
VIZITA TOVARĂȘULUI
YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL,

SÎCREIAR GENERAI At C.C. Al PARTIDULUI POPULAR

«A4Ă Da LRCTUlflP^ DIN fOAit fAItllt. UNIȚI-VA |

RIVOI IIIlONAIl MONGOL, PREȘEDINTELE PREZIDIULUI
MARELUI DURAI POPULAR AL R.P. MONGOLE
In cursul zilei de joi, tova

rășul Yumjaaghiin Țedenbal, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole, împreună cu ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și de stat a R. P. Mongole, a 
făcut o vizită in județul Argeș.

La sosire, tovarășul Yumja
aghiin Țedenbal și tovarășa A- 
nastasia Țedenbal au fost sa
lutați cu deosebită cordialitate 
de tovarășul Ion Sîrbu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean, de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat.

In cursul 
avut loc la 
județean de _ 
fost informați despire dezvol
tarea in ritm accelerat a aces
tei zone a țării in anii con
strucției socialiste.

S-au vizitat apoi : Întreprin
derea „Dacia** din Pitești, In
stitutul de cercetări și produc
ție pentru pomicultură * 
Mărăcineni, Combinatul 
lucrare a lemnului.

Secretarul general 
tetului Central al 
Popular Revoluționar 
semnat in cărțile de onoare ale 
unităților economice vizitate.

Pe intreg parcursul vizitei, 
oamenii muncii din aceste în
treprinderi, cetățenii munici
piului Pitești au salutat cu căl
dură și prietenie pe tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal, expri- 
mindu-și satisfacția față de 
noul dialog la nivel inalt 
româno-mongol.

In incheierea vizitei, Comite
tul județean Argeș al P.C.R. a 
oferii un dejun in onoarea to
varășului Yumjaaghiin Țeden
bal, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului

convorbirii care a 
sediul Comitetului 
partid, oaspeții au

de la 
de pre-

Corni-al 
Partidului 
Mongol a

Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular ăl Republicii 
Populare Mongole.

In timpul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășul Ion Sirbu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, și tovarășul Yumjaa
ghiin Țedenbal au toastat in 
sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru continua în
tărire și dezvoltare a prieteniei, 
solidarității și colaborării din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol, dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Mongolă, dintre 
cele două popoare.

In cursul după-amiezii înaltul 
oaspete și persoanele oficiale 
care il Însoțesc s-au înapoiat 
In Capitală.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-an reîntilnit, joi, in cadrul 
unui dineu, cu tovarășul Yum
jaaghiin Țedenbal, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole, și cu tovarășa A I. 
Țedenbal-Filatova.

Cu acest prilej, cei doi con
ducători de partid și de stat au 
continuat schimbul de păreri in 
probleme de interes reciproc.

Convorbirile și dineul s-au 
desfășurat in spiritul priete
niei, înțelegerii și stimei ce 
caracterizează dialogul româno- 
mongol la nivel inalt, bunele 
relații dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.
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Azi, in „Cupa federației1 la baschet masculin

ROMÂNIA - AUSTRIA, MECIUL VEDETĂ
1

AL REUNIUNII INAUGURALE DE LA ORADEA
Tradiționalul turneu interna

țional de baschet masculin -Cu
pa federației**, aflat la ediția a 
IX-a, se desfășoară, de astăzi 
pînă duminică, în eleganta Sală 
a sporturilor din Oradea, cu 
participarea primelor reprezen
tative ale Austriei, Bulgariei, 
Ungariei și României. Compe- 
tița constituie, outem spune, 
returul disputat în luna aprilie 
în Ungaria, la Gyor, unde echi
pele Bulgariei și României s-au 
clasat (în această ordine) pe 
primele locuri, la egalitate de 
puncte, locurile 3 și 4 fiind 
ocupate de formațiile Austriei 
și Ungariei. Publicul orădean 
are acum prilejul de a urmări 
o întrecere al cărei scop este 
nu numai obținerea unei poziții 
cit mai bune în clasamentul fi
nal. d și verificarea potenția-

lului în perspectiva viitoarei 
activități oficiale. Pentru se
lecționata română, aceasta în
seamnă în primul rînd — ca 
dată — Balcaniada din acest 
an (Iugoslavia, 31 august — 4 
septembrie), dar mai cu seamă 
Challenge Round-ul campiona
tului european de anul viitor.

In acest scop, colectivul teh
nic al lotului (M. Nedef și H. 
Tursugian — antrenori, T. Mi- 
nescu (medic) — a convocat pe 
cei mai în formă jucători la 
ora actuală (dintre care nu 
lipsesc experimentații Coslel 
Cernat, Dan Niculescu și nici 
mai tinerii Florentin Ermura- 
che, Gabriel David, Alexandru 
Vinereanu, Iuliu Carpen, Sorin 
Ardelean), dar nu i-a putut 
chema și pe alți doi jucători 
de bază, Roman Opșitaru si

Virgil Băiceanu, ambii aflîn- 
du-se în perioadă de refacere.

Cît privește pe oaspeți, toți 
au anunțat că deplasează cele 
mai bune echipe, telul lor 
fiind același cu al selecționatei 
române : testarea jucătorilor tn 
vederea calificărilor din 1984 
pentru campionatul european.

Echipa României întîlnește 
azi pe cea a Austriei (pe care 
la Gyor a învins-o cu 96—84). 
Selecționata Austriei se află în 
plin progres, ultimele ei rezul
tate fiind’influențate și de pres
tația a doi americani de culoare, 
naturalizați cetățeni austrieci 
(Bill Chalmon și Michael Ma
loy). Programul zilei : ora 16s 
Bulgaria — Ungaria, ora 17,30 : 
festivitatea de deschidere : ora 
1& : România — Austria.

FINALELE „DACIADEH 1983 LA SCRIMĂ
Șl EXIGENTELE PLANȘELOR IN FERNAȚIIJNALE

O nouă ediție a „Daciadei" în 
scrima de performanță și-a în
cheiat faza finală, în urma că
reia au fost desemnați cam
pionii pe 1983 în proba indi
viduală la toate cele patru ar
me. De această dată și-au în
scris numele pe tabloul de

LA BUCUREȘTI Șl CRAIOVA, PREGĂTIRI
PENTRU MARELE DERBY DE MÎINE

• I. Marin și Ștefănescu — incerți • Bălăci și Beldeanu — suspendați
Iată-ne în ajunul i ~ .

Craiova, de mîine, de pe stadionul Dinamo.
Diviziei „A“ — roluri în care au mai apărut

tiții interne — se anunță foarte pasionant.
Care stat veștile din cele două tabere ? Iată

care urmează.

mult așteptatului^ derby al fotbalului românesc, Dinamo — Universitatea 
Duelul acestor protagoniste ale actualei ediții a 

Și în precedentele ediții ale importantei compe-

o întrebare la care răspundem în rîndurile

onoare al campionilor naționali 
floretista Marcela Zsak (U.S. 
Salu Mare), floretistul Petru 
Kuki și sabrerul Cornel Marin 
iambii de la Steaua), spadasi
nul Ion Dima (Farul Constan
ța», învingători — cu excepția 
spadasinului constănțean — a- 
flați pe lista candidaților au
torizați la 
interesează 
este reala 
titivă a 
fruntași, medaliați sau 
actuala ediție a „Daciadei", prin 
prisma apropiatelor mari con
fruntări sportive internaționale 
la care aceștia vor fi chemați 
sa reprezinte sportul românesc 
— Universiada de vară de la 
Edmonton și Campionatele mon
diale de la Viena, ambele pro
gramate în luna iulie. în aceas
tă ordine-

Cu totul neașteptat — și, 
bineînțeles, nedorit de cei care 
se ocupă de pregătirea selec-

titluri. Ceea 
la această 
valoare 

scrimerilor

ce 
oră 

compe- 
noștri 
nu la Floreta feminină, arma care, prin 

tinerele sale talentate, lasă să se 
întrevadă numeroase perspective 

internaționale
ționabililor, de titularizarea a- 
cestora — asalturile din ca
drul recentelor finale ale „Da- 
ciadei** de la București n-au

Paul SLAVESCU 
Tiberiu ST AM A

(Continuare in paa 3-3)
DINAMO a revenit marți seară de la 

Tîrgoviște. Ziua de miercuri a fost afectată 
unui program de recuperare, după care lo
tul de jucători s-a deplasat la Săftica, unde 
se pregătește în liniște. Joi dimineață, an
trenorii Dumitru Nicolae-Nieușor și Cornel 
Dinu au condus o ședință de pregătire com
plexă. âvîndu-se în vedere. în mod special, 
particularitățile adversarului. Azi are loc 
un ultim antrenament, cu conținut tactic. 
Jucătorii dinamoviști sînt apti de joc. Face 
excepție I. Marin, care se resimte de pe 
urma unei mai vechi accidentări. Sint spe
ranțe. totuși, ca el să poată fi recuperat 
pînă la ora meciului.

Ultimele antrenamente ale dinamoviștilor 
s-au axat îndeosebi pe mărirea efacicității 
în faza de atac, exersîndu-se o serie de 
scheme în acest scop.

UNIVERSITATEA CRAIOVA se află in 
stațiunea Victoria Geormane. situată la 25 
km de Craiova. Miercuri, titularii din me
ciul cu Jiul au urmat un program de refa
cere. iar jucătorii de rezervă au efectuat 
un antrenament de intensitate maximă. Joi. 
lotul a revenit, la Craiova, unde a efectuat 
un antrenament complex, fizic-tehnic-tactic. 
Astăzi, de la ora 10. tot pe ..Centralul** 
craiovean. Constantin Oțet si Nicolae Ivan 
supun jucătorii unei ședințe de pregătire 
cu caracter pur tactic, după care craiovenii 
vor pleca spre București. Crișan si Donose 
sint indisponibili de mai multă vreme. In 
plus, căpitanul echipei. Stefăneseu, acuză o 
lovitură puternică, la gleznă, recepționată 
în meciul de la Petroșani. Se fac eforturi 
pentru recuperarea lui. Aseară, Comisia de 
disciplină i-a suspendat pe Bălăci o etapă, 
iar pe Beldeanu 2 etape.

llitOiii navigatori încep „ucenicia1
pe... caiac

SPORTUL UNIVERSITAR TIMIȘOREAN 
Încearcă să redevină fruntaș.' s

(inele titluri de campioni ai 
țării cucerite. In retrogradarea 
(sau... desființarea) unor echi
pe divizionare. Este drept, șa
hul se află la loc de cinste, 
marea maestră internațională 
Margareta Mureșan, maestrele 
internaționale Dana Nuțu-Te- 
reșcenko și Gertrude Baum- 
stark, maeștrii internaționali 
Emil Ungureanu și Ion Bîries- 

.cu, antrenorul emerit Șerban 
Neamțu șa. fiind demni re
prezentanți nu numai ai spor
tului timișorean, ci și ai șahu
lui din țara noastră. Marile 
succese ale șahiștilor de la 
I.M.F. Timișoara se datorează, 
însă, în cea mai mare măsură, 
pasiunii și preocupării prof, 
dr. docent Pius Brinzei, al căi ui 
sprijin direct 
plin de secția 
lor medici si

