntul 
că echipa poloneză prezintă 
cîtevă personalități remarca
bile. cum sînt tinerele Agniesz
ka Brustmann și Malgorzata 
Wiese, abia depășind cei 20 
de ani ai iunloratului. iar me
dia sa generală de vîrstă este 
mai mică fată de a noastră. 
Anul trecut, la Băile Hercula- 
ne, rezultatul dintre cele două 
formații a fost de 22—14 în fa
voarea echipei române. Acum, 
tinerele noastre adversare și-au 
luat o consistentă revanșă. Ia
tă. în comparație, scorurile in
dividuale obținute, pentru care 
comentariile ar fi de prisos : 
Pogorevici 2.5. Mureșan 3.5, 
Ghindă 1,5, Polihroniadc 4,5, 
Baumstark 2. Nuțu 2 (16) ;
Wicse 3,5. Szmacinska 2. E- 
renska 4, Sikora 2. Sosnowska 
3,5. Brustmann 5 (20).

în concluzie, rezultatul de la 
Varșovia nu este onorant pen
tru reprezentativa României, 
deținătoarea medaliilor de ar
gint la ultima Olimpiadă de 
șah (Lucerna, 1982). El nu re
flectă, în nici un caz forța ei 
reală. întreaga echipă. lucă- 
toarele ei si antrenorii au da
toria să se reabiliteze la ur
mătoarele apariții.
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ULTIMELE REZULTATE !

ÎN CONCURSUL
DE SELECȚIE LA TIR |

X
: «e- 
răila) 
alați), 

b.p. 
ortan 
I!) L 
•u al 
:. Ni- 
jladin 
răîla) 
), M. 
Targa 
Stan 

Meiul 
alați) 
j’oc:e 
j-Na- 
roșu 

alați)

Dintre rezultatele ultimelor pro- | 
be din cadrul Concursului de I 
selecție la tir sînt Oe menționat ■ 
următoarele : 685 p la pușcă li
beră 60 f-C. seniori (Florin Crls- I 
tofor) ; 503 p la pușcă juniori I 
80 te. (loan Joldea) ; 586 p la • 
pistol standard (Ana Clobanu) ; 
534 p la pistol viteză (Gabriel I 
Cristache). Foarte bună este per- I 
formanta realizată In proba ds ■ 
pușcă standard 3x20 t de juni
oara Daniela Popa (Dinamo) ; 581 I 
p. Acest punctai reprezintă un | 
nou record personal competitiv * 
pe plan international.

LICEUL AGROINDUSTRIAL | 
RM. SARAT A CÎȘTIGAT

.CUPA MJX.I.A.* LA OINĂ 1

Pe stadionul din Codlea s-a I 
încheiat ediția din acest an a ■ 
„Cupei Ministerului Agricul
turii si Industriei Alimentare" I 
la oină. '*

Iată clasamentul liceelor agro- • 
industriale : L Rm. Sărat (Bu
zău). 2. comuna Horia (Neamț). -
3. Sibiu. 4. Oradea. 5. comuna I 
Olteni (Teleorman), 8. Tăndă- I 
rei (Ialomița), 7. Sighișoara, 
8. Codlea (Brașov). 9. Geoagiu I 
(Hunedoara). 10. Ileanda (Să- I 
laj).

fP- ID'îMIȘTDiTIA DI STAT LOTO PRONOSPORT LWUW^IMlA

DR
(Lot) 
ină). 
guna
».ab.2 
îeor-
(Gr. 

. M. 
ulan 
kpSd) 
îrr.an

rcsp

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES

DIN 15 IUNIE
EXTRAGEREA I : 17 1 39 

35 5 41
EXTRAGEREA a D-a : 3 45 

32 6 23 21
Fond total de dștiguri î 

1.175.140 leL, din care : 258.342
lei, report la categoria 1. 
C1ȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 5 IUNIE 
FAZA I : Cat. 1 : 1 variantă 25% 
autoturism Dacia 1300 ; cat 2 : 

telor diferite ale celor două 
protagoniste la titlu, lupta pen
tru supremație nu s-a înche
iat, pasionînd in continuare pe 
iubitorul de fotbal. Șanse mai 
mari la cucerirea locului intîi 
au acum desigur dinamoviștii 
care în stadiul actual al între
cerii se aiută si cu un singur 
punct, dar nu trebuie ignorate 
nici șansele valoroasei Univer
sitatea Craiova care, in caz de 
victorie, datorită golaverajului 
superior va prinde ea fruntea^ 
Pînă sîmbătă deci, emoții, mul
te si îndreptățite emoții în am
bele tabere. Iar in -eea ce ne 
privește, doar o mare dorință : 
aceea ca. in finalul competiției 
titlul de campioană a tării să 
intre în posesia celui mai bun. 
celui mai bine .armat" pentru 
toamna cupelor europene, cu 
precădere Dentru întrecerea- 
fanion. ..Cupa campionilor". Si 
cum — cu gîndul la clasamen
tul întocmit. an de an. de 
U.E.F.A. — reprezentarea in
ternațională a fotbalului româ
nesc la nivelul echinelor de 
club este o chestiune care o- 
bligă. dorim ea toate cele pa
tru viitoare .ambasadoare* să 
merite realmente onoranta 
învestitură. S-o merite si să 
se comporte ca atare. O pres
tație la înălțime a „cvartetului 
european" ar fi, Se Înțelege, 
si în beneficiul echipei noastre 
naționale.

Mai jos. spre periferia clasa
mentului. lucrurile sînt mai 
complicate, nu mai puțin de 9 
formații (toate, semnificativ, cu 
un golaveral negativ) luptlnd. 
în continuare, pentru evitarea 
locului 16. Care din cele 9 
echipe va lua. în eurînd. dru
mul Diviziei . B* împreună cu 
Politehnica Timișoara si F.C. 
Constanta T

Greu de stabilit de pe-acum 
deși mai toată lumea. Incer- 
cînd să restrîngă aria „con
damnatelor* arată cu degetul 
spre Chimia Rm. Vtlcea. F.C.M.

