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Universiada Edmonton '83

ÎNTRE „TRICOLORI", SPORTIVI

DE VALOARE MONDIALĂ

Dupt puriidclc de ieri din cadrul „Cupei Rominlcl" la fotbal

• Anișoara Cuțmir ji recordurile lumii • 
Petru Kulci în fa fa marelui asalt • In frun
tea topului: Emilia Eberie - trei medalii de 
aur în '81 • Poloițtii - pe o nouâ treaptă
• Rutierii și marea lor dorință • Delegația 
sportivilor noștri pleacă azi în Canada

DINAMO, UNIVERSITATEA- CRAIOVA, POLITEHNICA TIMISOARA 
Șl CORVINUL S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

-------------------------------- REZULTATE TEHNICE
DINAMO - F.C ARGEȘ 2-1 (0-1) „POU“ TIM.
UNIV. CRAIOVA - SP. STUD. 2-0 fi—0) CORVINUL

,,U“ CRAIOVA -SP. STUD. 2-0 (1-0)

Cămătaru înscrie cel de al doilea gol al Universității Craiova 
Foto: Dragoș NEAGU

DINAMO - F. C. ARGEȘ 2-1 (0-1)

De mai bine de 10 ani, divizionarele ,.A" n-au 
mai onorat „Cupa României" ca In această ediție 
1982—83, desfășurată sub generosul însemn al 
„Daciadei*. Sferturile de finală, disputate ieri, au 
fost „monopolizate" numai de formații din primul 
eșalon. Și, așa cum era de așteptat, intilntrile — 
poate cu excepția celei de la Pitești — au fost 
extrem de echilibrate, trei dintre ele lncheindu-se 
cu victorii la limită. Nicăieri in«d nu a fost 
nevoie de prelungiri sau de lovituri de la 11 m. 
Rivalitatea sportivă s-a tranșat in cele 90 de 
minute de joc, după ce la pauză consemnam două 
rezultate de egalitate și două scoruri de 1—0. 
Desigur, cind sorții au pus față in față echipe

de valori apropiate, de aceeași categorie, nu poate 
fi vorba de surprize. Iată de ce rezultatele tint 
normale. Trebuie Insă evidențiată performanța 
echipei campioane care, vizindu-se mult timp 
condusă pe tabela de scor, a reușit in două mi
nute si întoarcă rezultatul in favoarea ta, gol- 
geterul Dudu Georgescu fietndu-și cu acest pri
lej o reintrare spectaculoasă, de mare eficiență 
pentru echipa care l-a consacrat.

Așadar, in semifinalele „Cupei României" (care 
se vor disputa miercuri 29 iunie) «-au calificat 
următoarele formații : DINAMO BUCUREȘTI,
UNIVERSITATEA CRAIOVA, POLITEHNICA 
TIMIȘOARA și CORVINUL HUNEDOARA.

- PETROLUL 1-0 (0-0)
- F.C. BIHOR 2-1 (1-1)

PITEȘTI, 22 (prin telefon). 
Stadionul din Trivale a găz
duit o excelentă partidă în 
care atit învingătoarea. cit șl 
învinsa au mari merite. S-a 
jucat frumos, deși echipele au 
avut un adversar puternic In 
terenul foarte alunecos. Cralo- 
venii au evoluat cu o ambiție 
pe care n-am mai lntîlnlt-o 
decît în meciurile lor din „Cu
pa U.E.F.A.", în vreme ce 
bucureștenil au căutat să opu
nă redutabililor lor adversari 
un fotbal de mișcare, bazat 
mult pe contraatac. Un aport 
deosebit în repurtarea victori
ei îl găsim în mobilitatea li
niei de mijloc a Universității, 
completată în mod fericit de 
incisivitatea atacantilor, dîn 
rîndul cărora a strălucit Că
mătaru. Bucureștenii au utili
zat o interesantă tactică, re- 
nuntînd la Iorgulescu ca fun-

Eftimie 1ONESCU

(Continuare in pag 2-3)

Delegația „tricolorilor univer
sitari" pleacă astăzi la Edmon
ton pentru a evolua In între
cerile celei de a Xll-a ediții 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare. Participant! la întrecerile 
de atletism, baschet-fete. ci
clism. înot, gimnastică1. polo, 
scrimă si tenis, sportivii ro
mâni sînt hotăriti să lupte cu 
abnegație pentru realizarea 
unor performante de prestigiu 
la Universiada ’83.

Intre cei care astăzi pleacă 
în orașul din vestul Canadei 
se găsesc numeroși sportivi de 
valoare mondială. adevărate 
stele pe firmamentul sportului 
lumii. Orice arenă, orice com
petiție, chiar de anvergura ce-' 
lei de la Edmonton. socotită 
cea mai mare întrecere poli
sportivă a anului 1983. îsi do
rește — si ridică la rang de 
„cap de afis“ — o dispută In
tre cele mai de seamă săritoare 
în lungime din atletismul mon
dial. cum sînt Anișoara Cuș- 
mir sl Vall Ionescu. Răsplătite (Continuare in pag. a 4-a)

Emilia Eberle, pe podium la precedenta ediție

acum doi ani. la Universiada 
de la București, doar cu me
daliile de argint si bronz, cele 
două mari atlete au urcat — 
în acest răstimp — vertiginos 
în toate topurile, aflîndu-se a- 
cum — detașate — în fruntea 
lor. „Omul zilei" este. fără 
îndoială. Anișoara. deținătoarea 
recordurilor lumii atît în sală 
(6,94 m) cit si în aer liber 
(7,43 m !). dar prietena si ri
vala sa se află Intr-o specta
culoasă cursă de urmărire. A- 
tletismul nostru universitar se 
prezintă și cu două campioane 
en titre : Florența Crăciunescu 
— la disc si Doina Melinte — 
Ia 800 m. în a căror panoplie 
de succese strălucesc medaliile 
de aur ale Universiadei ’81. 
Asta ca să vorbim de vedetele 
validate de marile întreceri. 
Grupul reprezentanților „spor
tului sporturilor" cuprinde însă

Hristache NAUM

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). 
Multi, foarte multi ploiesteni 
(aproximativ 18 000 !) au înfrun
tat timpul ploios, dornici să ur
mărească — în completă des
tindere după atîtea etape de 
campionat cu emoții — un meci 
tare, spectaculos, pe măsura ce
lor două puternice combatante. 
Si apetitul lor pentru un fotbal 
de bun nivel a fost din plin 
răsplătit. în pofida terenului 
destul de greu, ofensiva susți

nută a dinamovistilor si con
traatacul Ditestenilor crednd fa- 
ze-pericol la ambele porți. Cel 
care au atacat de la început, 
menținîndu-se o bună parte din 
timp în terenul advers, au fost 
bucureștenil. Din zona lui Tăl- 
nar au plecat suturi-centrare 
înșelătoare pentru defensiva

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

De mii ne, la Izmir A 42-a EDIȚIE
A JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM

După 11 ani. marele stadion 
din Izmir va fi din nou gazdă 
a tradiționalei competiții de a- 
tîetism Jocurile Balcanice, a- 
flate acum la cea de a 42-a 
ediție. La întreceri vor fi pre
zent! si de această dată atlet! 
si atlete din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia, 
ale căror dispute anuale sînt 
urmărite cu real interes. Edi
ția din acest an a competiției, 
spre exemplu, constituie un fe
ricit prilej de verificare a u- 
nora dintre cei mai valoroși 
concurentl. candidați să parti
cipe. la începutul lunii august, 
la prima ediție a campionatelor 
mondiale. Este cazul si al Ur 
nora dintre atletii noștri : Mi- 
haela Loghln, Fita Lovin. Gina 

Ghioroaie. Ion Oltean, Gheor
ghe Cojocaru, Mihai Ene. Iosif 
Nagy, Ion Zamfirache. chiar 
si Maricica Puică (ea a avut, 
pentru acest an, un program 
special de pregătire). In ace
lași timp, la mii de kilometri 
depărtare, la Edmonton. alti 
atleti de-al noștri vor lua par
te la întrecerile Universiadei 
cu gîndul la .mondialele" de 
la Helsinki...

In echipele României eare 
pleacă astăzi la Izmir, con
semnăm prezenta a numeroși 
atleti tineri. între care multi 
debutanti în prima reprezenta
tivă : ieșeanul Sandu Ion la 
400 m (48.33). timișoreanul 
Costel Ene la 800 m (1:48.11). 
sibianul Augustin Barbu la 

3 000 tri obst. (8:42,03) bucu- 
restenii Marian Ganea la 20 
km mars (1.28:57) si Constan
tin Roșu la 1 500 m (3:45.72), 
Vasile Dima la triplus.lt 
(16,42 m). Nicu Roată la su
liță (80.20 m). deveanca Mar
gareta Keszeg la 1 500 m 
(4:13,70) etc.

★

Concursurile se desfășoară de 
miine si oină duminică seara. 
In mod obișnuit, se vor în
tocmi clasamente individuale si 
pe echipe. In ceea ce ne pri
vește. așteptăm cu încredere o 
evoluție bună a reprezentați
lor noștri, debutanti sau ..vete
rani" ai competiției balcanice. 
Tuturor, deplin succes !

Duminică se va da startul unei interesante competiții in Capitală

Dudu GeorgescuF.C. Argeș aduce egalarea pentru Dinamo in meciul cu 
Foto : I. BĂNICĂ „CUPA EUROPEI" LA PENTATLON MODERN

DRUMUl BIATEONIȘEIEOR SPRE SARAJEVO
MASOARA UN... SFERT OE ECUATOR

„Berdar cu numărul 1, Fo
ri ko cu 2, Felin cu 3, Băjenariu 
pleacă al patrulea, Lestyan 5, 
Mihai Radulescu cu 6, iar Ba- 
sarab ultimul !“, Tragerea la 
sorți a antrenorului lotului 
național de biatlon, Gheorghe 
Gîrniță, indică plecarea în 
cursă. Pe Valea Rîșnoavei nu 
e pic de zăpadă. Ultimul pe

tec s-a topit de vreo trei luni. 
Se poate însă alerga. Pe ace
leași trasee ea iarna, dar fără 
schiuri în picioare. Acum e 
noroi, alergarea e incompara-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pao 2-3}

Sfîrsitul acestei săptămini o- 
feră iubitorilor de sport din 
Capitală prilejul de a urmări 
startul unei întreceri de real 
interes, cu participarea unor 
formații de nivel european. 
Este vorba de cea de a 8-a 
ediție a tradiționalei competi
ții de pentatlon modern „Cupa 
Europei", organizată pentru a 
doua oară de către federația 
noastră de specialitate. Con
cursul. programat de duminică 
pînă joi pe baze sportive ale 
Capitalei si pe traseul ce ur
mează a fi amenajat în pădu
rea de la Călugăreni. reunește 
cele mai bune echipe cam
pioane de pentatlon modern ale 

Europei, fiind — intr-un fel 
— echivalentul Cupei campio
nilor europeni pentru jocurile 
sportive. La comitetul de orga
nizare se lucrează de zor, sini 
cunoscute formațiile partici
pante. iar bazele sportive care 
vor găzdui primele Întreceri 
sînt si ele gata să-și primeas
că oaspeții.