La celelalte 
de performanță este departe de 
ceea ce a fost, motiv care ne-a 
deterimnat să ne adresăm unor 
factori responsabili ai unităților 
respective, solicitîndu-le opinia 
asupra cauzelor și. mai ales, 
asupra a ce trebuie întreprins 
pentru ca studenții sportivi din

Timișoara, cîndva port-dra- 
pel al sportului universitar din 
tara noastră, In întrecere di
rectă cu alt mare centru stu
dențesc — Cluj-Napoca — este 
de mai multă vreme într-un 
declin concretizat prin numărul 
mic al studenților sportivi, din 
orașul de pe Bega In loturile 
olimpice și naționale. In pu-

La Liceul industrial Sulina

PE O F1ȘIE DE APĂ ȘI PE UNA DE USCAT SE CĂLESC
Daci vi interesează activita

tea sportivă școlară din Su
lina, nu e neapărat nevoie sd 
vi călăuzească cineva de la 
consiliul sportiv județean, ca 
In cazul nostru profesorul 
Gheorghe Stan, secretarul. Fi
ind — de pildă — pe șalupa 
„Balotețti", cereți căpitanului 
Zaharia Cobzarencu să „pună“ 
incet-inainte cind ajungeți in 
dreptul orașului ți, fie dimi
neața, fie după-amiaza, veți 
vedea, pe malul drept, un pon
ton de pe care tineri și tinere 
lasă la apă sau ridică pe us
cat caiace frumos colorate, 
pentru ca în curtea clădirii de

VIITORII NAVIGATORI
alături să vedeți alți tineri in 
costume de sport alergind, să
rind sau jucind fotbal, sub în
drumarea unui profesor 
nu pare mult mai „mare" 
cit elevii săi. Este vorba 
Liceul industrial cu profil 
val, iar pe profesorul de edu
cație fizică il cheamă Victor 
Andrei. Absolvent al I.E.F.S., 
cu notă mare, el a optat pen
tru Sulina, unde s-a născut și 
a crescut, ți în care s-a în
tors să lucreze „zi-lumină“. ca 
și colega sa Eugenia Nicola.

care 
ie
de 

na-

,,Sulina e un oraș mic 
ne spunea prof. Andrei — 
elevii pot fi ușor antrenați 
într-o activitate sportivă orga
nizată și sistematică**. Ceea ce 
se ți intimplă la acest liceu, 
la care cei doi profesori fac o 
treabă bună, de calitate, nu 
numai la orele de educație fi
zică, ci ți in restul timpului.

iar

Mirceo COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

este simtit din 
de șah a viitori- 
tarmaciști. 
institute, spor ul

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag î-3)



1
| oZ)e la o săptămina la alta |

„Memorialu

O ATENȚIE, MAIDAN !

în vecinătatea hotelurilor „Atena" șl „Diana“ din stațiunea 
Saturn a fost amenajat, cu ani in urmă, șl un teren de tenis 
cu suprafață de zgură. Ctadva el era solicitat — ca bază de 
agrement — de numeroși practicanțl al „sportului alb". Mai 
este șl acum solicitat... Numai că proprietarul (întreprinderea 
de agrement șl producție pentru turism) a abandonat total acest 
teren : gardul împrejmuitor a dispărut parțial, locul zgurei l-au 
luat pietroaiele, praful șl resturile menajere depozitate acolo, 
iar bl locul tileulul, de stîlpi este o biată sfoară. „Gospodarii" 
care se ocupă de teren au avut, insă, grijă să scrie pe asfalt, 
cu litere mari, cit să se vadă din avion : TEREN DE TENIS. 
Iar cîteva săgeți iți indică drumul către... maidan !

• REÎMPROSPĂTAREA ENCICLOPEDIILOR - O NECESITATE

„Mică enciclope
die de...“ — exce
lentă Inițiativă, lan
sată cu ani In urmă 
de editura Sport-tu- 
rism (debutul l-a 
făcut tenisul, volum 
semnat de colegul 
nostru Radu Voia) 
continuă să se bu
cure de unanime a- 
precieri, atît în lu
mea specialiștilor.

de...‘
cît și printre iubito
rii de sport șl de 
carte valoroasă. 
Ne-am permite, pe 
această temă. Bă 
sugerăm prestigioa
sei edituri ca, din 
timp ta timp, să 
tipărească noi edi
ții, care să fie com
pletate cu ultimele 
evenimente din dis
ciplina respectivă.

De fapt, este un lu
cru cunoscut că en
ciclopediile din toa
tă lumea, pe toate 
temele, stnt mereu 
reîmprospătate, nu
mai In felul acesta 
ele devenind instru
mente de lucru in mina specialiștilor, 
a ziariștilor sportivi 
etc.

• DIN NOU LIPSA LA APEL I

Reluăm o întrebare pentru 
tehnicienii F.R. Atletism : mai 
există vreo șansă ca tn com
petițiile oficiale să poată fi 
văzute la start și ștafete de 
4 X 100 sau 4 X t Ne ex
primăm Îndoiala ta 
privință din moment 
pentru a doua oară

puțin de

această 
ce, lată. 
In mai

puțin de o lună, probele res
pective au fost... omise 1 La 
recentele campionate interna
ționale ale României abia ț-a 
găsit o echipă (AS.A. sibiu) 
de ștafetă de 4 X «M care M 
Ce opusă celei a Cubei, tar 
ștafeta de t X 1” •-*
ținut, din lipsă de... atleți.

TINERII RUG BY ȘTI LA START
Reunind la start 23 de selec

ționate județene, „Daciada" 
ta rugby — jun'ori a ajuns la 
ora deciziilor. Astfel, Stadionul 
tineretului din Capitală găzdu
iește duminică, eu începere de 
la ora 9, partidele pentru 
locurile 1—2 și S—i. Finala 
competiției va opune, pe tere
nul IV, selecționatele Bucu
rești și Constanța, In vreme ce

în jocul pentru cel de al trei
lea loc pe podium se întîlnesc 
echipele din Iași și Arad (te
renul II).

In întrecerea seniorilor, eta
pa interjudețeană 
miercuri 15 iunie) 
28 de selecționate, 
mătoare au loc la 
iunie, finala _ 
tindu-se la 29 iunie.

SERIA MECEURILO

i
• Șl VOLEI, $1 ÎNVĂȚĂTURĂ...

Sportul și învățătura fac casă bună, cum se spune, cn cond:- 
ția respectării unei discipline ferme de viață, uneori cn prețui 
unor renunțări la distracții, la dans... Este cazul jucătoarei Ce 
volei GeliI Gulniza, de la Farul Constanța, cel mal bun produs 
al C.S.ș. Medgidia. Devenind jucătoare de bază la duba. oe pe 
litoral și componentă a lotului reprezentativ, ttaăra de a de 
ani și-a găsit timp pentru a-și termina studiile hce^e șl a »e 
înscrie apoi ta Institutul de tovățămtat superior din Constanța. 
După ce a fost prezentă la turneul final al „Daciadef* de per
formanță la volei, ea ișl va susține lucrarea de dlp-.orrJ pentru 
a deveni profesoară de educație fizică. Succes !

• JUNIORII BARBULESCU $1 STANISZEWSKI «•

(programată 
a angrenat 
Etapele ur- 
19, 22 și 25 

,Daciadei" dispu-

FINALISTELE ÎNTRECERII JUNIORILOR II LA BASCULE
tn urma desfășurării fazei de 

zonă x „Daciadei* de performan
ța pentru baschet baliștu juniori 

H, au fost desemnate oa finaliste 
următoarele selecționate : mascu
lin : Arad. Argeș. Bihor, Bucu
rești Constanța Mureș ; feminin : 
Clui Constanța, Covasna, Mureș,

FINALELE

Satu Mare. vUcea. Surprinde ne- 
calificarea selecționatei feminine 
a municipiului București, clasată 
ta zona de ta Gheorgheni, ta 
urma selecționatelor județelor 
Cluj șl Satu Mare. Turneele fi
nale vor avea loc ta Tg. Mureș, 
între 7 și II septembrie.

LA SCRIMĂ

BRĂILA, 16 (prin telefon). 
Arena de box din localitate a 
devenit neîncăpătoare pentru 
marele număr de iubitori ai 
..nobilei arte'* dornici să urmă
rească disputele celei de a X-a 
ediții a .Memorialului Ion 
Covaci". Cu cît ne apropiem 
de lazele finale ale competiției, 
cu atit paitidele devin mai in
teresante. Iată cîteva amănunte 
dt la ultimeele două reuniuni, 
desfășurate cu casa de bilete 
închisă.

DIN JURUL
FILEULUI

(Urmare din pag. 1)

fost pe deplin edificatoare din 
acest punct de vedere. Ca să 
fim mai exacți, doar floreta 
feminina a înfățișat un tablou 
mai viu colorat si o 
valorici demni de luat

ierarhie 
in sea-

Doi juniori, românul Dan Bărbulescu 
și polonezul Piotr 
Staniszewski, au do
minat ultimele În
treceri internațio
nale de șah organi
zate ta țara noastră. 
La competiția „So
meș 83“ de ta Satu 
Mare, Dan Bârbu-

lescu (19 ani. Jucă
tor ta antre
nor Emaauel Bel
cher) a fost liderul 
cîtorva runde, obți- 
ntad cele mai bune 
rezultate dintre șa
hiștii români pre- 
zenți ta concurs. 
Colegul său polonez 
a rfștigat recentul

< ,

• l$l POT PERMITE TIMIȘORENII ACEST

In vara anului trecut, unul 
din terenurile de fotbal ale 
Clubului sportiv școlar Bana
tul Timișoara a fost cedat (nu 
se prea știe de cine I) clubu
lui Electromotor. De atunci 
terenul este bl paragină I Au 
fost scoși și stupii gardului 
Împrejmuitor (chipurile, pen
tru a fi refăcut), rămași arun
cați pe marginea terenului.

• FELICITĂRI PENTRU F. G BIHOR

LUX î

::

O pârtii 
rit „serj 
(Progresul 
CucuyțStl 
a început 
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în contiSj 
librat sili 
strîns, el 
puncte. ■

• La Tirgoviște și Pitești s-au 
Încheiat turneele finale pentru 
calificarea ta divizia secundă de 
volei. Iată cîteva amănunte :

Ț1RGOVIȘȚE. Dintre cele 6 e- 
chipe feminine calificate pentru 
turneul final, au obținut califi
carea ta „B“ formațiile C.S.Ș. 
Focșani, C.S.Ș. Dîmbovița Tirgo
viște și Olimpia — Metalul 33 
București, care a devansat pe 
Filatura M.Ciuc, tavingtad sur
prinzător ta ultima zi pe... lidera 
clasamentului, echipa din Foc
șani ! (M. AVANU, coresp.).