FOTBAL ÎN... 12, LA
Dau* vl »-ar po

vesti că la un med 
de fotbal un jucător 
de rezervă a Intrat 
In teren. oprind o 
minge care se în
drepta spre poarta 
echipei sale, ați 
zîmbi, desigur, pre- 
supunînd că o astfel 
de scenă s-a petrecut 
într-o întflnlre dintre 
două echipe de copil, 
din nu știm care 
cartier. Dar n-ar fl 
deloc cazul b* v* a- 
muzați, fiindcă episo
dul eu pricina a fost 
înregistrat duminica 
trecută, nu lntr-un joc 
de copii, d într-un 
respectabil MECI O- 
F ICI AL DIN CA
DRUL CAMPIONA
TULUI DIVIZIEI
WB-, SERIA L Mal 
precis — pentru a 
nu vă prelungi prea 
mult curiozitatea — 
este vorba de me
dul dintre Viitorul 
Mecanică Vaslui d 
FCM Ceahlăul Piatra 
Neamț, disputat la 
Vaslui.

La un moment dat, 
în «cest joc. un ata
cant al oaspeților a 
ridicat mingea peste 
portarul vasluian ca
re îl ieșise în întîm- 
pinare șl a txlmis-o 
spre poarta goală. 
Dar. înainte ca balo
nul sâ fl epăslt li
nia porții, unul din
tre jucătorii de re
zervă ai echipei Vi
itorul. L. Cojocaru, 
care făcea -încălzi
rea*. împotriva re
gulamentului. în spa
tele porții sale, a țîș- 
nlt în teren, șutind 
în minge și trimlțîn- 
d-o undeva departe 
spre stupoarea celor 
de ta Ceahlăul, căro
ra nu le venea să-și 
creadă ochilor ! Șl 
faza s-a soldat eu o 
.minge de arbitru*, 
de pe locul unde se 
produsese Incidentul, 
din care, ca de obi
cei. n-a -Ieșit* nimic, 
■pre bucuria tempo
rar* a suporterilor 
echipei vaslulene. 
Spunem temporară,

O ORA DE FOTBAL FRUMOS 
CARE A DEZAMĂGIT

Sigur, importanța meciului 
de la Petroșani tși pusese am
prenta pe starea psihici a ce
lor două formații. In cele din 
urmi, Jiul a dștigat. Meritat, 
deși victoria a suris fiecărei 
echipe, deși in perioada minu
telor 65—70 se părea eă toată 
lumea e mulțumită eu rezul
tatul de 1—1. Pînă stimei, cu 
excepția altercației Negrită — 
Băluți (mln. 30) șt a proteste
lor jucătorului craiovean (care 
putea fi eliminat pentru că l-a 
luat pe arbitru de mină, ce- 
rindu-i socoteală, deși a- 
vea un cartonaș galben), me
ciul era curat, antrenant, spor
tiv.

După pauză, mal precis după 
ce Jiul a hiat conducerea cu 
2—1, au Început să se descarce

C variante 25% a 38.7B8 led : cat. 
3:4 variante 100% a 8.852 tel 
•au la alegere o excursie de 
1 loo In R-D. German* «au R.P. 
Bulgaria și diferența în numerar 
șl 28 variante 25% a tus tel ; 
cat 4 : 48,75 variante a 1.357 tei : 
cat 5 : 113,50 a Bl lei : cet
8 : 205,50 a <74 tel ; cat 7 : 338.75 
a 200 lei și cat 8 : 2-253 a 100 tei.

FAZA a n-a : Cat A : 1 va
riant* 25% a 50.000 tel : cat B : 
5 variante 25% 1<J.87O iei cat 
C : 21 a 2.484 lei ; cat D : 57.75 
a 903 lei ; cat £ : 727 a W8 teL

Brașov și Petrolul Ploiești, 
toate cu același număr de 
puncte : 27. Dintre acestea 
programul ultimelor etape este 
in dezavantajul formației bra
șovene. Spre deosebire de con
tracandidatele la retrogradare 
ea va susține două meciuri în 
deplasare. Dar iată programul 
acestui „trio" : CHIMIA RM. 
VTLCEA : cu Sportul studen
țesc (acasă) cu C.S. Tîrgoviste 
(acasă) cu F.C. Olt (depla
sare) : F.C.M. BRASOV : cu
Politehnica lași (d) cu Jiul 
(d). cu AS. Armata Tg. Mureș, 
(a) : PETROLUL : cu F. C. 
Constanta (a) cu F. C. Argeș 
(d) cu Jiul (a).

★
Dincolo de cifrele seci o 

constatare, să-i zicem. senti
mentală : incă un mare jucător 
român, al ..perioadei mexica
ne*. Florea Dumitrache. a tre
cut de cîteva zile ne banca an
trenorilor. Ca si la .momentul 
Dobrin" (înregistrat la startul 
actualei ediții de campionat) 
neîncrederea unora în posibili
tățile lui de tehnician ..de ne 
bancă" este, pe cit de ome
nească, pe atit de îndreptățită, 
fiind vorba de o succesiu
ne cu o mică Întrerupere, la 
locul lui Mircea Lucescu. Ca 
si Dobrin insă Dumitrache va 
putea să confirme și el. Spre 
satisfacția noastră a tuturor 
celor ee Iubim fotbalul româ
nesc. un fotbal care simte ne
voia unor înnoiri în materie 
de conduceri tehnice. Si. pen
tru eă a venit vorba trebuie 
întreprins ceva, de urgentă, si 
pentru primenirea multora din
tre loturile divizionare ..A* 
Cu lucătorii tineri, cei mai ta
lentat!. ai eșaloanelor inferi
oare. testati la trialurile sezo
nului de primăvară (cei din 
,.B“ — la 26 aprilie, cei din 
,.C* — săptămîna trecută) de 
F.R. Fotbal Insesi datele de 
care aminteam mai sus — 11
echipe din 18 cu golaveraj ne
gativ ! — impun o Împrospă
tare la nivelul primului eșalon.