Vor fi prezente la București, 
cu cei mai buni sportivi ai lor, 
echipele : Honved sport club 
Budapesta. Nordrhein-Westfalen 
din R. F. Germania, Dinamo 
Moscova. Fiamme oro din Ita
lia. o selecționată a Parisului, 
precum și campioana României, 
Steaua București. In multe din 

aceste echipe figurează pentatlo- 
nîști de valoare europeană, 
pretendent! la locuri fruntașe 
in marile competiții internațio
nale.

Programul „Cupei Europei" la 
pentatlon modern a fost alcă
tuit in felul următor. : duminică 
și luni, pe terenul Olimpia, 
proba de călărie ; marți, în 
sala Floreasca. proba de scri
mă : miercuri — natația, la ba
zinul „23 August" ; joi — două 
probe : dimineața, la poligonul 
Tunari — tirul, după-amiază, 
In pădurea Călugăreni — cro
sul, la finele căruia vom cu
noaște cîștigâtoarea întrecerii.

triplus.lt


Rezultate bune ale tinerilor noștri tenismani in „Circ

La Ștrandul tineretuluiFINALELE
JUNIORILOR CAMPIONII LA SĂRITURI PENTRU JUMORi

Pt PLOAIL Șl FRIGFOST DESEMNAȚI

FINALA ROMANEASCA LA SPfZIA, CIȘTIGATA DE IE0

LA CICLISM FOND
începînd de simbătă si pină 

vineri, săptămîna viitoare, vot 
avea loc la Iași finalele ..Da- 
ciadei" de juniori la ciclism- 
fond. întrecerile, patru la nu
măr. sînt programate din două 
în două zile (pentru refacerea 
si odihna concurentelor) si se 
vor desfășura după următorul 
program :

Simbătă 25 iulie, ora 10 : 
„contratimp pe echipe". Star
tul se va da de la popasul Po
ieni. de unde formațiile vor a- 
coperi 40 km (20 dus 20 în
tors) ; luni 27 iunie, ora 10 ! 
„semi fond". Cursa este progra
mată ce un circuit in centrul 
orașului. Startul — din fata 
Teatrului National, de pe sos. 
Stefan cel Mare, cu puncte li
mită Palatul culturii șl Plata 
Unirii ; miercuri 29 iunie, ora 
9,30 : „contratimp individual*. 
Startul de la postul de control 
Păcurari ; vineri, 1 iulie, ora 
10: proba de fond. Startul din 
dreptul Consiliului popular al 
comunei Tomești (60 km).

La aceste finale sînt așteptat! 
să participe peste 100 de con
curent!. reprezentanții tuturor 
secțiilor de ciclism din tară.

vitregă (ploaie ft 
in rafale) a afectat

Vremea 
vînt rece, 
vădit nivelul tehnic al finale
lor „Dacladei" de performanță 
ale săritorilor de la trambulină 
juniori I și IL într-adevăr, 
ieri, la Ștrandul tineretului din 
Capitală tinerii competitori au 
trebuit să dea dovadă de mul
tă ambiție pentru a suporta in 
special frigul și a executa, în 
aceste condiții dificile, preten
țioasele salturi. Dar și așa el 
și-au etalat talentul și pregă
tirea, In special junioarele I, 
care au oferit cea mai atracti
vă întrecere. După 10 salturi, 
în decursul cărora lupta pentru 
intîietate a fost foarte echili
brată ■ cîștigat reprezentanta 
clubului sportiv Crișul Oradea, 
Cristina Szakacs (zatrenoaze 
Viorica Lajcsak), datorită În
deosebi ultimelor trei salturi : 
salt și jumătate contra grupat, 
dublu salt răsturnat grupat și 
salt și jumătate răsturnat cu 
1/2 șurub. Aceeași performanță 
ca Szakacs — campion al „Da- 
eiadel" șl național — a reali-

Trei zile de oină la Rm. Sărat

TURNEUL ECHIPELOR DE JUNIORI
Desfășurat sub egida „Da- 

ciadei", campionatul republican 
de oină rezervat echipelor de 
juniori a ajuns în faza finală. 
Dintre sutele de participante 
la etapa de masă, formațiile 
care au mers din victorie in 
victorie se vor lntîlni. de inli
ne si pînă duminică, pe sta
dionul din Rm. Sărat, pentru 
cucerirea tricourilor de cam
pioni ai țării pe anul 1983. în 
Întrecerea pentru invidiatul 
titlu au mai rămas echipele 
Lumina I.P.L. Bacău. Șeoala 
generală nr. 3 Vorona (județul 
Botoșani). Vulturul I.M.P. Bucu-

rest;, Oltul Drăgănești (jud. 
Olt), Energia Rimnieel (jud. Bu
zău). Tineretul Cringu (jud. 
Teleorman). Spicul Bai» Sprie 
(jud. Maramureș). Venus Ne- 
grileștl (jud. Blstrita-Năsăud), 
Școala generală nr. 17 Cluj-Na
poca si C.FJt. Sibiu.

Se va juca sistem turneu, iar 
partidele vor fi conduse de cu
noscut ii arbitri Alzxandru Ca
zaca (București). Gheorgbe Du
mitrescu (Focșani), Vasile Ccm- 
Sa (Călărași). Dumitru Pruna- 
che (Tîrgoviște) și Pompiliu 
Istrate (Sibiu).

zat-o Cătălin Cherciu (antre
nor N. Sparios), evident mai 
constant decît partenerii săi de 
Întrecere.

Juniorii II s-au Întrecut pen
tru titlurile de campioni ai 
„Dacladei" și pentru locurile 
fruntașe ale concursului repu
blican, victoriile revenind Luă
ri ei P&tae, de la CS.Ș. Sibiu- 
C.S.M. Cluj-Napoca, și lui L 
Petrache, reprezentant al Uc. 
ind. 37 București, unitate care 
prezintă la această categorie de 
vlrstă cei buni săritori.
Nu același lucru se poate spu
ne despre secția de sărituri a 
C.Ș Progresul București. Dim
potrivă, prezența unei singure 
sportive legitimată la acest 
dub (Olimpia Roșia, clasată — 
la junioare II — pe locul 15 
din 19 concurente) ridică în 
mod vădit problema eficienței 
activității (dacă mai poate fi 
vorba de așa ceva) a celor 5 
(cinci) antrenori remunerați.

Rezultate. TRAMBULINA 1 
m, JUNIORI It 1. C CHERCIU 
(C.SȘ. Triumf) 409,40 p, 2. C. 
Hila (C.SȘ. Sibiu) 371,05 p, 3. 
N. Lepăda» (Lie. ind 37) 383 
p, 4. A. Cherciu (CSȘ. Tri
umf) 358.85 p, S. L Lajcsak 
(Crișul) 355 p. 8. M. Enea (Uc. 
tad. 37) 305.KI p ; JUNIOARE 
I : 1. CRISTINA SZAKACS
(Crișul) 406.05 p, X Andreea 
Dragumb (CSS Triumf) 392,70 
p, X Cristlaa Timar (CSS Tri
umf) 389.95 p. 4. neaua Pirjol 
(CSS Triumf) 383,50 p. 8. A- 
driana BJzloagă (Lie. ind. 37) 
373,55 p, A Monica Baba (Cri
șul) 366,90 p ■ JUNIORI H : 
L I. PETRACHE (Lie. ind. 3T, 
375 p. 1 FI. AraeOcaîe (Uc 
tad. 37) 357.95 p, X S. Fredel 
(CSȘ Sibiu) 324J5 p : JUNIOA
RE n : L---------
(CSȘ Sibiu 
poca) 387.50 ., 
(CSS Sibiu) 353.55 p, X Uli
ana Banea (CSȘ Sibiu) 33X90 p.

Programul de azi : de la ora 
S.38 : trambulină juniori : de la 
era 16 : platformă junioare.

D STANCUIESCU

Cu puțin timp in urmă, pa
tru juniori români — Teodora 
Tache (15 ani), Ileana Trocan 
(16). Silviu Gorgan (15) șl Nl- 
eolae Manuel (16) — au efec
tuat un circuit de turnee de 
tenis in Italia. Însoțiți fiind de 
antrenorul emerit Aurel Segăr- 
ceanu. La Spezia, Bologna și 
Milano tinerii noștri tenismani 
au concurat In compania unor 
iuniori de certă valoare, ceea 
ce a făcut ca performantele 
obținute — cum afirma și an
trenorul care i-a însoțit — să 
devină promițătoare. „La Spe
ria — ne spunea Aurel Segăr- 
ceanu — ne-am simțit măgu
liți să auzim comentariile or
ganizatorilor. ea și ale unor 
tehnicieni din mai multe țări 
ale lumii, care apreciau fap
tul că două Jucătoare românce 
aa ajuns in finala competiției. 
Meciul dintre Teodora Tache 
si Ileana Trocan a fost deose
bit de spectaculos, el aducind 
multi 
cochetei 
nlr". în 
lian" al
mân! se pot astfel evidenția : 
finali rom&neaseă de simplu 

. fete (Spezia). I
tanti ia finale la 
piu fete, dublu 
Mieti).

Ultimul dintre 
la Milano, s-a 
tr-un adevărat campionat eu
ropean al juniorilor, la start 
fiind prezențl Jucători din 16 
țări, care emit pretenții la me
dalii cu prilejul C.R din El
veția (iulie). După opinia an
trenorului 
atlt Nicolae 
trecut patru 
dora Tache. 
ral IU. au 
mai prejos 
partenerii cu care s-au întil- 
nît. Le lipsește doar un plus

de experiență competițional» 
de înaltă clasă. Dar și pe aceas
ta o vor căpăta, deoarece pro
gramul lor din acest sezon pre
vede numeroase intîlnirî cu te
nismani de valoare din alte 
țări.