PITEȘTI. în urma unor dispute 
echilibrate, primele trei locuri și 
calificarea ta Divizia „B“ mascu
lină au revenit, la egalitate de 
puncte (departajate de setaveraj) 
echipelor Calculatorul București 
9 p (14:5), Dacia Service Pitești 
9 P (13:6) șl I.T.B. 9 p (14:7). în 
cele mai Importante meciuri : 
Calculatorul — Dacia 3—1, I.T.B. 
— C.F.R. Arad 3—2, Dacia — 
I.T.B. 3—2 și I.T.B. — Calculato
rul 3—2. (I. FEȚEANU, coresp.).
• O selecționată secundă de 

volei (m) a țârii noastre a parti
cipat la un turneu ta Cehoslova
cia (la Kosice), unde a pierdut 
toate cele 7 partide susținute : 
0—3, cu Cuba, Cehoslovacia I și 
n, Polpnia și Canada, 1—3 cu 
R P.D. Coreeană șl 2—3 eu ' as- 
tria , „Cu excepția Iul Sori., Pop 
șl, oarecum, a Iui Oltean și Să
niuță, slabe speranțe", ne spunea 
1a întoarcere prof. V. Surugiu, 
care a însoțit echipa. Intr-adevăr!
• Săptămlna viitoare reprezen

tativa feminină a României va 
lua parte la turneul de la Ros
tock (R. D. Germană), alături de 
echipele Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei. Poloniei șl R.D. Germane. 
Test important pentru voleibalis
tele noastre, dat fiind faptul că 
vor tntnnl 4 dintre posibilele ad
versare din grupele preliminare 
ale C E. din septembrie. Cu acest 
prilej, la Rostock se va face șl 
tragerea la sorți pentru repartiția 
echipelor ta cele 3 grupe ale com
petiției continentale.
• Echipa de juniori a țării 

noastre va lua parte, între 29 iu
nie și 3 iulie, la turneul de la 
Zalaegerazeg (Ungaria), dotat cu 
„Cupa Ghcsej".

lui Ion Fantelimonescu, pre
cum și de starea de suficiență 
la un nivel mediocru a lui 
Alexandru Chiculiță. Minusuri 
care reprezintă, totodată, as
pecte importante de remediat 
in scurtul răstimp care a mai 
rămas pînă Ia 
brerilor noștri 
Viena.

Ca de altfel 
cursurile

participarea sa
la CM. de la

în toate con- 
interne din ultima 

vreme ale floretiștilor, și de 
data aceasta între scrimerul 
nr. 1 la această probă, Petru 
Kuki, și ceilalți trăgători, in- 
elusiv cei din lot, s-a consta
tat un mare decalaj. Singurul 
fapt pozitiv îl constituie sem
nele de revenire ale Iui Kuki la 
forma care l-a consacrat pe 
planșele internaționale. Ca ur
mare a unor antrenamente mult 
mai intensive, cu o participare 
conștientă a sportivului, dato
rată atenției acordate pregăti
rii psihologice, esențială în a- 
ceastă disciplină olimpică, Pe
tru Kuki are acum un gabarit 
apropiat cerințelor marii per
formanțe, apetit de concurs și, 
ceea ce ni se pare mai impor
tant, încredere — din nou — 
în posibilitățile sale. Clasarea 
pe locul 4 la recentul „Turneu 
al țărilor socialiste" (prima sa 
finală în acest an) pare 
semn încurajator.

Este foarte grăitoare 
situația seieeționabililor 
tal de spadă clasarea 
afara locurilor de podium. Fără 
a putea invoca uzura. R- Szabo, 
N. Bodoczi și F. Nicolae, toți 
trăgători tineri, aflați abia la 
începutul carierei de perfor
meri, n-au putut să se impu
nă In fața constănțenilor I. 
Dima și I. Nițuîescu, pregătiți 
mult mai sumar, în afara exi
gențelor lotului. Aceștia din ur
mă au avut, însă, ambiția de a 
cîștiga, precum și, suprinzător, 
prospețimea necesară. La a- 
ceastă oră, spadasinii au dove
dit că numai printr-o rapidă 
concentrare a forțelor vor pu
tea să facă față unui concurs 
de anvergură, ci trebuind să 
aibă mereu în față îndatorirea 
primordială, aceea de a fi real
mente concurent! și nn simpli 
turiști !

Astfel, printre cele 8 
te ale probei feminine 
retă i-au aflat reprezentantele 
.vechii gărzi* — Marcela Zsak 
și Aurora Dan. exponente ale 
„noului val* — Elisabeta Guz- 
gaau, Csila Rupatesies, Monica 
Veber, dar si foarte tinere tră- 
gătare. de reală perspectivă — 
Reka Lazar, Cristina Mihăilă si 
Alina Moțea, aceasta din urmă, 
la 15 ani, cea mai tinără fina
listă din ultimul deceniu și re
velația actualei ediții. Și de 
aid reiese faptul că, dintr-o 
asemenea .asamblare", dar si 
eoaevrență, se poate naște o E- 
CHIFÂ REPREZENTATIVA pu- 
teraieă. competitivă, după pă
rerea noastră, atit la Edmonton 
(ude principala responsabilita
te va cădea pe amerii medalia
telor ea aur și argint în .Da- 
eiadâ". Marcela Zsak și Aurora 
Dan, alături de mai tinerele 
lor coechipiere Elisabeta Guz- 
gaan. Csila Raparcsics și Roza- 
Ua Oros, aceasta din urmă ab
sent ă la recentele finale), cît și 
la Viena. unde echipa Româ
niei va trebui să alinieze o 
garnitură eit mai apropiată de 
cea care ne va reprezenta in 
1*4 la Jocurile Olimpice -de Ia 
Los Angeles. Și ia care accen- 
tai să cadă pe tinerețe.

Ma; aproape de ceea ce s-a 
dorit, dar încă nesemnificativă 
pe deplin, evoluția sabrerilor. 
Singurul care au și-a însotit 
asalturile cu_ mari semne de 
întrebare a fost, in această fi
nală, Cornel Marin, echilibrat 
psihic, cu o bună dispoziție pe 
planșă, cu o siluetă care fi per
mite mult mai multă mobilita
te. El confirmă, astfel, victoria 
— recentă — de la «Turneul 
țărilor socialiste*, din Ceho
slovacia In privința celorlalți 
component! ai lotului reprezen
tativ »-au observat încă minu- 
suri în pregătire, dovedite, de 
pildă, de oboseala hii loan 
Pop. de incoerențe acțiunilor 
lui Marin Mustață, de nervo
zitatea excesivă a lui Mihai 
Frunză (care li grevează încă 
eforturile vizibile ce le face 
pentru a reintra în echipa na
țională), de lipsa de vigoare a

Gnalis- 
de flo-

a fi un

pentru 
din lo- 
lor în

s
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JK?
șl Inq 
ții. AJ 
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„Voml 
mea 1 
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Prol 
tru I

La Til 
Iași. I 
și:nt:| 
rugb 1 
de-o | 
pd n: țl 
versaj

amblAbsolvenții I.CJ. promo
ția 1963 anunță revederea 
— eu prilejul Împlinirii a 
20 de ani de la terminarea 
studiilor — In ziua de 
luni, 25 iulie 1983, ora 10, 
la sediul Institului de Edu
cație Fizică șl Sport.

ecnm
scoru

Rubrică realizată de Ion GAVRILESCU

Unul dintre cluburile cele mal harnice ta privința editării de 
materiale de propagandă este F.C. Bihor. In afara programelor 
pentru fiecare med, bine alcătuite, cu un conținut adecvat, se 
mai tipăresc programe lunare ea articole legate de activitatea 
fotbalistică din Județ, tar trimestrial apare „Fotbal la porțile 
Bihorului", o plachetă realizată de Constantin Butișcâ. ta cola
borare cu alți publiciști, ta care, ta afara unor probîane enig
mistice. sint pubUcate materiale privind istoria fotbalului oe 
pe aceste meleaguri, amintiri despre jucătorii orădecd de odi
nioară. tar ta ultimul număr, recent apărut, a început o inte
resantă retrospectivă a CM. 13S2. Felicitări clubului o râde* r. I

«•

LA LICEUL INDUSTRIAL SULINA
(Urmare din pag. 1)

La „ore* pun accent pe atle
tism, sport care este conside
rat cu adevărat prioritar tn 
dezvoltarea eatităților fizice 
ale elevilor. Se fac alergări pe- 
strada principală, de la debar
cader la primărie ți înapoi, 
sub permanentul îndemn al 
cronometrelor. In trimestrul III 
domină lecțiile de 
alergări de viteză 
diferite, la clasele 
racter de învățare, 
sele VI—VII cu
startului de jos, punîndu-se ac
cent ți pe finiț, pe atacurile 
la sosire, pe încălzire specifi
că ți individualizare. Treabă 
serioasă, ale cărei roade se vid 
în ținuta elevilor, in întreaga 
lor comportare ți, foarte im
portant, în celelalte ramuri 
sportive ce se practică aici.

Înotul e la mare cinste nu 
numai pentru ci cel puțin 80 
la ‘sută din elevii liceului cu 
profil naval trebuie să și-l în
sușească, ci și pentru ei cei 
doi pedagogi au ^metodă*. Vi
ne apoi fotbalul, în care Emil 
Condrat (dintr-a VIII-a). Ni- 
cușor Iacoblev '(a TX-a) ți mai

atletism, cu 
in tempouri 

V eu ea- 
iar la cla- 

repetarea

ales Alexandru Cuzmin (a V-a) 
se dovedesc mari speranțe ale 
profesorului Andrei. ~ 
teau lipsi caiacul și 
sporturile apei, spre 
îndrumați mai ales___
elevi de la 1JK) m in sus, ca 
Mircea Scipanov ți Aurel Chi- 
riac (dintr-a Vlll-a) sau Vio
rel Maxim (a Vil-a). Șah joa
că aproape toți elevii, nu pu
țini sint cei ce îndrăgesc te
nisul de masă ți voleiul, iar 
in sezonul rece sporturile în 
aer liber cedează locul patina
jului viteză ți hocheiului, in
tr-un campionat eu n« mai 
puțin de S0 de jucători echi
pați eu toate cele de trebuință.

Asta ar fi activitatea din 
programa țcolari ți din ini
țierea in performanți. Dar ac
tivitatea de masă, din cadrul 
„Daciadei" ? Din 
sportivă „Știința* fac 
toți elevii ți profesorii, 
carnete in reffuld și eu 
zația la zi, la ora vizitei 
tre existînd un ^disponibil" de 
20 000 da lei, tn condițiile In 
care țeoala se bucură de o 
zestre sportivi bogată, atit tn 
echipament, cît ți tn materia
le, Campionatul asociației se

Nu pu- 
canoea. 

care sint 
^iganții*.

asociația 
parte 

cu 
eotl- 

noas-

ca 
de

d-

desfășoară „non-stop*, vara 
n iarna, intr-o atmosferă 
interes general.