VASLUI!
fiindcă, evident, in
credibila faptă a ju
cător ului Cojocaru 
n-a avut drept con
secință numai ino
fensiva -minge de 
arbitru*.

Conform regulamen
tului, Comisia de dis
ciplină a F.R.F l-a 
suspendat pe Cojoca
ru PE DOI ANI, 
om ol ogind meciul cu 
rezultatul de 3—4 
pentru FCM Ceahlăul. 
Totodată, echipei Vi
itorul Mecanică 1 s-a 
ridicat dreptul de 
organizare pe teren 
propriu pe o etapă.

De alei Înainte, 
deci, echipa vaslula- 
nă va trebui să evite 
golul numai printr- 
unul din cei 11 ju
cători afla ți in teren, 
și nu prin al 12-lea 
jucător. Pentru că. 
deocamdată, o echipă 
nu poate avea. In a- 
celași timp, în te
ren mal mult de 11 
oameni.

Jack BERARIU

nervii, iar echipa oaspete să 
dea semne de o acută obo
seală psihică și fizică. Gestu
rile lui Ungureanu (în general 
un jucător corect, sportiv) spun 
totuL Mai mereu depășit de 
Băluță, Ungurean» l-a lovit pe 
acesta fără balon, iar cînd un 
copil de mingi i-a dat balonul 
mai puțin precis, să-1 repună 
de la margine, Ungureanu a 
șutat mingea in copilul res
pectiv. Urît gest 1 Toată stima 
pentru această echipă, pentru 
ce a făcut in reprezentarea cu 
cinste a fotbalului românesc. 
Felul în care a evoluat în fi
nalul meciului de la Petroșani, 
insă, starea de nervozitate a 
celor mai mulți dintre compo- 
nențil săi nu pot fi trecute cu 
vederea (Și Cămătaru și Ți-

Autoturismul Dacia 1300. de la 
categoria 1, a fost obținut de 
Lukacsiu Bela din Tg. Mureș.

ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE !

Pentru iubitorii de Loto care 
nu și-au procurat încă biletele, 
precum șl pentru cei oare doresc 
să-și sporească șansele de mari 
succese la tragerea de vineri 17 
iunie 1983. se reamintește că as
tăzi este ultima zi de nar’ c- 
pare. Nu uitați că micul ..se
cret* al marilor cîsti"url 
prezența cu re^ulant e la s s- 
temui de ioc preferat !

Ancheta rubricii noastre

DIVIZIONARA „A“ S.C. BACĂU, 
0 PROMISIUNE NEREALIZATÂ ?

In perioida de întrerupere a 
campionatului, datorată meciului 
eempei naționale cu Suedia, din 
cadrul campionatului european, 
timp în care au fost convocate 
la București si două loturi de 
tineret, S.C Bacău n-a avut nici 
un selecționabil plecat de acasă 
singurul jucător care a intrat în 
vederile forului de specialitate 
Șoiman. accidentat, dueîndu-se la 
Timișoara doar pentru a 1 se., 
confirma indisponibilitatea. Acum 
doi-trei ani echipa băcăuană era 
considerată o pepinieră de nă
dejde a loturilor reprezentative 
generația Iul Costel Solomon (a- 
preciat atunci ca viitor „stîlp al 
apărării* tricolorilor) flgurînd 
rrintre realele promisiuni ale ti
nerel generații de fotbaliști...

Și după ultima etapă a Divi
ziei WA* S.C. Bacău ocupă o po
ziție mediocră In clasament, cu 
mai multe Infringer! decît victo
rii la activ (13 față de 11) și cu 
o apărare care nu are decît 5 
.surate* mai slabe ca ea..

O Involuție, deci 7 Actuala e- 
chipă a clubului băcăuan este c 
promisiune nerealizată, cu tinerii 
s*i jucători de pînă mai ieri 
acreditați ca talente în creștere 
ancorați fn rada mediocrității ? 
La aceste întrebări am căutat 
răspunsul, solicitind opiniile unor 
oameni de fotbal legați de S.C 
Bacău nu numai prin atribuții 
d șl prin anii îndelungați pe ca
re l-au dedicat depistării, creș
terii șl lansării fotbaliștilor de 
pe aceste meleaguri. Au partici
pat la discuții : Cornel Costines- 
cu (președintele S. C. Bacău) 
Nicolae Vătafu și Dumitru Chi
ri** (antrenorii echipei diviziona
re .A'). Dumitru Varodin (di
rectorul Cl. sn școlar de fotbal 
Bacău).

O PRECIZARE DIN START...

—făcut* de C. Costinescu și 
la care au subscris toți interlo
cutorii : ECHIPA NU E BATRI- 
NA, deși majoritatea jucătorilor 
se află pe scena primei divizii de 
aproape un deceniu, aceștia fiind 
promovați de la virsta juniora
tului. Problema este alta, ne 
răspunde D. Chiriți, la întreba- 
re» dacă .plafonarea este a e- 
chipef sau a onor jucători* : LA 
MAJORITATEA ACESTORA S-A 
OBSERVAT O SCĂDERE VALO
RICA. .Care sînt, la această 
oră. valorile certe ale echipei T“ 
C. Solomon, Șoso, An to hi. Șoi 
man și Chitaru sînt valori poten
țiale. pune accentul N. Vătafu. 
Cu alte cuvinte, jucători cu ex
primări variabile, de multe ori 
sub posibilitățile lor reale. 
ce T* Pentru că Chitaru, ea să 
dăm doar un exemplu mal edi
ficator, este un jucător bătrîn de 
...24 de ani. argumentează plastic 
C. Costinescu.