Rezultate de la Spezia. Sim
plu fete (finală) : Teodora Ta
che — Ileana Trocan 7—6. 6—3 
în semifinale : Tache — Galic 
(Italia) 6—3. 6—1, Trocan — 
Skul (R. F. Germania) 6—3 
6—1. Simplu băieți (finală) : M. 
Stecco (Italia) — Silviu Gor
gan 6—3 2—6. 6—1. în semifi
nală Gorgan a dispus cu 4—6 
6—2, 6—3 de Raffa (Spania). 
Bologna — simplu fete (fina
lă) : Tsarbapopolou — Teodora 
Tache 2—6. 6—4, 6—0. în se
mifinală Tache a dispus cu

LUANA PATAC 
— CSM auj-Na- 
p. X Arina Manta

Întrecerile „speranțelor" la orientare turistică
în împrejurimile stațiunii 

balneo-climaterice Sovata s-au 
desfășurat, timp de trei zile. 
Campionatele republicane (in
dividual si ștafetă) de juniori 
(15—17 ani) și Concursurile re
publicane (individual și ștafetă) 
de copii, la orientare turistică.

Au participat reprezentanți a 
19 județe și ai municipiului 
București — aproape 250 de 
tineri, care au tinut să fie pre
zent! la cele mai mari acțiuni . 
finale ale orientării 
din cadrul „Daciadel" 
vate „speranțelor".

Terenul a fost bun.

turistice 
rezer-

iar hăr-

tile au fost actualizate. Trase
ele — bine alese — au pus la 
încercare puterile copiilor si 
juniorilor care au îndrăgit 
..sportul pădurilor*. Asa 
era de așteptat, 
primele locuri s-a dat 
reprezentanții județelor Maramureș, Cluj, Arad, Hunedoara. 
Bistrița-Năsăud si municipiu
lui București, dar. spre bucuria 
doljenilor. pentru prima oară 
un reprezentant al lor a tfsti- 
gat titlul la individual juniori.

Rezultate. Campionatele repu
blicane ale juniorilor : 1. Cris
tian Ivaneiue (Dolj), 2. Ovidlu

_____ cum 
lupta pentru 

intre

ACTUALITATEA ȘAHISTÂ

Duca (Hunedoara). X Stefan 
Orban (Bistrița-Năsăud) : ju
nioare : L Ileana Jeller (Mara
mureș), 2. Anca Pasa: (Dolj). 
X Marfa Budu (Olt). La șta
fetă. în Campionatele republi
cane de junioare : L Jad. Cluj, 
2. Maramureș. X Arad ; ju
niori : L Maramureș. X Arad. 
1 Brașov. în Concursul repu
blican al copiilor. Ștafetă femi
nin : L Cluj. î. Maramureș. X 
Blstrita-Năsăud : masculin : 1.
Arad, 2. Cluj. 3. București. La 
individual fete : L Kings Hor- 
vaty (Cluj), X Edith Abil (Ma
ramureș). X Kinga 
(Cluj) ; masculin : L 
Pal că u (Hunedoara), X 
Bogdanovid (Cluj), X 
Chiurlea (București).

Kerekeș 
Tiberiti 
Andrei 
Șerban

•pectatori In tribunele 
arene centrale de te- 
bilanțul „turneului ita- 
ttaerilor tenismani ro-

trei reprezen- 
, Bologna (sim- 
fete si dublu

turnee. cd de 
constituit ta-

Aurel Segărceanu, 
Manuel care a 

i tururi, cît si Teo- 
ajunsă pină in tu- 
arătat că nu stat 
ca valoare de cît

SELECȚII PtNTRl filiiNÂSIICA

Clubul sportiv școlar „Triumf" 
selecționează, pentru gimnasti
că sportivă, fetițe născute în 
anul 1977. Se asigură condiții 
bune de pregătire și școlari
zare cu internat in clasa I.

Prezentarea la _sala de la 
Ștrandul tineretului din Capi
tală, zilnic Intre orele 16—18.

Pe

2—6. 6*1.
Dublu băi] 
Daziano (II 
colae 7p-5, 
perechea rî 
7—5, 6—3 I 
Jamroz (S 
(finală) : 
(Italia) - 
6—3. 6—4. 
che. Trocar 
6—1, 6—3
Waniek, Zi 
Nicolae Ma 
6—2, 7—5 
(Italia), cu 
ruzzl (Itall 
pa Joannis 
Tenis mânui 
cut in sfei 
de italianul 
rul turneuli

marginea Întrecerilor

MOTOCICLETELE NU
DIN PREGĂTIREA

Etapa a 5-a a „Cupei Prie
tenia" la motocros, desfășurată 
duminică pe traseul de pe 
Dealul Muscel din, orașul Cim- 
Pina (in organizarea ireproșa
bilă a asociației sportive Po
iana Cîmpina și cu sprijinul 
organelor de ordine din loca
litate). a fost urmărită de peste 
50 000 de spectatori, care au 
așteptat din partea alergători
lor noștri o evoluție mal con
vingătoare. Cu excepția moto- 
cicliștilOT Ernest MQlner îi A- 
lexzndru Ilieș, care au reușit 
să se mențină mai mult timp 
in plutonul fruntaș, ceilalți 14 
sportivi români alini ați Ia start 
au fost prinși din urmă cu 
una sau două ture, dovedind 
evidente carențe în pregătire 
Să concretizăm.

Traseul moale și din ce în 
ce ma! alunecos din 
ploii a triat concurenții 
valoarea 
fectuate 
tele de 
potențial
gătorii noștri erau, 
sau mai puțin, depășiți la co- 
borfre si in viraje, iar în linie 
dreaptă ei nu foloseau la ma
ximum „caii putere" ai mo
toarelor respective. Neputînd

cauza 
după 

si antrenamentele e- 
pentru toate varian
timp. Cu un redus 
fizic si tehnic, aler- 

mai mult

Prezențe noi pe prima sccnâ volciBalisîicâ a țârii

RELONUL SA VINEȘTI

«tăpinl mot 
menii de b; 
de seniori. 
Petrișor Tii 
coborlrev,"'I 
tios. Si eu 
aceasta. _ i 
mai... tăcut 
fecțiuni me 
justificau i 
din
nou, 
seama... ca 
motoarelor, 
țial este i 
teles, chiar 
să justifice 
a elevilor 1 
ma lipsei < 
petitive. O: 
paj, virajeh 
săriturile a 
buline, în 
Indemînare, 
curaj pot fi 
mașinilor 7 
tificare bii 
calității pi 
de la ince 
tenia" și p; 
admis 
După
comportării 
•electionabl

DR1

• Șahiștii de la C.S.M. 
Cluj-Napo'ca au repurtat o fru
moasă victorie, la Pecs (Unga
ria), unde au întîlnit formația 
Pecsi M.S.C. intr-un meci dis
putat la 6 mese : 4,5—1,5. Iată 
rezultatele individuale obținu
te : Ad. Buză — G. Krisztian 
1—0, I. Szabo — A. Ferencz 
1—0, M. Lucasciuc — M. Szi
lard 0,5—0,5, C. Szilagy — L. 
Kamaras 0,5—0,5, L. Popescu — 
G. Mogradi 1—0, Z. Kovacs — 
B. Kedves 0,5—0,5. Intîlnirea a 
constituit revanșa celei dispu
tate la Cluj-Napoca, in care 
clujenii cîștigaseră, de aseme
nea, la scorul de 4—3.

© Titlul de campioană pe 
echipe a Capitalei a revenit 
din nou formației Politehnica 
București, care reeditează ast
fel victoria obținută și la edi
ția trecută a Întrecerii. în meci 
decisiv pentru primul loc, Po
litehnica a întrecut echipa 
I.T.B. la scorul de 4,5—3,5. 
Pentru locul doi : I.T.B. — Lo
comotiva 5,5—2,5. De mențio
nat că noii campioni au ter- . 
minat competiția fără nici o 
lnfrîngere.

© Cu acest prilej, anunțăm 
că sala de șah a clubului spor
tiv Politehnica București, din 
Calea Victoriei 149, este deschi
să zilnic, începînd de la orele 
9 dimineața pină la 17,30 după- 
•miază. Se primesc înscrieri 
pentru copiii și juniorii care 
doresc să practice această dis
ciplină.

• Două apariții editoriale 
demne de menționat Prima, o 
elegantă broșură, apărută sub 
îngrijirea Comisiei de șah de 
pe lingă C-J.E.F.S. Timiș și 
purtînd titlul „Șah — Timișoa
ra". în cuprins, aspecte din ac
tivitatea șah istă timișoreană, ea 
șl participarea jucătorilor lo
calnici la ultimele turnee, o 
prezentare a marii maestre 
Margareta Mureșan, șah prin 
corespondență, miniaturi, pro
bleme. Totul, intr-o prezentare 
grafică remarcabilă O inițiati
vă similară, foarte lăudabilă 
șl aceasta, aparține cercului de 
șah „Pionul" din Bacău, al 
cărui Buletin periodic, ajuns 
la nr. 9, oferă un bogat con
ținut, dedicat în special com
poziției șahiste.

Afin ea tristețe înce
tarea din viață a antre
norului emerit <Se box 
MASCU SPACOV, de a 
eărul activitate stat le
gate numeroase sucesc ale 
pugtllștitor de la clubul 
Steaua șl din echipa na
ționali. Iubitorii sportului 
a vor păstra o neștearsâ 
amintire.

♦

Aflm, de asemenea, ea 
profund regret încetarea 
din vtsță a profesorului 
STOICA ION. aecretar al 
Consulului Județean pen
tru educație fizică șl 
sport Ialomița, activist 
devotat al mișcării spor
tive.

Cu aproape două decenii în 
urmă lua ființă echipa de vo
lei (băieți) a colectivului de 
oameni ai muncii din Săvi- 
neștt Șl pentru că „relonul" 
era cuvintul de ordine, echipa 
a luat și ea acest nume. An 
de an. voleibaliștii din Săvi- 
nești au bătut la porțile con
sacrării anul trecut fiind la 
un pas mic de realizarea a- 
cestui deziderat. Ceea ce n-au 
realizat atunci, au reușit în a- 
ceastă primăvară, eînd efortu
rile tuturor celor lmplica+i în 
promovarea în Divizia „A" a 
Relonului Săvinești au fost 
răsplătite din plin de această 
adevărată ECHIPA, a cărei o- 
mogenitate sportivă este întă
rită prin legăturile multiple de 
muncă, de familie, de priete
nie ale tuturor comp onen ii
lor ei.