La „panoul sportiv" sint 
nunțate la zi toate competiți
ile de masă, intre care nelip
sitele duminici sportive. Tot 
aici sint afișate, spre stimula
rea ambițiilor, normele 
S.U.V.A., clasamentele cam
pionatului asociației, pe spor
turi, noutățile filatelice cu te
matică sportivă, un dicționar 
de terminologie sportivă ți 
lucrări grafice inspirate din 
sport, executate de elevi, cum 
este — de pildă — Corina 
Condrat, o talentată elevă din
tr-a

O 
ti a 
cete 
tară .
ale „Daciadei" la atletism, fot
bal, caiac-canoe, tenis de masă, 
țah, patinaj ț.a. Cei de la Su- 
lina ți-ar fi măsurat forțele și 
Ia etapa județeană a tetratlo- 
nului țcolar ți „Crosului pio
nierilor" din acest an. dar nu 
au fost invitați... Poate la 
anul, fiindcă activitatea sporti
vă de la acest liceu nu poate 
fi trecută eu vederea.

VlI-a. 
asemenea activitate boga- 
generat ți frumoase suc- 

In fazele județene sau pe 
ale diverselor competiții

SPORTUL UNIVERSITAR TIMIȘOREAN
(Urmare din pag. 1)

Timișoara să revină printre 
fruntașii țării.

Frimul interlocutor, NICO
LAE GODEANU, președintele 
clubului sportiv Politehnica, 
ne-a răspuns : „Vremurile eînd 
ne puteam întări secțiile de 
performanță cu sportivi prove- 
niți din alte localități au trecut 
de mult ; „bugetul" de timp pc 
care studentul îl poale acorda 
spoitului de performanță a scă
zut. Iată două cauze, dintre 
multe altele. Mai important 
pentru noi este acum să vedem 
ce facem pentru îndreptarea si
tuației. Deocamdată ne-am în
tărit colaborarea eu cluburile 
sportive școlare timișorene care 
au secții corespunzătoare celor 
ale noastre. Folosind dubla le
gitimare, au fost promovate 
elemente de perspectivă Ia vo
lei, atletism, canotaj și caiac. 
Pc de altă parte, țlnînd seama

că sportul de înaltă performan
tă impune două și chiar trei 
antrenamente pe zi, am solici
tat antrenoriloi să nu se limi
teze Ia orele de pregătire strict 
planificate, ci să fie pur și sim
plu la dispoziția sportivilor, in 
funcție de „ferestrele" pe care 
aceștia le au. In scopul spriji
nirii candidaților Ia intrarea in 
învățămîntul superior, s-a soli
citat ajutorul catedrelor de ma
tematică șl fizică pentru orga
nizarea de cursuri pregătitoare. 
In sfirșit, încercăm să rezolvăm 
problema bazei materiale, de 
pildă, prin redarea în funcție 
a vechiului stadion Politehnica, 
ale cărui lucrări de moderniza
re durează de eitiva ani".

LEONTIN BULBOACĂ, vice
președinte al clubului sportiv 
Universitatea, ne-a declarat : 
„Tn afara pentatloniștflor și a 
baschetbalistelor, 
tivi ai clubului 
cel mai bun caz 
tea a doua a 
Dcscomplelarea

ceilalți spor- 
se află — in 
— în jumăia- 
clasamcntelor. 
loturilor prin

ANUNȚ
Ministerul Educației șl Inv&țămtatulu! aduce la cunoștința oa

menilor muncii care doresc să participe ta concursul de admi
tere ta tavățămtatul superior la profilul educație fizică, forma 
fără frecvență, eă înscrierea pentru acest concurs va avea loc 
In perioada 17—20 octombrie 1983, tar probele de concurs se 
vor desfășura ta perioada 21—25 octombrie 1983.

Locurile vor fi afișate la I.E.F.S. București.
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Covaci14 la box

brată au ofe-
Ion Neagu 

a) și Tiberiu 
ixerttl militar 
>inp; una din- 

expediindu-1 
i. In continu
ii brăilean a 
pie de Cucu, 
ase croșee ca- 
idus o nespe- 
ușoară" dina- 
1 țîrcomnicu 
mițătoare re- 
u dibăcie lo- 

plasate de 
pgresul Brăi- 
punctat precis 
pd o victorie 
[ic, o victorie 
i-a satisfăcut 
i, Ion Dumi- 
, care, insă, 
or să revină 
boară- în ca- 
pș, Gheorghe 
Lila), compo- 
lional, Și Do
rn au luptat 

timp de 9 
rund, Jianu 

b de dreapta 
|ost numărat 
roită a echi- 
Bntr-un final 
It victoria la 
De mică", un

alt component al lotului, Gheor
ghe Simion, medaliat cu bronz 
la „europenele" de la Varna, 
a luat prea ușor meciul cu 
Silvestru Onu (Prahova) și a- 
bia după ce a primit un aver
tisment pentru lipsă de comba
tivitate, în primul minut, Si
mion a boxat la valoarea sa, 
obligtndu-și adversarul să aban
doneze în ultima parte a me-. 
ciulul.

Alte rezultate- Cat. «emiuțoa- 
ră : Gh. Florescu (Otelul Tîr- 
goviște) b.p. D. Boboc (B. C. 
Brăila), C- Tudosa (Dinamo) 
b.p. FI. Butnaru (PAL Brăila), 
G. Rusu (B.C. Galați) b-p. C. 
Radu (Otelul Tîrgoviște). tlțaa- 
ră : Al. Peticită (Prahova) b-p. 
C. Machiș (B.C. Brăila), L Cor- 
neanu (Farul) b-p. D. Soare 
(A.S.A. Buzău), N. Radian 
(Muscelul) b.p. C- Gheorghe 
(Steaua). Cocoș : C. Pascariu 
(rrahova) b.p. V- Sa ghin (Fa
rul). G. Corâea (B.C. Brăila) 
b.p. Fl. Nicolae (Dinamo), D. 
Agavriloaia (Nicolina) b.p- Gh. 
Brumă (Rapid). Mijlocie mică : 
P. Petre (Voința Brăila) b.p. 
V. Mihai (Farul), C. Lihăceanu 
(B.C. Galati) b.p- AL Cormoș 
(A.S.A. Cluj-Napoca), C. Ghîn- 
dăoanu (Ceahlăul) b.p. N. Ba- 
laban (Dacia Pitești).

Paul IOVAN

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

GRUPA NOASTRA ESTE
PUTERNICA, ECHILIBRATA44

Discuție cu antrenorul fih Staicu despre echipele
Italici $1 Iugoslaviei $1 perspectivele „olimpicilor" noștri

DERBYUL DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
DE-A LUNGUL A 19 CAMPIONATE

fE CUNOAȘTEM 
INE adversarii..
meciurile pe 

|de tineret (la 
le^^kisțmut, 

victo- 
t Oaspeților, 
fi de propor- 
bofida pregă- 
au făcut for- 
Unlversitatea 

litehnica Iași, 
nm la Inălți- 
I nostru ad- 
nea antreno- 
umitru 
înaln- 
orașul 

kem să 
a sîn- 
să ne 

mai
întrecerea cu 

I— ne asigura 
Gorun, unul 

fii „XV“-lui

pplinite, pen- 
fugbyști de 
pnecli s-au 
wa*e. Șapte 
Inul) înscrise 
I (la zero) la 
ertocutori a- 
oamenl de 
care se află 

Im as des cum- 
Leptau ca ad- 
bri sub 23 de 
tffcplică atît 
ilWnlca Iași, 

aveau 
partide inter- 
pe din Fran- 
lte țări cu 
-cută valoare, 
un anumit 

-a fost așa, 
cele două

re A,

formații din primul eșalon al 
rugbyului nostru au pierdut 
au avut asemenea proporții, 
încît ne este jenă să le rea
mintim. „N-am cunoscut va
loarea reală a adversarilor 
noștri — afirmau atît timișo
renii, cît și ieșenii — altfel, 
poate, am fi recurs la selec
ționate cu participarea mai 
multor județe...**

Punct de vedere asupra că
ruia ne exprimăm doar par

țial acordul... Fiindcă 
nu este firesc sâ nu 
cunoști (la nivelul fo
rului de specialitate) 
cit de cît forța de joc 
a unei echipe care 
îți vizitează țara.

Și, cunoscînd-o, să nu cauți 
să-i opui adversari de valori 
apropiate. După cum la fel 
de nefiresc este să inviți for
mații slabe, cărora să le ad
ministrezi... un car de eseuri !

Toată lumea care a văzut 
'meciurile de rugby de la Ti
mișoara șl Iași a constatat 
marea valoare a rugbyului en
glez, această echipă oaspete 
de tineret fiind viitorul „XV“ 
al Angliei.

Dacă rugbyștii englezi au 
fost admirați pentru joc și 
eseuri spectaculoase, nu ace
lași lucru se poate spune des
pre divizionarele noastre care 
au dat o replică slabă, în 
bună măsură, așa cum am 
arătat mai sus și din cauza ne
cunoașterii adversarilor. Este 
un motiv în plus, ca FJL 
Rugby și cele mai bune echi
pe românești să se pregă
tească foarte bine pentru în- 
tîln-irîle viitoare cu rugbyul 
britanic.

Tîberîu STAMA
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Săptămîna trecută s-a dispu
tat un nou med (al 3-lea) din 
grupa „C" a preliminariilor o- 
limpice. grupă din care Iac par
te echipele Ramâniei, Italiei, 
Iugoslaviei și Olandei. La Pa
dova și-a făcut debutul in com
petiție și formația olimpică a 
Italiei, care a totîlnit re
prezentativa Iugoslaviei. Ca 
parte interesată la acest 
joc a asistat și antreno
rul Gheorghe Staicu, care se 
ocupă, in calitate de antrenor 
principal, de . 
prezentativei olimpice. L-am 
rugat să ne 
nunte despre 
tivă, despre parteneri, intere- 
sindu-ne, firește, perspectivele 
grupei și ale olimpicilor noștri 
In viziunea sa.

— Mai întîi, pentru informa
rea dtitorilor, care cunosc doar 
rezultatul tehnic (2—2), o scur
tă cronică a partidei

— 20 000 de spectatori au um
plut pînă la ultimul loe tibu- 
nele stadionului din Padova, 
ceea ee dovedește interesul fa
tă de eompetițle. Intîlnirea a 
fost urmărită de Bearzot și Ve- 
selinovici, antrenorii primelor 
reprezenatative ale Italiei și 
Iugoslaviei, ea ai de antrenorul 
echipei olimpice a Olandei 
Block. Echipa Italiei a demon
strat clasa unor individualități 
ca Fr. Baresi 
(Inter), Iorio 
tti 
mai 
gazdele au dominat _____
condus eu 2—0 prin golurile 

(min. 3) ți 
Au crezut 

e rezolvat, 
continuare

pregătirile re-

dea dteva amă- 
lntGnirea respec-

(Milan), Bagni 
(Roma), Marche- 
eare au fost cei 
primă repriză, 

jocul, au

Iorio
(min. 37). 

că totul 
(ratat in

SĂ REDEVINĂ FRUNTAȘ
^localități a 

valoare și 
ului de au
de activita- 

)rman(ă slut 
e regresului 
irmanță la 
oara, cărora 

K și insuli
ță. In ultima 
e a sporirii 
icerii secțli- 
>ună colabo- 
»rtiv școlar 
«stată înti- 
elemente de 
I sini multe 
exemplu — 
muncii eo- 

eonducători- 
în sprijinul 
și în acii- 

ubului spor- 
Poate că în 

mal avea 
le la adresa 
mantă. An- 
ir mai mare 
■rezolvarea 
rniversitatea 
n din partea 
activiști ne 
cazia anali- 
spozitii su- 
nțe a căror 
juta consi-

F-S., TEO- 
e răspunde 
rîormanță a 
ișoara, și-a

» 
exprimat succint și... Ia obiect 
părerea : .Sportul universitar 
nu se bucură de interes sufi
cient din partea conducerilor 
institutelor de învătămînt supe
rior, din partea eadrelor didac
tice șl altor foruri studențești. 
Redresarea este, totuși, posibi
lă și in acest sens remarc că 
s-au luat măsuri pentru asigu
rarea .spatelui", printr-o mai 
strînsă colaborare eu cluburile 
sportive școlare, așa cum se 
petrece la baschet feminin, la 
rugby și la fotbal. Mal este ne
cesar ea Ministerul Educației și 
Invătămîntului să nu se rezu
me la a ajuta numai prin în
cadrare de personal și sprijin 
financiar, ei să aibă și preocu
pări de rezolvare Ia fata locu
lui a principalelor probleme". 