DECI. DOAR 5 JUCĂTORI
DIN II-

..și aceștia cu oscilații. .Dar 
ceilalți r Jucători de .A* utili, 
răspunde antrenorul principal. 
.Cam vag r*«puas*. insistăm și 
at and completează președintele 
clubului : Noi aJLrim direct de la 
școala general* la... facultate, 
adică apelăm de multe ori la 
promovări forțate sau fortuite și

Șl UN FINAL
cleans sînt oboaiți, dar sînt un 
exemplu de comportament în 
teren, de adevărați sportivi), 
îndeosebi gestul lui Balaei, ea
re l-a lovit intenționat, cu co
tul in gură, pe Varga, pentru 
că acesta îl atacase periculos 
tntr-o fază precedentă, a lăsat 
un gust amar. Mofturile și 
gesturile nesportive (cu F. C. 
Olt s-a autoaccidentat pentru 
că a vrut să-1 lovească pe M. 
Popescu, tot ca să se răzbu
ne) U scot prea des pe Bălăci 
din angrenajul echipei.

Finalul partidei i-a infier- 
bîntat și pe unii spectatori. De 
la tribuna a doua, unul a a- 
runcat cu o sticlă In teren. A 
fost depistat (este din Cîmpeni 
— Alba), dar de la tribuna I, 
din galeria echipei Univer

aruncat cu 
sticle fti te- 
craioveană nu 
asemenea huli

sitatea, s-a 
mai multe 
ren. Echipa 
are nevoie de
gani, care au rupt gardul la 
intrarea pe stadion și au d- 
eupat cu forța locurile altora 
din zona centrală a tribunei 
principale. Ei au acăpat fără 
a da socoteală pentru că orga
nele de ordine au fost surprin
se — și depășite — de afluența 
de public care a umplut pînă 
la refuz noul și frumosul sta
dion din Petroșani.

Deci, atenție la organizarea 
locurilor din acest atit de 
infierbîntat final de campio
nat I

Constantin ALEXE 

cînd ne dăm seama de realitate, 
îi trecem la „fără frecvență", 
Pe parcursul campionatului. Cred 
că acesta nu este însă numai 
păcatul clubului nostru. «Mă mi
ră ce ne spuneți pentru că S.C. 
Bacău si-a înscris numele de 
multe ori în ultimii ani în pal
maresul campionatelor de juni
ori. tineret sau speranțe, chiar în 
ediția precedentă echipa de spe
ranțe băcăuană cîștigînd cam
pionatul*. Mulți dintre cei apro
ximativ 40 de juniori care ajung 
anual la limita de vîrstă — apre
ciază D. Varodin — se legitimea
ză la echipe județene sau divi
zionare „C“. unde SE PLAFO
NEAZĂ REPEDE, MULȚUMTN- 
DU-SE CU PUTIN CA JOC (DE
FICITARI LA INSTRUIRE) ; 
ceea ce sperăm să nu se întîm- 
ple cu doi luniori din actuala 
generație a clubului școlar, fot
baliști dotați, mijlocașul Gean- 
tău si fundașul Avasicii. născuti 
în 1967. pe care-i propun pentru 
Ic tul divizionar băcăuan. I-am 
văzut și nu mi-au făcut o im
presie deosebită. îl contrazice N. 
Vătafu. să mal așteptăm puțin, 
nentru că orice părinte își laudă 
'<îraslele...

POATE CĂ UN SINGUR OM 
SE POATE ÎNȘELA, NU ?-

..„lansăm întrebarea. Desigur, 
ispunde C. Costinescu, și toc- 

Tiai de aceea am alcătuit o co- 
•nisie locală care a urmărit cu 
atenție ACȚIUNEA NOASTRĂ 
RECENTĂ DE TRECERE ÎN RE- 
VTSTA A CELOR MAI TALEN- 
TAȚI JUCĂTORI DIN JUDEȚ, 
cu care prilej a evoluat o se
lecționată județeană (22 de ducă
tori sub 24 de ani) în 6 partide, 
în intervalul 14 anrilie — 3 iu
nie. pentru a fi depistați fotba
liștii apți să evoluez e în diviziile 
„A și „B*. „Să ne întoarcem, to
tuși. la oile noastre, încercăm 
noi. adică la actuala d .îzionară 
.A“... Hai să spunem lucrurilor 
oe nume, se decide președintele 
~’ubului.

DACA NU-I PIERDEAM-
.pe L. Moldovan. Vamanu șl 

Movilă — o redutabilă linie me
diană — pe Verigeanu, transfe
rat. și dacă nu se accidenta 
fundașul Lunca, alta ar fi fost 
foxț> de joc a echipei noastre. 
AM RĂMAS CU 16 JUCĂTORI, 
DAR N-AM „IMPORTAT* NICI 
UNUL. Si mai este ceva, adaugă 
antrenorul Vătafu, să nu uităm 
că generația lui C. Solomon, care 
a Înlocuit generația lui Duțan, a 
prins o conjunctură specială : 
eurind după promovarea sa ma
sivă, In timpul antrenorului D. 
Nlcolae-Nicușor. au urmat la 
ccnducerca echipei Traian Io- 
nescu și apoi Augelo Niculescu, 
toți profesioniști de marca, dar 
cu idei de joc foarte diferite, 
ceea ce nu se putea să nu se 
repercuteze asupra unor tineri 
jucători în formare. „Nu cumva 
da ți piatra în grădina vecinu
lui?", aruncăm noi mănușa. PRIN 
SCHIMBAREA DE GENERATTI. 
AM RĂMAS FĂRĂ O MINTE 
LIMPEDE ÎN ECHIPĂ, dar tot 
noi. aici, pe plan local, trebuie 
s-o rezolvăm. Altă șansă nu a- 
vem î

Paul SLAVESCU

„CLASAMENTUL ĂD[VĂ»‘ 
IA TREI PAȘI DL.. ADfVĂD

Campionatul Diviziei »A“ a In
trat în ultima linie dreaptă, des- 
pârțindu-1 doar trei etape de 
linia de sosire. Ne apropiem de 
finiș și .necunoscutele" de la cei 
doi poli al clasamentului încă 
persistă. Cu punctul cîștigat la 
Tîrgoviste. Dinamo are acum pa
tru puncte avans fată de prin
cipala ei urmăritoare. Universi
tatea Craiova, avantaj încă sub 
semnul întrebării, o decizie ur- 
mînd a fi dată chiar de partida 
dintre cele două fruntașe ale fot
balului nostru, programată sim- 
bătă. C.S. Tîrgoviște a mărit 
numărul echipelor cu —3 la activ, 
formații care urmăresc foarte 
atent parcursul, din acest final, 
al brașovenilor. în tentativa lor 
de a pasa locul 16.