Succesul realizat de voleiba
liștii din Săvinesti a fost pre
gătit pas cu pas. cu migală 
și seriozitate, de două „nume", 
să sperăm, în devenire t prof. 
Dan Gavril, antrenor principal 
și căpitanul echipei, si prof.

A N UNȚ
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 

30 iunie a.c. autoturisme DACIA după cum 
urmează :

Magazinul BUCUREȘTI pînă la nr. 7.000/ 
1983 si 7.500/1983 cu livrare de la IDMS Cra
iova 81 8.000/1983 cu livrare de la IDMS Pi
tești.

Magazinul PITEȘTI pînă la 600/1983 Șt 
2.800/1983 pentru cumpărătorii din jud. Si
biu.

Magazinul BRAȘOV pină la 2.000/1983 șl 
3.000/1983 ai livrare de la IDMS Reșița ți 
3.500/1983 cu livrare de la IDMS Bala Mare.

Magazinul BACĂU pină 1» 1.300/1963 H

1.450/1983 cu
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul __ „_____ __
Clștîgătorii C.E.C. iuatl în evidentă d* 

magazinul auto I.D.M.S. Pitești se pot pre
zenta la acest magazin pentru ridicare» 
autoturismului DACIA.

Vînzările se efectuează în funcție de sto
cul de autoturisme șl capacitatea de livrare 
• fiecărui magazin.

livrare de la IDMS Iași.
BAIA MARE pînă la 2.300/1981 
CLUJ pînă la 2.650/1983.
REȘIȚA pină la 450/1983. 
CRAIOVA pînă la 900/1981. 
TIMIȘOARA pînă la 2.500/1981 
IAȘI pînă la 50/1983.

loan Poslolache, antrenor se
cund. Componenți : Petre Boicu 
(32 de ani — 1,82 m), Mircea 
Steiian Popa (31 —1,91), Virgil 
Lepădătescu (J1 — 1,96), Dlnuț 
Boierescu (22 — 1,76), Dan Ra- 
dulian (19 — 1,92), Dan Gavril 
(31 — 1,85), Gabriel Savu (27 — 
1,82). “ ’ 
1,94). 
2,00). 
1,88). 
și Mihai Albu (19 — 1,88).

Nu pentru că așa se obișnu
iește, ci pentru că trebuie, men
ționăm și alte nume, in prin
cipal pentru sufletul cu care 
sprijină familia voleibaliștilor 
din Săvinesti : dr. ing. Gheor- 
ghe Țepeș — președintele de 
onoare al secției de volei, eco
nomist loan Strătilă — pre
ședintele secției si Constantin 
Niță — delegatul echipei, un 
fac-totum inimos. Scriind aces
te rînduri, ne-am adus aminte 
ee frumos răsuna în sala din 
Piatra Neamț, la barajul pen
tru promovare, corul splendi
dei galerii : „O, tu, Relonul, 
ce echipă ești ! Reprezinți cu 
cinste firma Săvinesti" 1

Le dorim voleibaliștilor din 
Săvlnești să audă și în „A“ a- 
ceste scandări.

Mihai! VESA

Vasile Vițelarii 
Anghei Mogoș 

Constantin Roca 
Ionel Căescu (26

(24 -
(23 — 
(22 — 

— 1,92)

bil mai di: 
rea pe s< 
proba de c 
se desfășoa 
lometri, cu 
punzind cu 
ceptabilă 0 
pe 20 de 
dură dintri 
lui. ,.Astăzi 
program Uj 
nem pun<S 
pregătire p 
drept scop 
rea fizică 
știm unde 
știm de ur 
o uda urmă

Cei 7 cd 
olimpic de"3 
se vor aleB 
constitui sfl 
pirtiiie de I 
în poligon ■ 
gere la poB 
trage prea ■ 
cămin intacB 
„pentru cal 
trasă oinăB 
bine.. “. Es.B 
pînă la sfl 
dică pînă B 
șire Pe zăB 
să ajungă B 
130—140 deB 
două sute I 
fi bine chB 
die să fie |

i

ADMINISTRAȚIA DE STAT I0T0-PD0N0SP0
NU MERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 22 IUNIE. Extragerea I : 
18 44 33 21 2 17 ; Extragerea a 
n-a: 22 42 29 37 10 32 s Fond 
de cîștfgurl: 1.234.254 lei, din 
care 343.545 Iei report la eat. I.
• PRONOSTICURI... Concursul 

Pronosport de la Bfirșltul aces-

tel săptâmtr^ 
prilej de ni 
respectiv « 
rlsme „Dacii 
sume de ba 
■upllmentarâ 
pronosticuri!! 
(he Hlnoțga 
siunll radio* 
zică"t L C.

A



talian“

TACHt
•A rtazzi. 

ă) : Fava, 
lorgan, Nl- 
S>\ 
întrecut cu 
Kerbey — 
)ublu fete

Albertazz: 
rocan 4—6. 
finală. Tă
cut cu 3—6. 
i elvețiană 
s Milano : 
întrecut cu 
j D’lntimo 
—4 pe Pe-

6—2. 6—3 
u (Grecia) 
fost între- 
6—0. 6—0.
(c’stir'ăto-

RILESCU

„CUPA r.P TIO" LA TALERE |
Zilele trecute s-a desfă

șurat in Capitală, pe poligo- ■ 
nul Tunari, „Cupa F. R. Tir" I 
la talere, la care au pârtiei- * 
pat trădători cu pușca de vină- . 
toare din toate secțiile din I 
tară. Trofeul a revenit la skeet | 
— seniori lui Ioan Toman (Vj- 
nătorul Timisoara) — 195/200 p. | 
la luniori lui Alexandru Hajdu I 
(Steaua) — 133/150. iar la trap 1 * * * V. VI. 
(talere lansate din sânt) — ae- ■ 
nlori lui Florin Baban (Olim- I 
pia Buc.) — 183/200 p |1 Îs 
luniori hil TJtu Vl&doianu (O- ■ 
limpia) — 135/150 p. (C. Po- | 
povlci, eoresp.).

nărea Gl. 1, X ; n. Ceahlăul —
F.C.M. Brăila 1 ; IU. Dunărea
CI. — Gloria Buzău 1 ; IV. Pra
hova — C.S.M. Sf. Gheorghe 1 ;
V. Șoimii — Metalul Buc. 1, X ;
VI. Mecanică fină — Chimica 1, 
X ; vn. Gaz metan — Unirea 
Al. 1 ; Vin. Pandurii — Dinamo 
Viet. 1 ; IX. Ind. strmel — Olim
pia 1 ; X. C.S.M. Reșița — Aurul 
1 ; XI. Someșul — C.F.R. Tim. 
t ; xn. Met. Cuglr — F.C. Baia 
M. 1, X, 1 ; Xm.. Armătura 
Zalău — U.T.A. 1, X.

------------------ I 
DE LA FEDERAȚIA DE ATLETISM | 

Etapa a treia a ..Cupei F.R.
Atletism* pentru juniorii de ■ 
categoria I. programată la Cra- I 
iova la 2 si 3 iulie, a fost ami- 1 
nată centru zilele da 27 și 28 _ 
august, urmind a se desfășura I 
la București. 4 

——-------- 1
Prietenia** la motocros ■

SUPLINI CARENȚELE I
ĂTORILOR NOȘTRI I
chiar oa- 

mei echipe 
Mfilner și 

u căzut la 
tiftp pre- 
ă. de data 
ele n-au 
acele de- 

are ade- ea 
le de or
ie ^fcctilor,
i W din 
stearsă pe 
ferioare a 
numai par-

De neîn-
ii încearcă 
ea precară

prin prls- 
clete com- 

de dera- 
a.„ ralenti, 
e la tram- 
insuficlenta 
și lipsa de 
t pe seama 
asta o 1us- 
nentată a 

efectuate 
lupei Prie- 
? Greu de 
^xplicatil.

:tfă. cauza 
>cre a unor 
le căutată

nu numai la nivelul pregătiri- I 
lor efectuate la lotul repu- I 
blican, CI ȘI LA SECȚIILE 
MOTO, unde multi tehnicieni, 
prizonieri ai ideilor conserva- I 
toare, neglijează pregătirea ft- I 
zică, erezind eă ea poate fi 
suplinită de „caii putere" ai I 
motocicletelor. De asemenea, I 
marea majoritate a motocro- 
slștilor sint deficitari la teh- ■ 
nică. „Nu m-am așteptat — I 
ne spunea cu regret noul se- ■ 
cretar al F.R.M., maestrul spor
tului Cornel Volculescu — ca I 
alergători fruntași să nu știe | 
să-și aleagă o poziție bună de 
start sau să piardă atit de mult I 
teren in luarea virajelor, la | 
sărituri și In alte porțiuni mai 
dificile ale traseului. Va tre- • 
bui să mergem mai des in I 
secții, pentru a urmări cum • 
se realizează planurile de pre- _ 
gălire, întrucit se pare că una I 
scriu tehnicienii pe hirtie și I 
alta fac în practică".

Tntr-adevăr, trebuie întreprins 
ceva, de urgentă, pentru a trezi ■ 
Instructorii șl antrenorii unor I 
secții moto din apatia In care ■ 
se află de mai multă vreme. •

Troian IOANIȚESCU

FL BIATLONISTILOR

înît aluneca- 
De aceea, 
re urmează 
mai 12 ki- 
eri, corcs- 
timație ac
rea clasică 
. cea mai 
■ biatlonu- 
îtroduce in

Kl — pu- 
ioade de 
are a avut 

1 dezvo’ta- 
Vrem să 

ins, ea să 
m in peri

a
tru că numai astfel s-ar putea 
rezolva veșnica problemă 
tragerilor defectuoase exact 
concursurile cu miză.