Departe de a cuprinde toate 
aspectele legate de regresul 
sportului de performantă in in
stitutele de Invățămint superior 
din Timișoara, rtndurile de mai 
sus au exprimat unele opinii 
interesante, citeva soluții ime
diate sau de perspectivă. Am 
adăuga că adevărata rezolvare 
poate veni numai dacă toți fac
torii răspunzători (direct sau 
indirect) de această activitate 
vor colabora, vor realiza uni
tatea de idei și de fapte care 
să ducă la ridicarea sportului 
studențesc timișorean pe culmi
le care i-au adus cîndva o me
ritată glorie- Spre gloria spor
tului românesc, în general.
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lui 
Bagni 
insă 
au 
partida mal ușor, s-a acciden
tat Bagni, au intervenit și 
schimbările inspirate făcute de 
iugoslavL Toate acestea au In
versat raportul de forte si oas
peții au întors rezultatul prin 
golurile Iui B. Tvetkovici (min. 
65) și Mance (78). Cu cîfiva ju
cători de certă valoare, ca Djur- 
kovici, Elzner, frații Tvetko- 
vici, care sînt si internaționali 
„A", Iugoslavia a impresionat 
t>rintr-o mare capacitate de 
luptă, pe lingă calitățile teh
nice ale jucătorilor săi.

— Care au fost formațiile a- 
liniate ?

— ITALIA : Galii — Tassotti, 
Vierchowod, Fr. Baresi, Nela — 
Bagni (min. 65 Sabato), Battis- 
tini, Marchetti (min. 70 Con- 
iratto)— Fanna. Iorio, Massaro; 
IUGOSLAVIA : Simovici —

Djurkovici, Elzner, Radanovici. 
Z. Tvetkovici — Bozniak, Ce
ri» (min. 54 Giacan), Bazdare- 
vici — B. Tvetkovici, Mance, 
Mltnarici (min. 50 Mkrela). 
Nu a jucat golgeterul Halilo- 
vici, care era accidentat.

— Cum apreciati valoarea jo
cului ?

— A fost un meci bun, între 
două echipe puternice. De Ia 
italieni, de pildă, patru jucă
tori sînt in perspectiva de a 
deveni ttiulari în prima repre
zentativă, Vierchowod este de 
eitva timp rezerva lui Seirea, 
iar la iugoslavi, destui inter
naționali ^A".

— După această partidă, 
in care a intrat in „sce
nă" și echipa olimpică a 
Italiei, cum apreciați perspec
tivele în grupa noastră ?

— Acum cunosc cele patru 
formații. Mai mult deeît se 
anticipa, consider că avem o 
grupă 
bratâ, 
piaie. 
punct 
dar nu —decisiv pentru eă mai 
sînt destule meciuri grele pen
tru fiecare formație și nu vor 
lipsi, zic eu, nici surprizele, 
rum s-a intîmplat acum în re
priza secundă.

— în acest context, ce ne 
puteți spune despre olimpicii 
noștri ?

— Deocamdată am intrat în 
pauză competițională în grupa 
olimpică. Este necesar să ne 
pregătim serios, pentru toam
nă, să alcătuim o puternică e- 
chipă olimpică, chiar mai bună 
dccît aceea care a jucat la Rm. 
Vilcea cu Olanda. Selecționata 
olimpică trebuie să cuprindă cei 
mai buni jucători care an drep
tul ”ă participe Ia turneul olim
pic, pentru că următoarele două 
meciuri vor fi decisive pentru 
noi. La 5 octombrie vom juca 
în deplasare, cu Olanda, care, 
ca siguranță, își va schimba 
echipa față dc „ll“-Ie de Ia 
Rm. Vîlcca, pentru că va apela 
si la jucătorii de Ia Ajax, 
Feyenoord, Eindhoven, iar la 
26 octombrie, deci la trei săp- 
tămini distanță, vom susține 
meciul cu Italia, pe teren pro
priu. Așadar, olimpicii vor des
chide sezonul oficial de toamnă.

Alături de Dinamo — Stea
ua. derbyul de tradiție al fot
balului nostru, meciurile Di
namo — Universitatea Craiova 
se inscriu tot mai mult în rin- 
dul jocurilor-cheie ale campio
natului. De la promovarea U- 
niversității in prima divizie, 
în edifia 1964—65, cele două e- 
chipe s-au intilnit de 37 de 
ori. tn toată această perioadă, 
echipa din șos. Ștefan cel 
Mare a cucerit campionatul de 
Sase ori, iar formația din Bă
nie a terminat victorioasă in 
trei rinduri.

Dar iată cele 37 de rezultate : 
1964—65 : Dinamo — Universita
tea 3—1 (a) și 2—« ; 1965—66 :
0-0, 8-0 (a) ; 1966—67 : 4—1 (a), 
1—1 ; 1967—68 t 2—2 (a), 1—0 ;
1968—69 : 5—0 (a), 0-1 ; 1569—70 :

SANCȚIUNI DICTATE DE
Ir. ședința de ieri. Comisia de 

disciplină a F.R.F. a luat în dis
cuție abaterile unor jucători co
mise. marți, tn meciul Jiul — 
Ini verși ia tea Craiova, precum și 
incidentele provreate de unii su
porteri ai ambelor echipe.Jucătorii *- _ __1_ -____
sancționați, precum urmează :

Beldeanu (Universitatea Craio
va) și stoinescu (Jiul) au fost

In cauză au fost

deosebit de grea, eehili- 
eu echipe de valori apro- 

Iugoslavil au luat un 
avans, eel de la Padova.

Constantin ALEXE
CLASAMENTUL GRUPEI „C"
1. Iugoslavia 2 110 6—3 3
2. România 2 10 1 4—4 2
3. Italia 10 10 2—2 1
4- Olanda 10 0 1 0—3 0

DE LA MECIURI ADUNATE
rilor, ne spunea Do- 
brln. Fac antrenamente 
săptâmînaJ și mg simt 
In foarte bună dispo- 
zlțle". Cele citeva pase 
„â la Dobrin" au pro
bat-o. • Trei dintre 
jucătorii de bază ai pl- 
teștenllor continuă să 
Be indisponibili : "
Zamfir, Radu □, 
pan. Și nu slnt șanse 
ca vreunul dintre ei să 
se refacă pină la ter
minarea sezonului.
Ceea ce provoacă — pe 
bună dreptate — îngri
jorarea antrenorilor ful 
FX. Argeș, 
absențe de 
meciul de 
Gluehld șl 
totr-o tabără, Șuleă și 
Panache, ln cealaltă. 
Despre Giuchici, timi
șorenii spuneau că H 
doare... călcîiul. • Ad
mirabilă „galerie" bra- 
șoveană. ca pe timpuri 
aceea a timișorenilor. 
Aflați tn grup compact 
la tribuna a doua, tm- 
brăcați tn culorile clu
bului, agittnd steagurile 
F.C.M.-ulul, susținătorii 
„galbenilor" au etntat 
tot timpul, au subliniat 
cu urale cele patru go-

M.
Tul-

• Citeva 
ta 

la Brașov : 
Păltlnlșan,

2—1 (a), 2—1 ; 1970—71 : 0—1, 1—2 
(a) ; 1971—72 : 3—0 (a), 1—2 ;
1972—73 : 5—2 (a), 0—1 ; 1973—74;
1— 1, 1—0 (a) ; 1974—75 : 1—0 (a),
0—3 ; 1975—76 : 2—1. 2-0 (a) ;
1976—77 : 2—1 (a), 1—1; 1977—78 :
2— 0 (a), 2—3 ; 1978—79 : 1—0 (a),
0—2 ; 1979—80 : 0—1, 2—2 (a) ;
1980—81 : 0—2, 1—1 (a) ; 1981—82:
0—2. 4—0 (a) ; 1982—33 : 1—1.

însumînd cele 37 de rezultate 
reies următoarele linii de clasa
ment :
Dinamo (acasă) 18 14 3 1 49-13) 
Dinamo (deplasare) 19 4 5 10 14-24 
Total 37 18 8 11 63-37
• Pentru meciul Dinamo Bucu

rești — Universitatea Craiova, 
care se va disputa sîmbătă. pe 
stadionul Dinamo, slnt valabile 
legitimațiile C.N.E.F.S.

In ziua meciului nu se vor 
mal vinde bilete la casele stadio
nului Dinamo.

COMISIA DE DISCIPLINA
suspendați pe cite 2 etape, iar 
Bălăci (Universitatea Craiova) a 
fost suspendat pe o etapă.

Pentru actele nesportive săvîr- 
Slte atît de spectatori care sus
țineau echipa locală, cît st de 
suporteri ai Universității Craiova, 
deplasați la Petroșani, cele două 
cluburi au primit cîte un aver-

j,nent amendă de cite 5 000

După trialul Diviziei C“

C£ AU VĂZUT SELECȚIONERII ?
Săptămîna trecută, pe agenda 

federației, o acțiune interesantă: 
trialul In Divizia .C". N-a fost 
o premieră, asemenea selecții 
s-au mai făcut ln cursul anilor. 
Nouă a fost, parcă, seriozitatea 
cu care a fost organizată acțiu
nea. Așa cum declara coordona
torul acțiunii, antrenorul federal 
C. Drăgușln, „peste tot a existat o 
preocupare deosebită de a asigura 
cadrul cel mai bun trialului, rea- 
lizindu-se. pe lingă meciurile ln 
sine, urmărite de un public nu
meros, și un program educativ". 
Am solicitat observatorilor pre- 
zențl la trial să indice jucătorii 
care s-au evidențiat ln cele 12 
selecționate ale seriilor Diviziei ,.C“.