Dar lată care este configurația 
.clasamentului adevărului" duDă 
disputarea meciurilor etapei a 
31-a (între paranteze — diferența 
de golaveraj) :

1. DTNAMO
2. Univ. Craiova
3. Sportul stud.
4. F.C. Argeș
5. Steaua
6. Corvinul Huned.
7. F.C. Olt
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. Politehnica Iași

10. S.C. Bacău
11. F.C. Bihor
12. Jiul Petroșani
13. C.S. Tîrgoviște
14. Chimia Rm. V.
15. Petrolul Ploiești
16. F.C.M. Brașov
17. „Poli" Timișoara
18. F.C. Constanța

+15 (+34) 
+ 11 (+35) 
+ 10 (+20)
+7 (+18) 
+4 (+ 6) 

0 (+ 9)
-1 (+12)
-1 (- « 
-2 (- 4) 
-2 (- 6) 
—2 (— 7) 
-2 (-10)
—3 (— 6) 
—3 (— 9) 
-3 (-22) 
—5 (—10) 
—9 (—29) 

—14 (—29)



BASCHETBALISTELE II iiiPTA PENTRU O MEDH’E
(Urmare din pag 1)

succesul realizat în fața spor
tivelor bulgare, medaliate cu 
argint la ediția din 1930 a

BREVIAR
• întrecerile de baschet — 

feminine și masculine — vor 
îi găzduite de sălile de la 
Pavilionul Universiadei, Main 
Gymnasium, Education Gym
nasium, „Ross Shepnard-*, 
„Austin O’Brien" și „Harry 
Ainlay".
• Echipele vor avea posibi

litatea să efectueze zilnic ci
te un antrenament. înainte și 
în timpul competiției.
• Satul Universiadei se 

deschide la 17 iunie și func
ționează pînă la 13 iulie. In 
cele trei complexe ale sale 
vor fi găzduit! peste 5 000 de 
sportivi și oficiali.
• imnul Universiadei ’83 

poartă titlul „Salut, lume 
versurile sugerînd spiritul de 
întrecere sportivă și de apro
piere între oameni. însemnul 
Universiadei Încearcă să fie 
o legătură între Universitate 
șl Jocuri. Litera „U- se sfîr- 
șește cu o buclă, un „e", pri
ma literă a numelui orașului 
gazdă. Simbolul libertății, pă
cii si prieteniei — porumbelul 
— își deschide aripile deasu
pra celor cinci benzi cu cu
lorile F.I.S.U., frunza de ar
țar fiind simbolul tării orga
nizatoare a Universiadei ’83.
• R. P. Chineză și-a anun

țați participarea la Universia
da de la Edmonton cu un lot 
de 121 de sportivi, înscriși la 
toate cele 10 competiții ale 
Jocurilor Mondiale Univer
sitare. In fruntea delegației 
se află campionii la sărituri 
în apă Zhou Jihong (feminin) 
și Li Hongping (masculin).

Jocurilor Olimpice. Prestațiile 
de la Cluj-Napoca, Szekesfeher- 
var, apoi de la Arad și Ki- 
kinda (unde lotul român a în
tâlnit selecționata Iugoslaviei) 
au fost prilej de bucurii, dar 
și de 
măsuri 
siadei.

Cele 
tuează 
nite să le mențină buna 
gătire fizică manifestată 
special la turneul de la 
keslehervar. „In plus, afirma 
antrenorul Gabriel N ăst ase,
insistăm asupra Îmbunătățirii 
vitezei in regim de rezistență, 
forței in picioare, preciziei ia 
aruncările la coș (pe posturi 
șl in condița cit mai apropia
te de cele de joc), a recupe- 

0»

constatări, reflecții și— 
în perspectiva Univer-

15 baschetbaliste efec- 
acum antrenamente me- 

pre- 
ln 

Sze-

rărilor, apărării agresive 
contraatacurilor*.

C3t privește componența 
tului de 12 jucătoare care 
face deplasarea, antrenorii 
edificați In mare măsură asu
pra lui și urmează ca, in func
ție de datele care se vot ob
ține zilele acestea, să definiti
veze echipa. Deocamdată, ta 
pregătire se află 15 jucătoare

lo- 
vor 
sint

Si anume : îua^uu.cua 
Vergini» Popa (Universitatea 
Cluj-Napoca), Elena Filip, Lu
cia Grecu, Ștetania Borș 
(Voința București), Carmen 
Tocată (Sportul studențesc 
București), Măndica Ciubăncan 
(Olimpia București), Camelia 
Ilinda (Voința Brașov), Csilla 
Hoszu. Marcela Bodea (Uni
versitatea Timișoara), Gabrie
la Kiss (C.S.Ș. Mediaș), Ml- 
haela Pană (I.E.F.S.), Cornelia 
Stoichiță (Progresul București), 
Constanța Grigor a, (C.S.U. 
Ploiești) și Mariana BădinicL

La Edmonton, baschetbalis
tele vor susține un examen de 
mare prestigiu, ele avind de 
apărat medalia de bronz cu
cerită cu dot ani In urmă, la 
București. Locul 3 venea după 
două performanțe onorante (lo
cul 4 la edițiile din 1961 șl 
1965 ale Universiadei) și Îm
plinea un țel mai vechi al 
baschetului feminin din țara 
noastră : cucerirea unei meda
lii la o mare competiție 
ternațională. Acesta este, 
fapt, ji obiectivul participării 
la Jocurile Mondiale Universi
tare de la Edmonton.