...Se pleacă din poligon, 
alergare susținută. Cel de

mai lotului 
lintre care 

l care vor 
imâniei pe 
jevo, intră 
prima tra- 
:at. Nu se 
îlte discuri 
i se spune, 
de cartușe 

e totuși 
ste însă ca 
lamnei. a- 
supusă ie- 
leții noștri 
ă pină la 
„bune" din 
. Poate ar 
ceastă me- 
icată. pen

m
_ , - —     al

doilea antrenor al lotului, Con
stantin Arghlropol, deschide 
discuția despre capacitatea fi
zică de efort a celor 7 blatlo- 
niști. „Ne-am propus să par
curgem pînă la Jocurile Olim
pice cam 10 000 de kilometri : 
In alergare, pe schiuri cu role, 
pe schiuri și pe bicicletă. Un 
sfert din Ecuator 1" Cel mai 
bun la alergare : Vasiie Băje- 
nariu, din vechea gardă, ca de 
atîtea alte ori. Cel mai bun 
la tragere, tînărul Mihai Ră- 
dulescu. Cel mai rapid in po
ligon, Gheorghe Berdar. Cei 
doi antrenori ai lotului caută 
în continuare 
ideal care să 
aceste reușite, 
competitiv pe 
nai...

...Noua trecere prin poligon 
consemnează in caietele celor 
doi specialiști rezultatele de 
la poziția in picioare. Mai tre
buie lucrat la capitolul auto
matizarea tragerii, la stabili
tatea armei, prin multă muncă, 
prin seriozitate la fiecare șe
dință de pregătire, prin minu
țiozitatea respectării planurilor 
de antrenament. La aceste ca
pitole rămîn multe de făcut.

ile un bun 
ari sucese, 
în autotu- 
lmportante 

- ca sursă

un biatlonist 
Însumeze toate 
devenind astfel 
plan intematio-

splrațte
de Gheor-

eml- 
mu- 
Du-

„CUPA ROMÂNIEI"
POLI. TIMIȘOARA-PETROLUL10 (0 0) CORVI NUL - F. C. BIHOR 2-1 (1-1)

MEDIAȘ, 22 (prin telefon). 
In orașul de pe Tirnava Mare, 
In fața a 8 000 de spectatori, 
pe un teren bun, deși moale, 
a Învins echipa mal bună. Ne- 
malavlnd ce pierde in acest 
șezon, „Poli*, dndva Învingă
toare a lui Celtic in „Cupa cu
pelor*, a forțat această califi
care in semifinală șl a reușit 
pe merit. Nn insă fără emoții, 
pentru ci formația lui V. Ma- 
telanu a Început partida bine 
șl avea apoi să alerge in final 
insistent după egal are. Echipa 
lui E. Dembrovschl a font însă 
mai matură, a avut mal multa 
personalități tn Joc șl, ca sta
re, ș-a impus. In prima repri
ză, un fotbal mai mult da aș
teptare, in care am remarcat 
șuturile lud Libiu (mln. 7), An- 
ghel (mln. 10), ratările lui Bu- 
tufei (mln. 14) și Bozeșan (mln. 
39). Iar cel mai discutat mo
ment din actul X a fost minu
tul 16, cind Anghel a trimis 
spre poarta goală de ia edțul 
careului mare, Borz a oprit ba
lonul cu mina. Insă, surprin
zător, arbitrul nu a acordat pe- 
naltyu! care re impunea.

După pauză, studenții Încep 
puternic și în primul aderi de 
oră ratează prin Anghel (mln. 
48) șl mai ales Bozeșan (mln. 
32, 53 și 87), In situații foarte 
dare sau li permit portarului 
Jipa două intervenții excelente 
in minutele 50 și 84. Unicul

DINAMO - F. C.
(Urmare din pag. I)

argeșeană. care, intr-un singur 
minut (10). la situațiile lui Vă
etus (la cea de a doua, mingea 
a atins stiloul sting al poțtii). 
a trecut prin mart emoții. Con- 
rtrînsă să ie apere minute in 
sir. echipa lui Dobrin s-a vă
zut rar. dar... bine în jumătatea 
adversă. Si. la primul ei șut 
(mln. 13). care avea să rămînă 
si singurul din toată această 
repriză. JURCA a expediat ba
lonul în plasă, sub transversală: 
0—L Si puțin a lipsit în min. 
26. la contraatacul aceluiași 
Jurcă. scăpat singur, frontal, ca 
tabela de marcaj să arate 0—2. 
Dar chiar si cu un avantaj 
minim. F.C. Argeș a găsit In 
continuare resurse să respingă 
cu calm ofensiva bucureștenilor 
si. Drofitînd de „improvizația 
Augustin* din prima repriză 
(libero în locul lui Dinu, ac
cidentat). să mai facă o splen
didă fază-gol. în min. 44. cînd 
la o șarjă Stancu-Jurcă-Ralea.

Cum biatlonul candidează la 
titlul neoficial de cea mai grea 
disciplină sportivă, tmbinlod 
două activități total opuse, e- 
fortul fizic șl stabilitatea ma
ximă, Imediat succesive una 
alteia, valoarea nu poate ti 
atinsă derft prin foarte multă 
muncă serioasă, susținută, exi
gentă.

Finalul probei de control se 
apropie, blatlonlștll intră unul 
dte unul intr-o sosire imagi
nară. Sint eu toții marcați de 
efortul făcut. Dar fiecare știe 
că altfel nu se poate. Că pîr- 
tia și poligonul olimpic nu-i 
iartă pe cei nepregătiti. Lo
cul 1 : Vasiie Băjenariu, locul 
2 : Imre Lestyan, locul 3 : 
Gheorghe Berdar. Deocamdată.

«gs-sansB m asns i

UN SUCCES DE SEZON 
LA INDEMÎNA TUTU
ROR !
Oriunde vă aflați, la 
munte sau Ia mare.
NU OCOLIȚI PRILE
JUL DE A VA NU
MĂRA ȘI DV. PRIN
TRE CÎSTIGĂTORII DE:
• autoturisme „Dacia 

1300“
• mari sume de bani
AGENȚIILE LOTO-PRO- 
NOSPORT ȘI VÂNZĂ
TORII VOLANTI DIN 
ÎNTREAGA TARĂ VĂ 
STAU ZILNIC LA DIS
POZIȚIE. 

gol, cel >1 calificării, vine in 
minutul 58 : ANGHEL execută 
eu efect e lovitură liberă de 
la 16 m in coltul din stinge 
portarului petrolist. Din acest 
moment, prahovenii Încearcă 
mai energic careul advers, dar 
jocul lor colectiv bun se di
minuează la finalizare șt doer 
Călin (min. 61), Slmadu (mln. 
74 — cea mal mare ocazie plo
ieștean ă) șl Butufel sint aproa
pe de._ prelungiri. în replică, 
contraatacurile bănățene, tăioa
se, declanșat* de excelentul 
Anghel, lînt ratate de Manea 
(min. 62), Murar (mln. 88) șt 
de.„ autorul golului, in ultimul 
minut de joc. Să reținem că, 
din minutul 80, ploieștenil au 
evoluat tn 10 oameni, Marica 
fiind eliminat pentru eă l-a 
tras o palmă Iul T. Nicolae, b 
centrul terenului.

Arbitrul brașovean R. Petres
cu a condus bine formațiile:

POLITEHNICA : Suciu - 
Ștefanovid, ȘUNDA, ȘERBĂ- 
NOIU, Murar — MANEA, AN
GHEL, BOZEȘAN. Rotaru — 
Lehman (min. 79" T. Nicolae), 
Petrescu (min. 88 Steop).

PETROLUL : JIPA — Borz. 
Staneiu, BUTUFEÎ, Toma — 
Gălățeanu (mln. 72 Cojocaru), 
Pancu, CĂLIN, Marica — 61- 
maciu. Libiu (min. 72 Țevi).

Mircea M. IONESCU

ARGEȘ 2-1 (0-1)
fundașul Al. Nicolae a respins 
in extremis.

Un timp, după pauză, jocul 
s-a desfășurat sub semnul e- 
chilibrului. „transversala* lui 
Movilă (mln. 55) constituind 
singura fază periculoasă. de 
poartă. Apoi, cînd ofensiva 
dinamoviștilor avea să se în
tețească din nou Înlesnită a- 
cum si de adversarul retras 
prematur pe metereze. Cristian 
a scos de la „păianjen" min
gea pusă parcă cu mîna de 
Mulțescu. în min. 61. la o lo
vitură liberă. în pofida unei 
nete superiorități teritoriale, 
minutele se scurgeau totuși in 
defavoarea bucureștenilor. care, 
atacînd cu un grad sporit de 
precipitare, obțineau doar su
turi în... adversarul grupat in 
propriul careu sau în bară 
(min. 79. Movilă). Toate astea 
însă pînă în min. 82, cînd a 
căzut golul egalizator. înscris 
de DUDU GEORGESCU. Amin- 
tindu-si de... ghetele sale de 
aur. el a împins, din apropiere, 
balonul în plasă, din mijlocul 
unui careu aglomerat : 1—1. Un 
gol altădată obișnuit, acujn e- 
chivalent cu un mare moment 
psihologic în acest final de 
partidă cînd — pe fundalul 
unei căderi psihice piteștene — 
DRAGNEA și-a permis doar 
două minute mai tîrziu nn 
„număr personal", încheiat eu 
un sui de Ia circa 20 m, la
teral stingă, eu care a expe
diat balonul în plasă : 2—1.

Arbitrul Ion Tgna (Timisoa
ra) a condus bine. El a arătat 
cartonașul galben lui Augustin. 
Văetus si D. Zamfir, piteștea- 
nul primindu-1 Imediat (min. 
90) si pe cel roșu pentru ati
tudine necuviincioasă la pri
mirea ..galbenului*.

DINAMO : Moraru — MOVI
LĂ. Augustin, Al. Nicolae, 
STĂNESCU — DRAGNEA. 
MULȚESCU. Custov (min. 5 
Dudu Georgescu) — Tălnar 
(min. 68 lordache). Văetus. O- 
RAC.

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN — 
— Voicu. ROMAN. STANCU. 
Nica — Badea. IOVĂNESCU. 
Ignat (min. 71 Moiceanu) — D. 
Zamfir. Ralea. JURCA.