CONSTANTIN CERNAIANU (la 
seria I): Mantale, mijlocaș la 
Constructorul Iași, Oprea, fundaș 
central al C.F.R. Pașcani. Antohi, 
fundaș central la 
Iași, Pruteanu. 
talul Rădăuți, 
central la C.F.R. . ,
Hanciuc, un junior cu gabarit 
foarte bun, libero, la Șiretul Bu- 
cecea.

VIRGIL RIZEA (la seria a 
n-a) : Borcea, fundaș lateral la 
Aripile Bacău, Gălan, mijlocaș 
la Relonul Săvineștl, Pitică, libe
ro al Partizanul Bacău, Rachleru, 
fundaș central și Perju, extremă 
ambii la Partizanul Bacău.

VLADIMIR LUCA (la seria a 
iTI-a) : Taracllu, mijlocaș la 
Chimia Brăila, Pirvu, Înaintaș 
central la Carpați Neholu, Puș
ca, fundaș lateral la Olimpia Rm 
Sărat, Anton, libero, si Profir, 
extremă, ambii de la Victoria

Constructorul 
extremă la Me- 
Risnle, înaintaș 

Pașcani, șl

Tecuci. Caraman, libero la Pe
trolul Ianca Brăila, Dodu, fundaș 
lateral la Ancora Galați, si Sava, 
mijlocaș la Arrubium Măcin.

VIRGIL RIZEA (la seria a
IV- a) : Drăguț, fundaș lateral la 
Unirea Slobozia. Teodor, portar 
la Flacăra Urziceni. Bratu, fun
daș central la Portul Constanta, 
Păun, extremă la Unirea Slobo
zia, Melnic, înaintaș central la 
Portul.

EUGEN MLADIN (la seria a
V- a) : Iordache, extremă la 
I.C.S.I.M., Nae, mijlocaș, și Pe
tre, înaintaș central, la Flacăra 
roșie, Paraschiv, portar la Aba
torul București.

CORNEL DRAGUȘIN : Zăriosu, 
portar, și Volclieci, extremă, am
bii la Chimia Tr. Măgurele. 
Neacșu, portar la Electrica Titu, 
Lazăr, fundaș central al Electro
nistul Curtea de Argeș.

CONSTANTIN Oț'ET (la seria 
a VH-a) : Predulescu, portar
Smarandache, libero șl Circiu- 
tnaru, fundaș lateral, la Electro- 
putere Craiova. Mitroi, fundaș 
central la Progresul Corabia, 
Trifti, înaintaș central al Cons
tructorul Craiova.

ION V. IONESCU (la seria a 
vm-a) : Izvernaru, mijlocaș, ju
nior. " " ‘ ‘
portar 
sebeș, 
locași 
fundaș 
vița.

BAZIL MARIAN
IX-a) : Rus.

la Minerul Anina, Mija, 
la C.F.R. Victoria Caran- 
Gall și Zolner, ambii mij- 
la C.F.R. Arad, Blagoîe, 
central la Minerul Ora-

luri (unul mai specta
culos ca altul) și au 
avut un important rol 
tn dinamizarea jucăto
rilor. O „galerie" de 
nota 10 I • „Văidean 
se tace tot mal bun, 
de la meci Ia meci !", 
spunea, după joc, * vingă președintele F.C.M.-ulul, * ’
Dumitru Dragomlr. 
tr-adevăr, Văidean 
fost unul dintre 
mai activi jucători 
pe teren, Înscriind

în- 
a 

cei 
de 
și un gol de mare spec

tacol, • La fel de bun, 
adăugăm noi privind și 
la cealaltă „trupă", U- 
nărul Mlhal, stoper la 
marcaj. Cu toate că a 
greșit la * 
precedat 
scorului, 
mon strat 
pentru postul său, fiind 
o promisiune pentru 
viitor. In schimb, ne-a 
dezamăgit Bozeșan : a 
alergat mult, dar a 
realizat puțLn. • La 
Tîrgoviște. portarul di- 
namovist Moraru n-a 
mal intrat In teren, 
după pauză. în ultimul 
minut al primei repri
ze, la intervenția sa 
foarte bună, la șutul 
ltrl Aelenei, a făcut o 
întindere. • Aproape 
de necrezut! După me
dul de la Petroșani, 
arbitrul C. Teodorescu

laza care a 
deschiderea 

Mihai a de- 
reale calități

spunea că e foarte su
părat pe Vizitiu, de la 
Jiul. Clnd Balacd l-a 
lovit pe Varga, și vă
zuse toată lumea, in
clusiv arbitrul, aflat a- 

lază, el 
să-1 oon- 

conducăto- 
că cel In 

Adr. 
_______ Oare așa a 
vrut Vizitiu să-1— ajute 
pe Balad ? • In re
priza a n-a a medu
lui de Ja Constanța, In 
linia de fundași a 
fost introdus Dinu, ln 
scopul de a stăvili a- 
tacurile steliste. Depă
șit de citeva ori de 
cimpeanu, Dinu l-a a- 
tacat o dată tare pe 
vlrful de atac al bucu- 
reștenilor, lovindu-1 cu 
crampoanele ta spate, 
infracțiune sancționată 
prompt de conducăto
rul jocului, Ion Crăciu- 
nescu, cu un cartonaș 
galben. Meciul s-a în
trerupt drea două mi
nute, timp în care Cim
peanu a primit îngri
jiri medicale. Cînd jo
cul a fost reluat, ata
cantul stellst s-a în
dreptat spre Dinu și 
l-a strfns mina. Un 
gest de o frumoasă 
sportivitate, pe care îl 
așteptam Insă din par
tea lui Dinu—

proape de 
a Încercat

_ pe 
nil jocului 
culpă a fost... 
Popescu.

(la seria a 
. portar la Victoria 

Călan, Vlșan, libero la Dacia O- 
răștie, Ștef, fundaș central, și 
Vata, extremă la Explorări Deva, 
Prigore, libero la Minerul Ghelar, 
Doau, mijlocaș la Unirea Alba 
Iulia.

ANGELO NICULESCU (la se
ria a X-a) : R. Rus, extremă și 
Toth, fundaș central la C.F.R. 
Cluj-Napoca, Rizca, mijlocaș șl 
V. Rus, extremă, ambii juniori, 
Tehey, mijlocaș și Saeriey, fun
daș lateral, toți patru de la Sticla 
Arieșul Turda Gnant. fundaș 
central, și Terr.ptey, portar la 
Victoria Cărei, Drăgan, mijlocaș 
la Silvania Cehu Silvaniei. Man, 
mijlocaș la C.E.M. Cluj-Napoca.

ILIE SAVU (la seria a Xl-a): 
Mera, libero, Silimon, fundaș la
teral, și Naghi, extremă, de la 
Avintul Reghin. Finna, Înaintaș 
central, Koncz, libero, si Z. Na
ghi, fundaș central de la Meta- 
lotehnica Tg. Mureș, Catană, 
Înaintaș central la Minerul Băița, 
Ene, miilocaș la Minerul Baia 
Sprie, Covaci, extremă la Cu- 
prom Baia Marc.

ILIE OANA (la seria a XII-a): 
Nemeș, portar la Unirea Cristu- 
ru Secuiesc, Molnar, mijlocaș, și 
Popescu, fundaș lateral, la Nl- 
tramonia Făgăraș, Lakatos, mij
locaș la Măgura Codlea. Egey, 
ehtremă la Progresul Odorhel.

Aceștia au fost jucătorii evi- 
dențiați. O „RECOLTA" BUNA 
CARE TREBUIE VALORIFICATA 
DE ECHIPELE DIVIZIONARE „A" 
ST -B“, DE FOTBALLUL NOS
TRU IN GENERAL.

a BILETELE PENTRU MECIUL 
STEAUA — CORVINUL, care va 
avea loc mtine pe stadionul Steaua, s-au pus ln vtnzare la 
casele obișnuite.

ADMINISTRAȚIA Dl STAI 1010 PROSOSPOni INrouMEAlA
CIȘT1GURILE TRAGERU LOTO DIN 

10 IUNIE. Cat 1 : 1 vorlantâ 100% 
— autoturism Dacia 1300 >i 1 varianta 
25% a 17.500 lei ; cat 2 : 2 variante 
100% o 17.927 lei ți 13 variante 25% 
a 4.428 lei ; cat 3 : 4 variante 100% 
a 8.010 lei ți 31 variante 25% a 
2.002 lei ; cat. 4 î 26,50 variante a
3.552 Ier ; cat. 5 s 107,75 variante a
873 lei ; cat. 6 s 286,50 variante a
329 lei ; cat. 1.614,50 variante a

100 Iei. Report la cat 1 : 147.867 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300" de la ca
tegoria 1, obținut pe un bilet jucat 
10G%, a revenit participantei Pâun 
Adriana din București.
AU JUCAT — AU ClȘTLGAT !
La seriile de LOZ IN PLIC a- 

flate în vînzare continuă seria 
marilor succese. Iată numele cî- 
torva dintre cei mai recenți câș

tigători de autoturisme „Dacia 
1300“ : Mihai Ștefan (Giurgiu), 
Costin Paraschiva (com. Chiajna, 
sectorul agricol Ilfov), Covaci 
Mihai (Baia Mare), Pericleanu 
Ion (satul Agighiol, jud. Tulcea), 
Mihalache Eugen (Botoșani), Du- 
mitfu Victor (corn. Șutești, jud. 
Vîlcea), Sînpetru Gheorghe (Bră
ila), Manolache Iulian (București), 
Surleanu Nicolae (com. Mangașu, 
jud. Dolj), Piroi Viorel (Cugir), 
Volsik Francisc (Negrești — 
Oaș), Gheba Costică (com.

Dumitrești, jud. Vrancea). Par- 
ticipînd cu regularitate la LOZ 
ÎN PLIC puteți obține și dv. suc
cese asemănătoare...

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 17 iunie 1983, se desfășoară 
începînd de la ora 16 în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 42 ; 
numerele cîștigătoare vor fi 
transmise la televiziune la ora 
17,15 și radio în cursul serii.



START ÎN „RALIUL DUNĂRII - DACIA"
Participă

SIBIU, 16 (prin telelon). De 
pe platforma special instalată 
in fața hotelului „Bulevard" 
mîine (n.r. azi) începînd de la 
ora 20.01, vor pleca pe rind, 
din minut în minut, echipaje
le participante la ediția a 18-a 
a „Raliului Dunării — Dacia", 
care este și etapă în Campio
natul Europei de raliuri. Peste 
tot sînt afișe, steaguri, iar 
mașinile concurenților brăzdea
ză străzile orașului, ducîndu-se 
sau venind din cursele de re
cunoaștere a traseului.