JOCUL DE-A RETRAGEREA
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RECORDMAN MONDIAL LA ÎNĂLȚIME ș
ZHU JIANHUA AL 20-lea

Unul dintre cele moi spectaculoase recorduri Bxxwc e este ce- de 
la săritura in înălțime, de la sfin't**1 «âptămuMi trecute. Le Be-,^0. 
dupâ cum am anunțat, Zhu Jianhua a trecut peste ștocheta inâlțatâ 
ia 9,37 m. De fapt, acest record era, InV-M’ anumit fel, oțteptat încă die 
toamna anului trecut, de cînd atletul chinez îl ,,tatonase* ba Jocun«e 
Asiatice, de la Delhi, și cînd doar foarte puți* f-c lipsit să-l realizeze— 

Zhu Jianhua este al 20-lea recordman mondial ai săriturii le ioăbțirw. 
una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului de beri F 
de astăzi. In mod oficial, lista recordmanilor a fost Inaugurată de 
americanul George Horine care, la 18 mai 1912, ia Palo Aho. a fast 
cel dintîi din lume care a trecut peste ștacheta înălțată ba 2 metri. 
A urmat o creștere, aproape din centimetre ta ienticeetre, ba care ca 
contribuit cîteva dintre vedetele probei, rămase peste ani adevărate 
figuri de legendă, între altele și pentru stilurile de sârifară pa care 
le-au creat Ne gindim, spre exemplu, fa Harold Osborn (2,03 ■ te 
Urbane, fa 27 mai 1924), fa Cornelius Jotatfoa yi Darid Afaritoa, 
ambii cu 2,07 m, în aceeași zl de 12 Iulie 1934, fa New York.

La peste 2,10 m (de fapt 2,11 m) primul a ajuns Lester Steen 
(17.6.1941, fa Los Angeles) iar Charles Dumas, campionul olimpic de 
la Melbourne, figurează primul fa 2,15 m (29.6.1956, fa Los Angeles). 
De unde pînâ acum proba a fost dominată de sărrtorn americani, tn 
1957, fa 13 Iulie, fa Leningrad, sovieticul teri Stepanov prefa »efkj 
cu 2,16 m. Urmeaz’ John Thomas, care urcă recordul fa 2J22 ni _(1 
iulie 1960, fa Palo Alto), dar marea t ‘ " 
săritorul sovietic Valeri Brumei care, dta centimetru te centimetru, 
duce recordul la 2,28 m, din 1961 pînă ta 196X Un meteorit apare 
pe cerul săriturii în înălțime : Pat Matzdorf. B sare 2,29 tn, te Ber
keley, fa 3 Iulie 1971, șî dispare Imediat ta anonimat.

Apoi, Dwight Stones este primul care sare 2.30 ■ (Munchen, 11 
iulie 1973) cu stilul foarte la modă, „flopuT tal Fosbury. Stonw ri
dică ștacheta recordului fa 2,31 m și 2,32 m In 1976, de unde Vladi
mir lascenko (U.R.S.S.), ultimul mohican al „rostogolirii ventrale’, 
sare 2,33 m - 1977 la Richmond șl 2,34 m fa TbHW. ta 1978. Polone
zul Jacek Wszoîa, campionul olimpic de fa Montreal, reușește 235 m 
la Eberstadt, la 25 mai 1980, record egalat, o zl mal tfrzîu, fa Reh- 
lingen, de vest-germanu! Dietmar Măgenburg. La 1 august 1980, fa 
J.O. de la Moscova, în mod surprinzător, Gerd Wessîg (R.D.G.) Iz
butește 2,36 m, deși cel mal bun rezultat a4 său dinaintea Olimpia
dei era de 2,30 m.

ȘI acum, ta 2,37 m - Zhu Jianhua, care și-a făcut publică dorința 
de a ataca cit mal curînd înălțimea, de vis, da... 2,40 ■.

ș
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Pentru orice mare vedetă 
a sportului, despărțirea de 
arenă, de marea performan
ță, este un moment greu. 
Un ,adio“ adresat unui 
mod de viață, unei mari 
pasiuni (sau profesiuni...) 
care a urcat-o pe respecti
va vedetă pe culmile glo
riei. Cînd decizia nu este 
hotărită de un accident, d 
reprezintă un act voluntar, 
momentul abandonului — 
doar nostalgic pentru cei 
de afară — este de fapt o 
serioasă problemă de viață 
pentru cel în cauză.

Important este $i momen
tul plecării. Oriei t i-ar fi 
de grea despărțirea, eroul 
adulat preferă îndeobște să 
părăsească arena atunci cînd 
este încă pe creasta valu
lui, stimxnd regrete. întlr- 
zierea duce, vrind-nevrind, 
la compătimire, sau chiar 
mai rău, d ortcit de oarbă 
ar fi dorința de mărire, se
tea de glorie, pini la urmă 
orgoliul campioonlui va fi 
lezat Poate pentru tot ree- 
tul vieții. Tribuna prietenă 
in momentul ascensiunii 
sau ta perioada zenitului 
devine adesea, la crepus
cul. eei mai pătimaș ad
versar.

E bine, ded, pentru am
bele părți, ca retragerea să 
vini la timp. Șl e bine ca 
despărțirea să aibă o anu
me solemnitate. transfor
med clipa dureroasă — în 
esență — într-o amintire 
plăcută.

Din păcate, anii din ur
ma ne-au pus in față prea 
multe cazuri de retrageri 
anunțate cu surle si trim
bite, ca festivități si la- 
erimi. anulate apoi de .re
veniri spectaculoase". Asis
tăm la o modă, la un joc 
de-a retragerea si de-a re
venirea. Fotbalul oferă e- 
xemple mal spectaculoase. 
PeJe s-a retras „treptat", 
tntfl (fin echipa Braziliei, 
apoi de ia Santo, si, ta 
sfirsit — ta fata întregii 
arai — de ta Cosmos, unde 
n-a Jucat desigur. doar 
pentru popularizarea socee- 
rahd ta S.UA Bekenbau- 
er a plecat de la Bayern 
ta același Cosmos — eu 
uneci de adio" — a revenit 
in Bundesliga, la Hamburg,

apoi a trecut din nou O- 
ceanul. Ciuyl'f, după o via
ță la Ajax, și-a încheiat 
cariera la Barcelona, „s-a 
retras", dar a jucat apoi la 
o echipă spaniolă din liga 
a doua, a abandonat iar, 
„definitiv", dar acum joacă 
din nou la Ajax. Recent 
s-a disputat meciul de adio 
al lui Breitner. Și mai re
cent a venit însă știrea că 
internaționalul vest-german 
va juca la Monaco...