Azi, la stara 7. a Hora $l Slivcn PRIMELt MECIURI AEE BÂlCÂKIADEI DE TINlliET
STARA ZAGORA, 22 (prin 

telefon). în orașele bulgare 
Stara Zagora și Sliven se des
fășoară joi și gimbătă Întrece
rile Balcaniadei de tineret, la 
care iau parte reprezentativele 
Turciei, Greciei, României și 
Bulgariei. Deoarece la noi a- 
casă miercuri au avut loc sfer
turile de finală ale „Cupei Ro
mâniei”, iar sîmbătă se dis
pută etapa a 33-a a Diviziei 
„A“, fapt pentru care titularii 
primei echipe de tineret n-au 
putut fi convocati pentru a* 
ceasta acțiune, România va fi 
reprezentată de o selecționată 
formată din jucători foarte ti
neri.

Fotbaliștii noștri au plecat 
miercuri dimineața din Capi
tală, cu autocarul și, după o 
călătorie de aproape 9 ore (pe

ARAD, n (prin telefon). 
„Recului* reprezentantei fot
balului arădean — U.T.A. — 
In disputa cu F.C. Bala Mare 
pentru revenirea tn prima di
vizie (pe de o parte) șl timpul 
nefavorabil, adică ploaia to
rențială căzută tncepind de Ia 
ora 1530 (pe de altă parte) au 
făcut ea putini cHntre iubitorii 
fotbalului din acest oraș să 
vină la stadion. Așa se face 
că doar vreo 4 000 de specta
tori au asistat la med. dintre 
aceștia desprinzîndu-se două 
mid galerii, cea orădeană fi
ind mult mal activă. Mal ac
tivă. tn prima repriză, a fost 
șl F.C. Bihor, deși a primit 
gol in mln. 17. Cum s-a des
chis scorul? Klein, foarte bun 
pe toată durata meciului, a e- 
xecutat cu măiestrie o lovitu
ră liberă de la circa 25 m, la
teral stingă, portarul Balasz a 
respins cu pumnul, ANDONE 
a plonjat spectaculos $1 a tri
mis balonul, cu capul, in poar
tă: 1—0. Acest gol i-a ambițio
nat mult pe Kun și coechipie
rii săi, care au atacat tot mai 
susținut, punind deseori în di
ficultate apărarea hunedorea- 
nă. Două mari ocazii au... pre
fațat golul egalizator: in min. 
35 Pușcaș a șutat violent peste 
..transversală*, iar in min. 44 
Ionltă a deviat in corner 
„bomba* iul Nițu. După cor
ner, mingea a ajuns pe partea 
•pusă, Ia He, a urmat o pasă 
Înapoi la Dianu, • centrare 
precisă fn careul mie, de unde 
KUN a reluat eu capul, ega- 
Hnd: 1—L

,,U" CRAIOVA-SP. STUD. 2-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

das central (misiune pe care 
a preluat-o Pană) si trimițîn- 
du-1 pe postul de virf de atac. 
Dar varianta aceasta a dat 
roade numai pînă la un anu
mit punct.

Jocul a început cu acțiuni 
rapide Întreprinse de ambele 
păxți. După un sfert de oră 
mai liniștit, vom nota declan
șarea acțiunilor periculoase în 
care craiovenii vor avea ..par
tea leului" prin numărul și 
incisivitatea lor. în min. 21. A. 
Popescu șutează puternic pe 
jos, dar Speriatu retine. Patru 
minute mai tîrziu. o spectacu
loasă execuție tehnică a lui 
Cămătaru. încheiată cu voleu, 
il obligă pe portarul bucu- 
reștean la un plonjon disperat, 
în min. 26. Lung reține min
gea șutată puternic de Mun- 
teănu II. iar trei minute după 
aceea Irimescu trimite o 
„bombă" care-1 obligă pe Spe
riatu să acorde corner. După 
numai un minut vom înregis
tra o lovitură la fel de spec
taculoasă, dar la cealaltă poar
tă. Autor, M. Sandu. Lung de
viind in ultima instanță ba
lonul in corner. Intervenția de 
ultim moment a lui Pană 
(min. 40), care a deviat min
gea șutată de CSrtu. anunța 
parcă deschiderea scorului de 
către craioveni In min. 44: la 
a lovitură liberă de Ia apro
ximativ 25 m de poarta lui 
Speriatu, Bălăci simulează pa
sa spre „tunarul* Irimescu, 
dar trimite mingea pe dreap
ta Iui NEGRILĂ. lansat în- 
tr-o veritabilă cursă de sprin
ter; un șut din unghi foarte 
dificil al fundașului dreapta 
eraiovesn și 1—0 pentru Uni
versitatea.

După pauză, jocul a fost la 
fel de interesant, cu multe 
faze spectaculoase. aplaudate 

tot parcursul drumului a plouat) 
au ajuns in jurul orei 18 la 
Stara Zagora, unde, la scurtă 
vreme după cazarea la hotelul 
„Jelesnik*, au luat parte la 
un antrenament de 45 de mi
nute. Joi dimineața, lotul nos
tru va susține o nouă ședință 
de pregătire cu aceeași duia- 
tă. Cum ne spunea Gh. Untea, 
medicul echipei, toți compo- 
nenții lotului sint sănătoși șl 
apți de joc. în aceste condi
ții, antrenorul Nicolae Pantea 
ne-a comunicat formația pro
babilă cu care va debuta la 
întrecerile actualei Balcaniade 
de tineret la fotbal : Cîmpea- 
nu — Mănăilă, Iliescu, Popicti, 
Frtncu — Hangh<uo, Dumltrea- 
sa. Burdujan, Bolba — Damas- 
chin, Scrtov.

La scurt timp de Ia sosire,

Abia începută repriza secun
dă și tabela de marcaj s-a 
modificat din nou. Intrat. Ia 
pauză. In locul lui Ghită. CO
JOCARU a urmărit cu insis
tentă o centrare in diagonală 
a inepuizabilului Maleuț, Bis- 
zoc si Balasz s-au ..bîlbiil" la 
o minge ușoară, tinărui vîrf 
al hunedorenilor a profitat și 
a expediat balonul în plasă : 
2—1. De astă dată, bihorenii 
au acuzat șocul, n-âu mai 
avut luciditatea din prima re
priză, dar și Corvinul, prin 
jucătorii săi internaționali, cu 
mare experiență, a știut să Ie 
stopeze elanul. Și totuși. in 
min. 71 putea fi 2—2. atunci 
cînd Kun a ratat o imensă o- 
cazie. șutind mult peste poar
ta goală! N-a fost 2—2. dar 
n-a fost nici 3—1. pentru că 
in min. 86. ja un viguros con
traatac hunedorean. Klein a 
șutat violent în bară! Și par
tida s-a încheiat cu scorul 
stabilit în min. 48.

A arbitrat foarte bine Mir-' 
cea Axente (Arad) următoare
le formații:

CORVINUL : IONIȚA — 
Rednic. DUBINCIUC. Gălan, 
Bogdan — Petcu (min. 87 
Bucur), MATEUȚ, ANDONE, 
KLEIN — Ghită (min. 46 CO
JOCARU). Gabor.

F.C. BIHOR: Balasz - DIA
NU, Zare, Biszoc, Nitu (min. 
83 Szucs) — PUȘCAȘ. MURE- 
ȘAN. Grosu — Filip. KUN Ile 
(min. 61 Kiss).

Laurențiu DUMITRESCU

la scenă deschisă de cei Dește 
8 000 de spectatori prezenți în 
tribune. în min. 48 Cămătaru 
șutează din alergare, dar pe 
lingă poartă. în min. 50 Bă
lăci efectuează o suită de dri
blinguri, fiind deposedat de 
minge în ultima instanță. in 
careu, de Iorgulescu. Un mi
nut după aceea M. Sandu nu 
ajunge balonul care depășise 
întreaga apărare craioveană.' 
Atacurile alb-albaștrilor se în
tețesc si în min. 60 ei se de
tașează: o pasă a lui Ticieanu 
îl pune în cursă pe Geo’gău, 
care centrează eu precizie la 
CămAtaru și acesta înscrie 
cu capul: 2—0. In min. 62 
Lung va boxa balonul la o 
lovitură liberă, în același mi
nut Cămătaru este blocat la 
6 m de poarta adversă de Pa
nă, iar în min. 70. la o cen
trare periculoasă executată de 
Tilihoi. Irimescu șutează puter
nic și Speriatu retine cu greu 
balonul. în final. studenții 
bucyreșteni atacă cu toată con
vingerea. ceea ce a dat încă 
o notă de frumusețe partidei.’ 
în min. 86 Chihaia șutează pu
ternic de la 14 m și Lung in
tervine excepțional. In min. 87 
Negrită trimite în corner o 
minge ce se îndrepta spre 
poarta craioveană. Victoria 
Universității este meritată.

Arbitrul Ș. Necșulescu (Tir- 
goviște) a condus bine urmă
toarele formații:

UNIVERSITATEA: Lung
(min. 88 Boldici) — NEGRILA, 
Tilihoi. ȘTEFĂNESCU. A. PO
PESCU — Țicleanu (min. 79 
Bica), IRIMESCU, GEOLGAU 
— CÎRȚU. CAî-ATARU. BĂ
LĂCI.

SPORTUL STUD.: SPERIA
TU — M. Mihai, Cazan, lor- 
gulescu, MUNTEANU II — 
Șerbănică. PANĂ. Munteanu I 
(min. 73 CHIHAIA) — Terheș, 
M. SANDU. Lala (min. 71 
Bucurescu).

gazdele ne-au făcut cunoscut 
programul jocurilor din prima 
zi (n r. azi) :

ROMANIA — GRECIA, pe 
stadionul Beroe din Stara Za
gora ;

BULGARIA — TURCIA, în- 
tîinire care va fi găzduită de 
stadionul din Sliven.

Ambele partide vor începe Ia 
ora, 18.

Așa cum ne declara antreno
rul N. Pantea,< tinerii noștri 
jucători sînt dornici să aibă o 
comportare frumoasă, conștienți 
fiind că actuala întrecere din 
cadrul Balcaniadei constituie 
pentru cei mal mulți dintre ei 
(unii divizionari ,,B“) un bun 
prilej de afirmare.

Pompiliu VINTILA



Dnpă meciul rufibijștilor fie la steaua In Uniunea îotlcTîci

CAROL KRAMER: „AM CONDUS TOT TIMPUL
ÎNTR-0 PARTIDĂ FOARTE DISPUTATĂ*'

La scurt timp după cișuga- 
rea actualei ediții a campio
natului Diviziei ,.A“, rugbyștil 
de la Steaua au mai înregis
trat o reușită: victoria cu 
12—11 (6—4) asupra uneia din
tre fruntașele sportului cu ba
lonul oval din Uniunea Sovie
tică, echipa Academiei de ** 
viațle „Iuti Gagarin*.