Secretariatul de concurs 
ne-a pus la dispoziție cîteva 
date interesante. Numărul în
scrierilor este mai mare decît 
în anii trecuți, depășind chiar 
pe cel de 120, stabilit de or
ganizatori : 128 ! Echipajele
(pilot și navigator) partici
pante sint din 7 țări : Bulga
ria, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Polonia, Ungaria,

128 de echipaje din
U.R.S.S. și România (cu 89 din 
cele 128 de cupluri). Mașinile 
de concurs sînt mărci dintre 
cele mai vestite in Europa 
pentru acest gen de curse : 
„Renault 5 Turbo", „Porscbe 
911“, „Lada 1600", „Polonei 
1500“ și „2000“, „Peugeot-Tal- 
bot“ ș.a. Alături de ele, alte 
mărci, verificate în diferite ra
liuri : „Dacia 1300“, „Vaz 1600", 
„Trabant", „Wartburg". Cea 
mai valoroasă echipă — oameni 
și mașini — este cea a Bulga
riei (două „R. 5 Turbo", un 
„Porsche 911"), iar favoriți sint 
Ilie Ciubrikov — cîștigător al _ 
edițiilor din 1976 și 1977 — și 
Attila Ferjancz — cîștigător în 
1981 — ambii pe „R. 5 Turbo". 
La fel de puternici sînt insă 
Donev, pe aceeași marcă de 
mașină, sau Petcov, care va 
conduce un „Porsche 911“.

Majoritatea concurenților ro
mâni vor reprezenta cluburi și

7 țări
asociații din țară. Va exista, 
bineînțeles, un lot al României, 
format din 5 echipaje, ce vor 
fi alese in urma antrenamen
telor și a reviziei tehnice, 
după cum ne spunea conducă
torul lotului, Mihai Safia, din 
următoarele 8 cupluri : Urdea
— Banca, Mureșan — Po- 
poviei, Balea — Dicoi, Bucur
— Simeanu, Costinean — Bar
bu, Moldovan — Marga, • Ma- 
teescu — Panaite, M și L San
ia. Antrenor, ing. Dumitru 
Teleseu.

Modesto FERRARINl

AZI ÎNCEPE „CUPA
POLITEHNICA11

In sala Olimpia din Timișoa
ra începe astăzi turneul inter
național de handbal masculin 
dotat cu „Cupa Politehnica", 
întrecerile, care vor dura pină 
duminică, se bucură de parti
ciparea reprezentativelor Ro
mâniei și R.S.S. Gruzină, pre
cum și a formațiilor de club 
Ferencvaros din Ungaria și 
Politehnica Timișoara. Progra- . 
mul competiției este următo
rul :

Vineri : Politehnica Timișoa
ra — Ferencvaros Budapesta

Duminică, la (impina, „Cupa Prietenia * la molocros

ALER0ĂE0DI1 NOȘTRI DORESC
SĂ URCE PE PODIUM

Etapa a 5-a a „Cupei Prie
tenia" la motocros, ediția 1983, 
se va desfășura duminică pe 
traseul de la Cimoina. Și-au 
anunțat participarea reprezen
tativele (la clasele 250 și 125 
cmc) Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, R.D. Germană, Poloniei, 
Ungariei și Uniunii Sovietice, 
iar țara noastră, in calitate de 
organizatoare, se va alinia la 
start cu cîte două echipaje la 
fiecare clasă.

In așteptarea acestor între
ceri, duminica trecută a avut 
loc la Cimpina un trial la care 
au luat parte toți alergătorii 
susceptibili de a fi selecționați. 
Iată ce ne-a spus după acest 
test maestrul sportului Ștefan 
Chițu, care împreună cu an
trenorii Gheorghe Ionițâ și Au
rel Ionescu se ocupă de pre
gătirea echipelor naționale. 
„Traseul deosebit de greu, 
moale și alunecos din cauza 
ploii, i-a solicitat la maximum 
pe concurenți. La clasa 256 
cmc seniori, tînărui nostru

campion Ernest Miilner și 
ploieșteanul Niealae Arabadgi 
au realizat cele mai multe 
ture — 14. Au mai dai satis
facție Gheorghe Oproiu. Hara- 
lambie Pascu. Ion Mărgărit. 
Alexandru Encexnu. Petrișuc 
Titilencu. iar la 125 cmc tine
ret s-sa impus atenției Ale
xandru Ilieș, Paul Schmidt, 
Laszle Tomoțviri. Vasile Pee- 
uaru, Florian Pop și al ți me- 
tocrosiști. Marea majoritate a 
selecționabililor sint elemeate 
tinere. dornice de afirmare, 
care fiind supuse unei atente 
pregătiri sint capabile de re
zultate superioare".

Vorbiadu-oe in 
despre antrenamen’.ele comune 
ale loturilor reprezenta*, nre la 
clasele 250 și 125 cmc, inter
locutorul și-a manifestat opti
mismul in privința potențialu
lui motocrosiștilor noștri, ex- 
primindu-și speranța că unul 
din cele patru echipaje ale 
României va urca dttm r.ică pe 
podium. (Tr. L>.

CICLIȘTI ROMÂNI LA
începînd de astăzi și pină la 

25 iunie va avea loc tradițio
nala competiție ciclistă inter
națională „Turul Iugoslaviei*. 
Competitorii iși vor disputa in- 
tiietatea pe parcursul a 8 eta
pe (dintre care un contrat im o 
individual, pe 10 km), la dis
pute urmind să participe și o 
formație din țara noastră. Au 
făcut deplasarea V. Apostol,

TURUL IUGOSLAVIEI
FL Chițu, S. Dumitrescu, Tr. 
Ilie, Cr. Ionescu, V. Oprea, C. 
Popa, FL Sîrbu. Cicliștii sint 
însoțiți de antrenorul C. Ciocan. 
De menționat că la această 
importantă competiție, forul 
ciclist internațional a delegat 
drept președinte al juriului de 
arbitri pe arbitrul nostru in
ternațional Octavian Amza. I

LA HANDBAL
(ora 18) și România — R.S.S. 
Gruzină (ora 19,15) ;

Simbătă : Politehnica —
R.S.S. Gruzină (ora 16) și Ro
mânia — Ferencvaros Budapes
ta (ora 17,15) ;

Duminică : R.S.S. Gruzină — 
Ferencvaros Budapesta (ora 
10) și România — Politehnica 
(ora 12).

Menționăm că această com
petiție reprezintă startul re
prezentativei noastre masculine 
c’e handbal in sezonul preo- 
limpic.

„Cupa Politehnica" progra
mează și o intilnire de mare 
atracție, o intilnire a frumoa
selor amintiri : duminică, la 
ora 11,15, va avea loc meciul 
România ’70 — Politehnica ’70. 
Echipa României, condusă de 
N. Nedef, va fi alcătuită din 
Penu — Gațu, Licu, Birlalan, 
Samungi, Kicsid, Dan Marin. 
Goran, Marinescu, Gunesch, 
Nica, Moldovan — de fapt e- 
chipa victoriei din campiona
tul mondial de la Paris !

• ta cadrul C. M. de juniori, 
care se disuuta In Mexic, 
miercuri st Jot noaptea s-au con
sumat cele două semifinale. Ia 
perna partidă. care a avut loe la 
C’.jdad de Mexico. Argentina a 
Invlna Polonia ea 1—0 <•—rt prin punctul ta scrie de Zaratte train 
iU. iar apoi, la Monterrey, Bra- 
r :» a dispus de Coreea de Sud 
ca 3—1 <1—1). prin golurile mar
cate de Obveira st Santos, res
pectiv Jong-Be In acest fel ta 
finala, prommatl duminică. vor 
juca Brazlha si Argentina.

• Ia prehmmartlle turneului o-
tanpte. la tanti : Finlanda —
Norvegia 1—1 (1—D.

a $1 la Italia sezonul se apro- 
pte de sfizrti. Finala Cupei, ulti
ma ta trecere a calendarului pe 
sezocul ta curs, se va dseiășrra 
ta 19 șL respectiv. 23 iunie, opu- 
n--.d Ii-rmatitle Juventus Torino 
Si Verona, care ta seraifinaie an 
e minat pe Intemazlonale («—• 
șt >—I). respectiv pe Torino AC 
Ci—». »—•>-• Ccctiamndu-si turneul ta 
Amtralia. selection st» Angliei a 
evoluat la Brisbane unde a Învins 
Kreu reprezentativa tirtl eazdl

lin primul meci, la Sydney, sco
rul a tost de 9—0) cu 1—0, prin 
gotul Însene ta repriza secundă, 
de Walsh. Utimul joc al turneu
lui echipei engleze are loc du
minică la Melbourne.
• Mare surpriză la East Rut

herford. ta apropiere de New 
York, unde echipa Cosmos a în
vins pe recenta ciștigătoare a 
C.C.E. și deținătoarea titlului de 
campioană a R.F.G., SV Ham
burg cu 7—1 (1—1) I
• Recordul prezentelor ta pri

ma divizie a Spaniei este deținut 
acum de Ignacio Cortabarria de 
la Real Socledad San Sebastian 
cu 411 jocuri In echipa clubului 
basc. El este ta vîrstă de 33 de 
ani.
• Johan Cruyff mereu tînăr t 

Celebrul fotbalist olandez de la 
Aiax, care după ce a evoluat la 
Barcelona și in S.U.A. se Întorsese 
acasă, la echipa care l-a consa
crat. a plecat din nou. Tocmai 
la rivala lui Ajax, Feyenoord 
Rotterdam...

Situația m preliminariile Campionatului european
Grupa a IV a TARA GALILOR, MAREA SURPRIZĂ

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• Intr-un interviu acordat 

ziarului „Daily News' din New 
York, Edwin Moses, campion 
olimpic în 1976 in proba de 
400 mg, recordman mondial pe 
această distanță (47,13 s in 
1980), victorios in aproape 80 
de curse consecutive, a făcut 
o declarație extraordinară că... 
„cel puțin 50 la sută dintre 
atleții americani folosesc ste- 
roizi anabolizanți pentru a-și 
îmbunătăți performanțele". - 
După părerea atletului ameri
can „dopingurile au devenit 
problema nr. 1 a sportului a- 
mator și aflindu-mă printre cei

care na le folosesc, mă șart 
in minoritate ! Nu m-aai dopat 
niciodată și nu a vai tace 
vreodată L_ Am aarae. căci 
i-am invins pe acești indivizi 
care se depeazâ. Dar am plă
tit pentru aceasta. căci am 
fost constrins la an antrena
ment necrezut de dar". Firi 
comentarii—

• Visul de pină mai ieri al 
aruncătoarelor de suliță, o per
formanță de peste 7V tn, a în
ceput să devină aproape ua 
fapt... banal. Iată lista, la zi. 
a aruncătoarelor de peste 70 m: 
74,76 m Tuna Liliak (61) Fin

landa 116 1983 Tampere, 74 20 
Snfia Sakarafa (57) Grecia 
25 6.82 Cbazua, 71,88 m Antoa- 
■et» Teodora va (63) Bulgaria 
15-11961 Zagreb. 71,00 m Antje 
Kempe (63) RD. Germană 
2L5-1983 Sofia. 70,82 m Teresa 
Sanderson (56) M. Britanie 
5X1983 Loodra, 78,68 m Ta
tiana Biriulina (55) U.R.S.S. 
117.1980 Podolsk, 70,02 m Anna 
V creoli (56) Grecia 99 1982 A- 
teoa. Ruth Fuchs, care a do
minat proba, ani de-a rindul, 
cu autoritate suverană, n-a a- 
vim bucuria lui 70 m. pentru 
că ;-au lipsit... 4 cm !