Să ne amintim și repeta
tele renunțări, urmate de tot 
atîtea come-back-uri, ale 
lui Cassius Clay. Jocul pr 
fi continuat dacă virsta și 
ridicolul nu și-ar fi dat 
mina pentru a-1 ține de
parte de ring. Atletismul 
este și el bogat in exemple. 
Cvadruplul campion olim
pic Al Oerter s-a retras în 
1968. după J-O. din Mexic, 
dar a revenit după un de
ceniu și este azi, la 47 de 
ani, aruncător activ. A re
apărut, iată, și Pietro Me- 
nnea, sprinterul italian care 
a dominat deceniul ani'.or 
”70", „trecut in rezervă" 
după J.O. de la Moscova. 
Finlandezul Lasse Viren, 
de două ori bi-campion o- 
limpic la fond, dispărut și 
el după ultima Olimpiadă, 
a fost zărit recent la Los 
Angeles, alergînd pe traseul 
viitorului maraton olimpic. 
Și lista poate continua, cu 
celebrități mai mari 
mai mici.

Fiecare poate avea, < 
gur, motivele lui, ca 
Borg, care și-a stopat 
era surprinzător, cînd 
meni nu se aștepta. Și, to
tuși, nu putem să nu ne 
întrebăm: De ce pleacă? De 
ce revin? Cînd .întoarce
rea este încununată de suc
ces (mai rar. și nu de ace
leași dimensiuni) înseamnă 
că decizia retragerii a fost 
pripită. Sau că vedeta s-a 
prea obișnuit cu gloria și 
nu suportă anonimatul. Sau 
că „argumentele" revenirii 
în arenă sint foarte... pal
pabile. Oricum, la mijloc 
este si o doză de neseriozi
tate 
care plătește, n-o ______
Dar fiindcă iubește, iartă... 
De fapt, nici nu are de ales.

Vladimir MORARU

sau

desi- 
d 

cari- 
ni-

pe care publicul, cel' 
merită.

• urca recordul « m “ ' n 
vedeta a probei avea >6 fie j;

Ș
=

• FIȘIER • FIȘIER > FIȘ'ER » FIȘIER • FIȘIER > FIȘIER» FIȘIER

ÎNOTĂTOARE ROMÂNCE LA „TROFEUL CELOR ȘAPTE COLINE"
O importantă competiție in

ternațională de înot, „Trofeul 
celor șapte coline", are Ioc la 
finele acestei săptămîni la Ro
ma. orașul ce va găzdui In

ECHIPA ROMÂNIEI
IN GRUPA ,,A“ LA C.E. 
DE BASCHET FEMININ

august Campionatele europene. 
Pe bloc-starturi vor urca și 
patru tinere sportive din țara 
noastră: băimărencele 
Pătrășcoiu (realizatoarea, 
trecute, intr-un concurs 
nizat de C.M.B.E.F.S„ a 
nod record național — 
la 400 m liber) Teodora Haup- 
tricht, Eniko Falencsar și reși- 
țeanca Gabriela Baka. Micul 
grup este Însoțit de antreno
rul emerit Ghearghe DImeca.

Anca 
zilele 
orga- 
unui 

4:21,2,

SllutlK u «misiunile ciejlorutulul turopcl

Grupa a IB-a: INTRE ANGLIA Șl DANEMARCA
Insuccesele repetate ale repre

zentativei Anglie! la martie com
petiții tarernapoaaie (C_M„ J.O. 
CX), „completate* anul acesta 
cu cele ale echipelor de dab ta 
cupele europene atot simptoma
tice, ta ciuda faptului eâ echipa 
Albi on ui ui se calific! mat întot
deauna ta fazele finale ale tutu
ror acestor Întreceri. N:d de 
data asta fotbalul englez na te 
contrazic- șl, Înaintea partidelor 
din toamnă se afiă pe locul 1 
ta această grupă, dar cu un a- 
vantaj fragil, de numai 1 punct 
față de Danemarca, cu care a 
terminat la egalitate, la Copen
haga. Ambele echipe stnt neîn
vins- p tai vor disputa, mal mult 
ea sigur, primul loc. partida de 
la K septembrie. Oe pe Wem
bley plrtnd a fi botirttoare. In 
disputa or pentru calificare, 
danezii mri an m atu : au un 
meci ma. puțin dec* elevii tal 
Bobby Robson. In echipa Argil
ei, cltev» nume noi — Mabbutt, 
Cowans. Withe (Aston Villa) șl

■ ■■

Anglia — Luxemburg 9—0, 
xemburg — Ungaria 2—6, Anglia 
— Grecia 0—0, Ungaria — Lu
xemburg 6—2. Anglia — Ungaria 
2—o, Danemarca — Grecia 1—X 
Ungaria — Grecia 2—3, Danemar
ca — Ungaria 3—1.

Au fost stabilite grupele si 
componenta acestora în vederea 
C.E. de baschet feminin, com
petiție care va avea loc în 
Ungaria. în acest an, în pe
rioada 1—18 septembrie. RE
PREZENTATIVA TĂRII NOAS
TRE ]-------  ---------- -----
GRUPA 
juca la 
echipele 
LANDEI, 
NI El și 
componenta 
Zalaegerszeg) 
Italia. Bulgaria, 
nla. U.R.S.S. și Suedia.

Formația României va 1uca. 
tn ordine, cu Ungaria. Iugo
slavia. Polonia. Olanda si

FACE PARTE DIN 
. „A" (meciurile sP vor 

Miskolc), alături de 
IUGOSLAVIEI. O- 

UNGARIEI. POLO- 
SPANIEI. Iată si

grupei ,B* (la
Cehoslovacia, 
R.F. Germa-

Spania.