„Meciul, programat la Moe- 
cova — ne preciza tovarășul 
Carol Kramer, conducătorul 
delegației — a fost foarte dis
putat, asa cum, dealtfel, dove- 

. u.țte si scorul—. Noi am con
dus tot timpul, prin eseurile 
realizate de Alexandru si Mu- 
rariu, transformate de Alexan
dru» iar rugbyștil moscovit! an 
înscris prin Karpukln șl Ml- 
ronov, ambii cite na eseu, si 
Bobrov — o lovitură de pe
deapsă*.

Interlocutorul nostru a sub
liniat faptul că in ,.XV”-Î« 
advers au fost prezent! nu mai 
puțin de 8 titulari al repre

UNIVERSIADA EDMONTON ’83
(Urmare din pas 1)

61 numeroase elemente tinere. 
■ capabile de afirmare chiar la
Edmonton. ,Vorbind despre principalii 
noștri candidați la medalii, 
într-un top al palma- 
reselor s-ar afla, fără discuție, 
pe primul loc Emilia Eberle. 
După medaliile cfe aur de la 
„mondialele" de la Fort Worth 
Si cele de argint de la Olim
piada de la Moscova, gimnasta 
noastră a cucerit trei cununi 
de învingătoare la J.M.U. ’81.
l.Vom  face totul pentru a men
ține strălucirea de aur a gim
nasticii românești Ia Edmonton"
— ne spunea ieri Emilia, sub
liniind că vorbește ..în numele 
întregii echipe". Echipă care, 
între alte talen’e. o are si pe 
Rodica Dunca, fata care. în 
1981. la București, a gustat si 
ea din' cupa victoriei.

Carmen Bunaciu a rămas a- 
ceeași conștiincioasă înotătoare, 
îmbinînd armonios studiul cu 
pregătirea performantei. Isi do
rește nespus să realizeze „trio
ul de aur : Ciudad de Mexico
— București — Edmonton* si 
din zîmbetul afectuos cu care 
anlrenoarea sa Cristina Sopte- rian îi însoțește confesiunea 
înțelegem că marele slem este 
posibil.

Majoritatea cu alură de prac- 
■ticanți ai atleticei grele, poloiștii 
sînt o mină inepuizabilă de 

IA FDMONIOI ÎSCEPf... PRIMĂVARA
Unul dintre tehnicienii delegației noastre, prof. Aurel 

Predescu, a ajuns de la începutul săptămînil la Edmonton 
pentru a pregăti sosirea sportivilor noștri. într-o convor
bire telefonică, pe care am avut-o ieri după-amiază, ne-a

„După luni și luni de secetă, la Edmonton a început de 
citeva zile si ploui. Lumea este, desigur, bucuroasă. Doar 
organizatorii Universiadei sint ing indura ți... Specialistul tn 
meteorologie de la televiziune a pronosticat vreme fru
moasă pentru perioada desfășurării întrecerilor celei de a 
XlI-a ediții a Jocurilor Mondiale Universitare. Dar, știți cum 
este cu aceste pronosticuri... Dimineața la ora t, tempera
tura era de 10 grade. Sigur, spre miezul zilei ea mai crește, 
dar vremea, in general, este ca la început de primăvară, la 
noi. Delegația noastră va locui in „Satul Garneau* intr-o 
vilă împreună cu delegația Canadei. Au fost perfectate locu
rile și orele de antrenament chiar pentru dupi-amiaza zilei 
de sosire (n.r. astăzi), toate loturile puțind să-și înceapă pre
gătirile. Pentru vineri au fost reținute ore pentru cite două 
ședințe de antrenament (dimineață și dupi-amlază). Gazdele 
sint foarte interesate de componența delegației României, 
apreciind valoarea sportivilor noștri și posibilitățile lor de a 
contribui la ridicarea valorii Universiadei. Cu citeva zile tn 
urmă a fost deschis „Satul Universiadei", prima delegație 
sosită fiind cea a Kuweitului. Alte și alte delegații sosesc 
aproape în fiecare oră pe aeroportul din Edmonton".

zentativei U.R.S.S. El a re
marcat, totodată, gabaritul im
presionant al majorității jucă
torilor sovietici, forța grămezii 
(care depășește 800 de kilo
grame). viteza de deplasare a 
„treisferturilor* si liniei a 
in-a, calități care au atirnat 
greu tn balanța rezultatului, 
mai alea în condiții aspre de 
teren ; in timpul desfășurării 
partidei a plouat in rafale, iar 
vintuL foarte puternic, și-a 
schimbat de mai multe ori 
direcția, făctnd dificil contro
lul mingii. Pină la urmă, plu
sul de experiență al rugbyștt- 
lor bucurestenl și-a spus însă 
cuvintuL

De notat si amănuntul ei 
echipa Academiei de aviație 
..Gagarin” este campioană a 
U.LSA tn anul 1963, perfor
mantă pe care dorește să o 
repete fi ta 1983, la turneul 
final el întrecerii celor mai 
bune • echipe, programat la 
Începutul lunii viitoare (T^TJ 

voie bună. La ultimul antrena
ment. supravegheat do „cer
berii* Anatol Grlnțeecu si Iu- 
llu Capsa. Vlad Hagiu, Dorin 
Costrăș, Cătălin Moieeanu il 
colegii lor executau cu conști
inciozitate secvențele antrena
mentului. avînd puterea — ti
nereții. desigur — de a zîmbl 
după fiecare test dificil. „Este 
firesc, ne spunea Cătălin Mol- 
ceanu. ca Edmontonul să re
prezinte o nouă treaptă tn a- 
firmarea noastră. O vom urea 
prin străduințe si eforturi e- 
xemplare".

Sigur. In acest reportaj dina
intea plecării ar trebui să în
fățișăm aspecte din hărnicia 
preparativelor scrimerelor și 
scrimerilor. cu Petru Kukl ga
ta să contribuie din toate pu
terile „Ia sporirea faimei spor
tului nostru studentese* si cu 
Aurora Dan si colegele sale 
(..aurul* întrecerii pe echipe la 
Universiada ’81). despre cicliștii 
antrenorului emerit Nlcolae 
Voicu si dîrzenia lor (Costlcă 
Paraschlv : „Nu vom scăpa a- 
cest moment, vom face totul 
pentru a reintegra sportul nos
tru cu pedale in elită"), despre 
tenismani. despre totl cel care 
au pregătit cu „brațele, mintea 
si sufletul* startul in cea de 
a XH-a ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară, 
Vom sintetiza totul în aprecie
rea că lotul ..tricolorilor* a 
parcurs exemplar greul drum 
sore start, drumul pregătirilor

W’MBLEDOW '£3
Turneul de tenis de la Wimble

don a' continuat cu partidele de 
simplu; totodată au început și 
meciurile de dublu, La simplu 
(m), în turul 1: Gerulaitis 
(S.U.A.) — R. Krishnan (India)
6—3, 4—6, 6—2, 4—6, 7—5; Gitlin 
(S.U.A.) — Sadri (S.U.A.) 7—5,
6—7, 6—1, 7—5; Wilander (Sue
dia) — Fitzgerald (Australia) 6—4,
6— 1, 4—6, 6—7, 6—4. In turul 2:
Odizor (Nigeria) — Fleming 
(S.U.A.) 6—4, 4—6, 6—4. 6—2 !,
Motta (Brazilia) — Tom Gulllk- 
son (S.U.A.) 3—6, 7—6, 6—1. 6—4; 
Mc. Curdy (Australia) — C. Pa- 
natta (Italia) 7—6, 6—3, 7—6. Got
tfried (S.U.A.) — Doyle (S.U.A.)
7— 5, 4—6, 7—6, 6—4. Simplu (f),
turul 1: Tumbull (Australia) — 
Fromholtz (Australia) 6—1. 6—1; 
Temesvari (Ungaria) — Nelson 
(Australia) 6—1, 6—1; Khode
(R.F.G.) — Sukova (Cehoslova
cia) 6—3, 7—6; Mandlikova (Ce- 
hosl.) — Einy (Anglia) 7—5, 6—3; 
în turul l: W. White (S.U.A.) - 
Tatnam (S.U.A.) 7—6, 6—1; Te-
mesvart — Maleeva (Bulgaria) 
7—5. 5—4; Turnboh - A. White 
(S.U.A.) 0—3. 0—3; Nagelsen
(S.UJL) — Pasquale (Elv.) 5—3 
7—5; Jaeger (S.UJL) — Casale 
(S.U.A). 0—3. 6—l.

Dublu (fi. turul 1: Antonopo- 
1U, Jordan (S.UJL) — Gordon. 
Nelson (S.UJL) 6—5. O—l: du
blu (m). turul 1: Lloyd, Manson 
(S.UJL) — Feaver, Lewis (An- 
gtta) 6—3. 7—6. 0—3. Casai. Ho- 
oevar (Spania, resp. Brazilia) — 
Newcombe, Roche (Australia) 
0—3, 1—0. 5—7. 7—0, 6—3.

VLAD HAGIU

minuțioase si că fiecare dintre 
cei ce compun delegația este 
hotărit să facă totul pentru 
reprezentarea cu demnitate a 
mișcării noastre sportive.

îl însoțim pe „tricolorii uni
versitari* cu urarea de succes 
deolin !

FOTBAL toWtuficuxe.
• în „Copa Libertadores” (Cupa Campionilor 

Americii de Sud) se joacă acum semifinalele, 
în med tur, tn această etapă a competiției, la 
Porto Alegre (Brazilia), echipa locală Gremlo a 
Învins pe Estudiantes La Plata (Argentina) cu 
2—1 (1-1).
• Aflată la cea de a treia ediție, „Cupa na

țională” la fotbal tn 7, rezervată echipelor de 
copil, se bucură de un succes imens tn Franța. 
La startul acestei ediții s-au prezentat 18 000 
de echipe, finalistele avtnd onoarea de a-și 
disputa tatiietatea pe Paro des Princes, ta des
chidere Ia finala Cupei Franței. Ctștigătoarea a 
fost echipa Bastia.
• în această seară, la Buenos Aires, repre

zentativa Argentinei se va prezenta pentru prima 
oară ta fața suporterilor săi sub noua condu
cere tehnică a Iui Carlqș Bilardo. Cu acest 
prilej, formația argentinlană va totUnl echipa 
statului Chile, cu care a făcut joc egal (5—2) 
ta mat, la Santiago de Chile. Urmașul lui Luis 
Cesar Mer.otti nu-i va folosi ta acest meci pe 
jucătorii de la Estudlantes la Plata, campioana 
țârii, angajată ta „Copa Libertadores”.
• în med amical : Polonia — R.D. Germană 

1—1 O—1), la juniori.
• într-un joc de verificare, la Tokio, selec

ționata Japoniei a fost Învinsă de divizionara 
„B” engleză Newcastle United cu 4—0 (2—0).