Intr-o serie în care evoluea
ză reprezentativele Țării Gali
lor, Iugoslaviei, Bulgariei și 
Norvegiei, cele mai mari șanse 
de calificare la un loc In tur
neul final de anul viitor, din 
Franța, i se Intrevedeau Iugo
slaviei, o țară cu atîția jucători 
de clasă. Cei care pronosticau 
Iugoslavia, uitau insă că fotba
lul acestei țări, mereu în prim- 
planul celui european, foarte 
rar a făcut pasul care să-1 du
că pe podium. Doar la J.O. 
1960 s-au impus „plavii".

Intr-un fel, situația s-a re
petat și cu prilejul acestor pre
liminarii. cînd nu echipa lui 
Todor Veselinovici se află pe 
locul I înaintea rundelor de 
toamnă, ci aceea a Țării Gali
lor, singura țară din Europa în 
care nu se organizează campio
nat național, ci numai cupă. 
Galezii au aliniat un „11" din 
care nu au lipsit portarul 
Southall, fundașii Jones, Ja- 
ckett, Nicholas si Price, mijlo
cașii Ratclifffe, James și Flynn, 
atacanții Rush, Thomas și G.

Davies. Dintre aceștia se evi
dențiază în special tînărui Ian 
Rush de la F.C Liverpool.

Bună și prestația de pină a- 
cum a norvegienilor, victorioși 
in fața iugoslavilor și egali cu 
bulgarii la Sofia.

Meciuri disputate : Tara Ga
lilor — Norvegia 1—0, Norve
gia — Iugoslavia 3—1, Bulgaria 
— Norvegia 2—2, Bulgaria — 
Iugoslavia 0—1, Iugoslavia —
Țara Galilor 4—4, Țara Galilor 
— Bulgaria 1—0.
1. Țara Galilor 3 2 1 0 6—4 5
2. Norvegia 3 111 5—4 3
3. Iugoslavia 3111 6—7 3
4. Bulgaria 3 0 1 2 2—4 1

Programul viitor : 7.IX Nor-
vegia — Bulgaria, 21.IX Norve
gia — Țara Galilor, 12.X Iugo
slavia — Norvegia, 16.XI Bul
garia — Țara Galilor, 14.XII 
Tara Galilor — Iugoslavia, 
21.XII Iugoslavia — Bulgaria.

• TELEX ©
s Caleidoscop SPORT ȘI MUZICA

• Artistul poporului basul Nicolae Se- 
căreanu, interpret de seamă al scenei li
rice românești, a fost tn tinerețe un bun 
jucător de fotbal. In anul 1913 s-a numă
rat printre membrii fondatori al clubului 
bucureșteaa „Colțea", iar ta 191» a evoluat, 
ca fundaș, ta reprezentativa română care 
a luat parte la Jocurile interaliate de la 
Paris
• Frații Șerban și Alexandru Tassian, 

foști ctntăretl de prestigiu al operei bucu- 
reștene, au jucat rugby prin anii 20—30 
la Sportul studențesc. Șerban a evoluat 
ca pilier Iar Alexandru ca aripă. Primul 
a fost selecționat șl ta echipa reprezen
tativă a României.
• Un alt cintăret de operă, care a debuf 

tat ca solist de muzică ușoară. Mareei Roșea, 
a fost un excelent sportiv, trăgător ta 
pistol viteză. In 1964 a luat parte ta Joco- 
rlle Olimpice de la Tokio unde s-a clasat 
al șaselea cu un rezultat de SS8 p, pentru 
ca, după patru ani, la Olimpiada de ta 
Ciudad de Mexico, să urce treptele podiu
mului de premiere fiind medaliat cu ar
gint. Rezultatul realizat a fost de Ml p.
• Atleta franceză Micheline Ostermayer

a realizat un spectaculos event la Jocurile 
Olimpice din 1948 de ia Londra, ctști- 
gind medaliile de aur la aruncarea greu
tății (13,75 ml și aruncarea discului (41,93 
m). Atletismul a fost însă a doua pasiu
ne a valoroasei sportive pentru că prima. 
81 cea mai ----- * ‘ ’ "
Ostermeyer 
solventă a 
laureată a 
ționale de 
» iul Chopin.
• Fostul centru înaintaș al „Unirii tri

color" șl al reprezentativei de fotbal a 
României. Soni Niculescu a fost timp de 
mai multe decenii un virtuoz al violonce-

mare, a fost pianul, Miehellne 
fiind o excelentă pianistă, ab- 
conservatorului din Paris șl 

numeroase competiții interna- 
anvergură, excelentă interpretă

lului, solist al orchertrei kznlomee a Ra
diodifuziunii.
• Compozitor și Interpret de muzică ■- 

șoară Horia Moeuleacu a tos* ua adevărat 
polisportiv. Pe rind sra elev ta Turda, 
ta 1954 a luai parte ta .mapcnaleie* de 
atletism ale juniorilor □ |t »-a clasat pe 
iocul secund ta tnă.pm* (1JS m>. ta acest 
timp a jucat fotbal, baschet și baadbal. 
In 19M, ta Petroșani. • jucat rugby ta e- 
chipa Minerul și volei ta formația Știința 
din localitate.
• Glonl Dumitria interpret de muzică 

ușoară, absolvent al fosta Școli medii 
tehnice de cultură fizică din București, a 
fost jucător ta echipe de bocfva a eiubo- 
lul Steaua care a ciștigat titlul de cam
pioană națională ta anii NI.
• Alti ' ...............................

noastre 
(„Trecea 
interpret 
venți ai 
și sport.
• Ctailrețul Doria Ionescu de ta Tea

trul de estradă din Ploiești, ta Începutul 
anilor M. a fost jucător de volei ta echi
pa clubului „Steaua", campioană națională.
• Boxerul de categorie grea americanul 

Joe Frazier, fost campion olimpic in 1964 
ta Tokio șl apo< tn <m campion mondial 
profesionist (bate kn. 5 pe Jimmy Ellis), 
eu o victorie ta activ șl asupra lui Cassius 
Clay, ta 1971 a avut o formație de muzică 
ușoară cu care a făcut lungi turnee pe 
glob.
• Alergătorul suedez GSsta Brand-

strSm, fost campion al țării sale la 440 m, 
ta anii ’54, care a luat parte eu succes 
și ta campionatele noastre Internaționale 
de atletism, a 
ta trompetă.
• Săritorul 

Antal a fost 
lulul național 
violonist.

doi reputat! specialiști al muzicii 
ușoare cin ti re tul Dan 8 pătam. _ 
fanfara militară") și compozitorul- 
Stibal Constan tin eseu stat abso! - 

Inetitutulu' pentru educație fizică

devenit un reputat eîntăreț
In tnălțlme orădean Carol 

laureat ta 1980 al Feștiva- 
„Cîntarea României" ca

„Virtuozitatea In muzică este o 
performanță sportivă. Muzica e 
compoziție, e creație. Execuția 
perfectă poate fi un accident, o 
rutină, o calitate fizică, un sport".

GEORGE ENESCU (1881-1955)

• Fostul nostru boxer mijlociu Milică —„-------- - ---------------- ._ —-----
mon-

Teodorescu, stabilit peste Ocean 
dinaintea celui de al doilea război 
dial, era șl un talentat violonist.
• Julio Iglesias, ta această oră___

dintre cel mai ta modă clntărețl din lu
me, a fost nu cu prea mulți ani tn urmă 
portar al faimoasei echipe de fotbal Real 
Madrid, uaa dintre oeie mai bune de pe 
cor. tinea t.
• Triplu campion olimplo de schi, aus

triacul Tonny Sailer, cîștigător ta Cortina 
d’Ampezzo, ta 1956, ai medaliilor de aur la 
coborâre, slalom special șl uriaș, a fost 
actor ta filme muzicale, ta oare tei afară 
că schia șl patina mal șl etnia. Și tacă 
bine...
• Gabriel Purdea „Ilustrator muzical* al 

Televiziunii noastre a fost component al 
lotului național de atletism juniori, ca 
Iergător ' 
net de 
man lan 
Rapid.
• Marele etntăreț sovietic basul Ivan 

Petrov, de la Opera din Moscova, a fost 
tn anii ’36 unul d’ntre cel mal btinl ju
cători de volei din U.R.S.S., component al 
echipei Lokomotiv din capitala tării. Alt 
clntăreț faimos șl redutabil sportiv a fost 
șt Evghenl Raikov, maestru al sportului 
la lupte, iar dirijorul Fouat Mansourov 
este, de asemenea maestru al sportului 
la alpinism.

unul

de 
ta 
a

______ _______ . . a- 
semlfond, iar inginerul de su
ci nematografie Anușavar Saia- 
fost aruncător de ciocan, ta

Romeo VILARA

ATLETISM O La Moscova, 
premiul ziarului Trud (36 km) 
a fost cîștigat de Iurl Porotov 
în Ih 30:37, iar la feminin 
prima s-a clasat Aleksan
dra Tarasova 1 h 48:26. La start 
au fost prezenți sportivi și spor
tive din 10 țări.

BASCHET • In turneul mascu
lin de la Sao Paolo : Iugoslavia 
— Marathon Oil (S.U.A.) 103—91, 
Italia—Argentina 67—62, Italia — 
Brazilia 88—83, Iugoslavia — Ar- 
getina 91—71.

BOX a Americanul Jaime Gar
za este noul campion mondial 
al categoriei super-cocoș, după 
ce l-a Întrecut prin k.o. 2 pe fili- 
pinezul Bobby Berna la Los An
geles.

CICLISM a Prima etapă a tu
rului Elveției, Seuzach — Schinz- 
nach — Bad (163,5 km) a revenit 
belgianului Frank Hoste în 4 h 
58:39, urmat In același timp de 
Greg Lemond (S.U.A.), Ștefan 
Mutter (Elveția^ etc. în clasa
ment conduce elvețianul Daniel 
Gislger urmat ia o seucndă de 
italianul Roberto Visentini. * 
Prima etapă a turului Suediei, 
Goteborg — Borras (101,8 km) a 
revenit olandezului Bert Weke- 
ma în 2 h 14:13 fmedie orară 
45,5 km), urmat la o secundă, 
de Christopher Wreghitt (Anglia) 
si la 29 de secunde de sovieticul 
Oleg Klenikov. a Etapa prolog a 
turului Italiei (amatori), 7,5 km 
contracronometru individual, la 
Avezzano, a revenit sovieticului 
Andrei Vedernikov în 10:03,9. ur
mat la 6 secunde de Ezio Moroni 
(Italia).

ÎNOT • La Gera. în cadrul 
campionatelor R. D. Germane, 
Sven Lodziewskl a stabilit un 
nou record european la 200 m li
ber cu 1:49,30. Vechiul record era 
de 1:49,55 șl aparținea lui Michel 
Gross (R.F.G.). Pe locul secund 
s-a clasat Jorg Woithe cu 1:49,60.

TENIS a în turul doi al tur
neului de la Bristol : Kriek — 
Ilie Năstase 6—3. 6-1.