Bissau — alături de consacrațil 
Shilton, Neal, Martin, Butcher, 
Stnwim Lea aau Trevor Francis, 

ta lotul danez, pregătit de fos
sa Internațional vest-german 
Sepp Piontek. alături de portarul 
KJaer, Morten, Olsen, veteranul
Ole Madsen, Arnesen, Lerby, 
Bert- .sen, mal fac parte jucători 
care activează in formații pro
fesioniste. Printre aceștia, bine
cunoscutul Allan Simonsen, a 
fost „Ballon d‘or“ al Europe! (1977). 
revenit acum ta Danemarca.
Biker (Lokeren — Belgia), Berg
gren (Pisa) Bastrup (Hamburg), 
jesper Olsen (Ajax). Nu trebuie 
subestimată — deși ce șanse 
mică — nici echipa Greciei (au
toarea a două rezultate de sen
zație : »—0 pe Wembley șl 3—3 
eu Ungaria, pe Nepstadlon), ca
re mai are trei meciuri pe teren 
propriu.

Meciuri disputate : Danemarca 
— Anglia 3—3, Luxemburg — 
Grecia 6—X Luxemburg — Dane
marca 1—2- Grecia — Anglia 0—X

1. 
3.
3.
4.
5.

Anglia 
Danemarca
Grecia 
Ungaria 
Luxemburg

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Berkeley (Ca

lifornia), irlandezul Eamonn Co- 
phlan a alergat o milă in 3:52,52, 
cea mal bună performantă eu
ropean! a sezonului. Alte rezul
tate : 100 m : Ron Brown 10,35 ; 
400 m : Charlie Phillips 45,73. Ill 
mg r Sam Turner 12,40, Larry 
Cowling 13.97, 000 mg : Cowling
41,07, triplusalt: Ray Kimble
17,21 m (vtnt favorabil), Willie 
Banks 17,00, Ajayl Agbebaku (Ni
geria) 1S.SS m. înălțime : Milt 
Goode 1,23 m, prăjină : Billy Ol
son 5,55 m, greutate : Dave Laut 
21.33 m. disc : Ben Plucknett 
71,14 m, Art Burns 08.93 m, Mac 
Wilkins 68,26 m, suliță : Tom 
Petranoff 90,00 m ; 'emlnln : 1500 
m : Mary Decker-Tabb 4:04,5.

BOX • Pugillstul profesionist 
tlllplnez Rudy Hidalgo (eat mus-

că) In vtrstâ de 22 de ani a În
cetat din viață ta urma unei 
hemoragii cerebrale la sfârșitul 
unul med de 4 reprize. Hidalgo 
este al 7-lea boxer flllplnez mort 
pe ring ta ultimele 16 luni.

ÎNOT « La Harkov. Elena 
Zaslavskaia a stabilit un nou re
cord al U.R.S.S. la IM m flutu
re cu 1:02.10. cu 6 sutimi de se
cundă sub vechiul record care U 
aparținea.

șah • După 6 runde ta tur
neul balcanic de la 
tru Cupa Prietenia, 
pe primele locuri se 
Iugoslavi Sintci șl 
cite 4J 
Armas 
remizat 
află pe 
turneul

la Plovdiv, după I runde, con
duce Kasoevm (U.R.S.S.) cu M 
p ci), urmata de Măriei (Iugo
slavia) U p, Boladjlev» (Bul
garia) I p (1), Aaenova (Bul
garia) I p, Ltgla Jlcman (Româ
nia) 4,3 p.

3
3
2

2 0 15- 2 8
1 O 7-4 7
12 5-61
0 3 15-12 4

5
4
5
5 1
5 0 0 5 5-25 «

Programul viitor : 21 .IX. An
glia — Danemarca ; 12.X. Ungaria 
— Anglia șl Danemarca — Lu
xemburg ; 28.X. Ungaria — Da
nemarca ; 16.XI. Grecia — Dane
marca șl Luxemburg — -Anglia j 
** —------a — Ungaria; 14.XH.

Luxemburg.
ixn. Grecia 
Grecia

*
campionatul
(et. a 13-a) 
următoarele __________
Cernomoret 1—2. Dina- 

Spartak Moscova 
— Dinamo Mosco- 

.. Șahttor 2—1.
Minsk — Nipru 1—X 
Pahtakor 1—2, Torpe- 

Zenit 1—0, Torpe- 
- Nistru 1—0. Ia

Cernomoret 17,

Unlunii Sa
s'au Inre- 

rezultate 1

• In 
vietLce 
gistrat 
TSKA 
mo Kiev
1—1. Metalist 
va 1—0, J-alglris 
Dinamo ‘
Ararat 
do Kutaisi 
do Moscova - 
clasament : 1.
X Dinamo Minsk 15, 3. ' Zenâî
Leningrad 15, 4. Jalgiris 15 etc.

• S-au Încheiat competițiile 
oficiale ta Elveția. Ultimul act 
a fost finala cupei, ta care 
Grasshoppers Zdrich a Învins, la 

Geneva cu 
Grass- 

cam pi ornat ta

Berna. pe 
3-0 (1—0). 
hoppers a 
J1 cupa.

Servette__
lh acest fel, 

etștlgat

• Sfârșit . _ . 
ța. FC Nantes 
iar echipele Bo

și in Fran
cam pioanâ.

Pernlk, pen- 
in clasament 
aflA maeștrii 
Blrkovlcl cu 
român ruliup. Maestrul 

care în runda a 8-a a 
eu Grivas (Grecia) se 
locul 5 cu 3 p. < In 
internațional feminin de

de sezon
J este _ __________

iar echipele Bordeaux (locul I1J, 
Lens (IV) și Laval (V) vor juca 
ta Cupa UEFA. Formația Paria 
St Germain, cîștigătoarea cupei, 
va evolua ta Cupa Cupelor Au 
retrogradat Tours, Lyon șl Mul
house. ta locul lor promovtad 
Rennes Toulon si Nlmea.

• Celebrul jucător brazilian 
Falcao a părăsit clubul A.S. Ro
ma, cu care a câștigat recent 
campionatul Italiei. în locul său 
A.S. Roma a adus un alt brazi
lian, pe Toninho Cerezo.
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