ACTUALITATEA
® în Spania, la Laredo, a 

avut loc „Cupa Europei" la 
maraton cu participarea a ,74 
de concurenți din 13 țări. în
trecerea s-a desfășurat pe o 
căldură toridă și a fost urmă
rită de peste 20 000 de spec
tatori. Victoria a revenit dublu
lui campion olimpic Waldemar 
Cierpinski (B.D.G.). cronome
trat în 2.12:26. la fel ca si co
legul său Ebcrding. Pe locul 
trei s-a clasat italianul Poli 
cu 2.12:28. Clasamentul pe e- 
chipe : 1. R. D. Germană 22 p,
2. Italia 28 p. 3. Spania 45 p, 
4. R.F.G. 70 p. 5. Belgia 103 p, 
6. Marea Britanie 111 p etc.

• în urma desfășurării cam
pionatelor naționale de la In
dianapolis a fost stabilită e- 
chipn S.U.A. pentru campions-

„JOCURILE VIITORULUI-
PARIS (Agerpres). — Peste 

10M de tineri francezi sub 14 
ani sa pregătesc pentru a par
ticipa la prima ediție a „Jocu
rilor viitorului*, competiție po
lisportivă ce se va desfășura Ia 
sflrșltul lunii Iunie la Fontalne- 
bteu. în afara celor trei disci
pline de bază (atletism, gimnas
tică și Înot), vor mal figura în 
programul întrecerilor șl cinci 
jocuri cu mingea : baschet, fot
bal, handbal, volei și rugby.

La festivitatea de deschidere a 
acestei acțiuni de depistare a ti
nerelor talente sportive și-au a- 
nunțat prezența președintele 
Franței, Franțois Mitterrand, șl 
Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele Comitetului Internațio
nal Olimpic.

DISPUTĂ PE TEMA CONTROLULUI ANTIDOPING
LAUSANNE (Agerpres). — 

Problema dacă testosteronul șl 
cofeina ver intra In categoria 
substanțelor interzise pentru 
Jocurile Olimpica de anul viitor 
suscită. In prezent, discuții intre 
Comitetul internațional olimpic 
(C.LO.) și Comitetul de organi
zare a Olimpiadei de vară de la 
Los Angeles. Organizatorii cali- 
fornlenl susțin oă nu vor putea 
asigura un control eficient pentru 
foiosirea acestor substanțe de că
tre sportivi, tn timp ce Artur 
Takacs, directorul tehnic al Jocu
rilor Olimpice de iarnă, a anun

Iată faza care a decis titlul mondial la CM. de 
juniori din Mexic. Atacantul brazilian cade ca ur
mare a faultului comis asupra lui și lovitura de la 
11 m va fi transformată de Silva, Brazilia invin- 

gind, astfel, Argentina cu 1—0.

In atletism
tele mondiale de la Helsinki. 
Carl Lewis a fost selecționat la 
100 m. 200 m. 4X100 m și să
ritura în lungime, exact ca ma
rele său predecesor Jesse 
Owens, la J.O. de la Berlin, 
în 1936, etnd acesta a cîștigat 
toate cele patru probe... Acum, 
la Indianapolis, în cursa de 
200 m. cu 50 m înaintea so
sirii văzîndu-se conducînd au
toritar. Lewis a zimbit, s-a re
laxat șl a ridicat un braț, ceea 
ce. cu siguranță, au însemnat 
măcar cele... trei sutimi de 
secundă care l-au despărțit de 
recordul mondial al lui Mennea 
(19,72 s), iar la lungime, la 
săritura de 8,79 m (la 11 cm 
de recordul lui Beamon) n-a 
prins un „prag" perfect. Poa
te la Helsinki...

PUGILIȘTI ROMÂNI 

EVOLUEAZĂ ÎN SPANIA
Răspunzînd invitației Fede

rației spaniole de box, o e- 
chipă formată din opt pugi- 
liștl români a plecat marți în 
Spania pentru o întîlnire a- 
mlcală cu o selecționată spa
niolă. Partida va avea loc în 
ziua de 24 iunie. Sportivii ro
mâni V. Iordache, C. Tițoiu, 
Cr. Gheorghișor, N. Talpoș, T, 
Cercel, D. Hie, M. Fulger si 
M. Ciubotaru sînt însoțiți la 
această întîlnire de antrenorul 
emerit Ion Popa șl de arbitrul 
Virgil Cazacu.

țat că la Sarajevo această cerin
ță a C.I.O. va fi satisfăcută. 
Poziția Comitetului de organizare 
de la Los Angeles este motivată 
brin faptul că organizatorii Olim
piadei de vară sint dispuși să 
respecte numai acele obligații ca 
figurau pe listele C.I.O. în 1979. 
an în care orașului Dos Angeles 
l-a fost atribuită organizarea 
J.O., ori hotărfrea tn privința 
celor două substanțe incriminata 
a fost luată de forul olimpia 
internațional tn luna mai a a- 
nului 1982.

Laser-foto : A.P.-AGERPRES

Situația In preliminariile Campionatului Europei

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • în Turul Iugo

slaviei, cubanezul Gomez a cîș- 
tigat la sprint etapa a 4-a In 
fața Iugoslavului Pavlici. în cla
samentul general, pe primul loo 
se află iugoslavul Cerin, cu 
12h23:45, urmat de compatriotul 
său Lampld cu 12h24:10 șl de 
Gomez cu 12h24:13. Selecționata 
română, alcătuită din cicliști de 
la Metalul Plopenl, se află pe 
locul 12 • Cea de a T-a e- 
tapă a Turului Suediei a re
venit alergătorului danez Soe- 
renssen, care a parcurs 134 km 
(OerebrO—Văsteras) tn 3hl4:34. • 
Turul Italie1 pentru amatori a 
programat etapa a 6-a pe dis
tanța dintre Rovigo și Mantova 
(176 km). Victoria a revenit Ita
lianului Conți tn Îh44:21. în cla

samentul general conduce Italia
nul Piccolo cu 21h44:07.

ȘAH • în prima rundă a tur
neului internațional feminin de 
la Plotrokow Tribunalskl s-au 
Înregistrat rezultatele : Brusztian 
(Polonia) — Ghindă (România) 
remiză, Khadilkar (India) — 
Sosznowska (Polonia) 0—1, Wag
ner (RJ3.G.) — Keller (R.D.G.)

TIB • La campionatele mon
diale care au loo la Edmonton, 
în proba de mistreț alergător 
victoria a revenit sovieticului 
serghel Savostianov cu 396 p. 
Pe echipe, proba a fost clștl- 
gată de reprezentativa Uniunii 
Sovietice cu 1179 p, urmată de 
Polonia 1149 p șl R.P. Chineză 
1157 p.

Grupa a VH-a: SPANIA DOMINĂ
— dar Olanda, care va lntitai 

la toamnă ,Jl”-le Iberic, ta Rot
terdam, tatr-o partidă ce va pu
tea hotărî primii loc, a jucat cu 
două meciuri mai puțin dedt e- 
chlpa lui Miguel Munoz șl pro
gramul viitor, cu trei meduri pe 
teren propriu, fată de numai 
unul al spaniolilor, s-ar părea 
că e avantajează. La „adevăr”, 
spaniolii, ndnvtașl ta cele șase 
partide disputate ptnă acum, au 
+5, față de +3 al olandezilor.

Miguel Munoz, fostul jucător și 
antrenor al Iul Real Madrid, l-a 
succedat lui J. Santamaria la 
conducerea reprezentativei după ' 
Insuccesul din vara trecută, de 
la C.M. El ca și alti tehnicieni 
venlți ,ja putere” după „Cuipa 
Lumii”, a renunțat la e serie de 
jucători care au luat parte la în
trecerea din Spania (Alonso, Ale- 

sanco, Tendillo, Juanito, Satrus- 
tegul, Zamora, Lopez Uf arte, 
Qutal etc.), selecttontad etteva 
nume noL Astfel că alături de 
binecunoscutli Arconada, Cama
cho, Maceda, Gordillo, Gallego, 
Santillana, au sosit Juan Josă, 

Bonet, Senor, Victor, Marcos șl 
Juan Rincon, ttaârul golgeter al 
campionatului iberic.

Olandezii, care n-au fost la 
„Mundlalul” din Spania, sint 
pregătiți de Kees Bljvers șl ali
niază o echipă din care nu lip
sesc portarul Schrljvers, funda
ții van de Korput, Krol, J. 
Metgod (care joacă la... Real 
Madrid) șl Hovenkamp, mijloca
șii Boeve, Spelbos, Wljnsteckers 
și Schoenaker, atacanții van der 
Gijp șl Koolhof. Pe locul al trei
lea, Irlanda, ale cărei șanse sint 
Insă reduse.

ÎNTRECEREA...
Meciuri disputate : Malta — 

Islanda 2—1, Islanda — Olanda
1— 1, Olanda—Irlanda 2—1. Irlan
da — Islanda 2—0, Spania — Is
landa 1—0, Irlanda — Spania 3—3, 
Malta — Olanda 0—(J, Spania — 
Olanda 1—0, Spania — Irlanda
2— 0, Malta — Spania 2—3, Is
landa — Spania 0—1, Malta —

da — Islanda, 21.IX, Islanda — 
Irlanda, L2.X. Irlanda — Olanda, 
16.XI. Olanda — Spania șl Ir
landa — Malta, 18,XII, Olanda — 
Malta, 21.xn. Spania — Malta.

Irlanda 0—1, Islanda — Malta
1—0.
1. Spania 5 5 10 11- 5 11
2. Olanda 4 2 11 9-3 5
3. Irlanda 5 2 12 7-7 5
4. Islanda 6 114 3-7 3
5. Malta 5 10 4 4-12 3

Programul viitor : 7.IX. Olan-


