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STUDENȚII NOȘTRI SPORTIVI 
AU PLECAT IERI LA EDMONTON

la Universiada ’83 înaintea îmbarcării Foto : Dragoș NEAGUGrupul reprezentanților noștri
Universiada de la Edmonton, 

marea întrecere polisportivă a 
acestui an, e tot mai aproape. 
Spre orașul canadian duc, de 
aceea, in aceste zile, drumu
rile a sute și sute de studenți 
din toate colțurile lumii. Spre 
Edmonton au plecat ieri și re
prezentanții studenților sportivi 
din patria noastră...

Aeroportul Otopeni, la ceas 
de dimineață. Erau de față 
reprezentanți ai conducerilor 
C.N.E.F.S., U.A.S.C.R., M.E.I.,
ai federațiilor sportive. Atleți 
și atlete, baschetbaliste, cicliști, 
gimnaști și gimnaste, poloiști, 
scrimeri și scrimere, jucători 
și jucătoare de tenis, înotătoare 
au trecut, rind pe rind. marea 
poartă aeriană a țării. Nu îna
inte insă de a-și mărturisi glo
durile ce-i stăpîneau în acele 
momente, ginduri care aveau, 
se înțelege, un numitor comun: 
dorința fiecăruia de a lupta cu 
toate forțele pentru demna re
prezentare a sportului nostru

universitar. Ne-au vorbit ast
fel. mai intii, două dintre at
letele „de aur“ ale Universia
dei bucureștene, Doina Melinte 
și Florența Crăciunescu. apoi 
Anișoara Cușmir. recordmana 
mondială promițînd o sărituri 
lungă cit... drumul spre cea 
mei înaltă treaptă a podiumu
lui. Grupul gimnaștilor părea 
cel mai sobru. Ei știu ci au 
o sarcini foarte grea, pentru 
că, așa cum bine remarca Emi- 
lian Nicula, „și noi, cei care 
am urcat pe podium la ediția 
precedentă, și ceilalți, care a- 
eum încearcă afirmarea, avem 
de apărat strălucitul renume 
făurit cu atîta trudă de gim
nastica românească. Va fi un 
concurs foarte puternic la Ed
monton. sovieticii și chinezii, 
de pildă, anunțindu-se excelent 
pregătiți, dar puteți fi sigur că 
vom face totul pentru a ne 
situa la înălțime".

Dorin Costrăș și colegii săi 
din echipa de polo, al cărei

căpitan este, iși evaluau, la 
rindu-le, cu luciditate șansele, 
convinși de dificultatea între
cerii, dar și încrezători in pro
priile posibilități. In numele 
baschetbalistelor ne-a vorbit 
Ștetania Borș : „Ne-am pregă
tit cu întreaga seriozitate și 
sîntem decise să luptăm cu 
dăruire deplină pentru un re-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag a 4-a)
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în competiția rugbyștilor-seniori

PATRU ECHIPE 
PENTRU TITLUL

Odată cu sferturile de fi
nală (etapa a 3-a), in întrece
rile din cadrul „Daciadei" la 
rugby-seniori, care se desfășoa
ră cu participarea selecționate
lor de județe, s-au produs 
unele clarificări în privința 
formațiilor cu aspirații la câș
tigarea competiției.

XV-le Litoralului, de pildă, 
s-a impus cu suficientă auto
ritate In fața celui bihorean 
pe care l-a Întrecut cu scorul 
de 32—16, după ce constănțenii 
avu9bseră un avantaj lejer și 
la pauză : 20—8. O victorie co
modă a obținut și selecționata 
lașului, care a avut drept ad
versară pe cea a Giurgiului : 
21—0. Rugbyștii giurgiuveni au 
rezistat o primă repriză (4—0), 
după care omogenitatea și plu
sul de clarviziune al Ieșenilor 
au determinat modificarea 
spectaculoasă a rezultatului în 
favoarea lor.

Un rezultat relativ strins, Ia 
Focșani, unde rugbyștii Vrancel 
— pînă mai ieri necunoscuțl în 
familia sportului cu balonul o- 
val — au dat o replică dirză 
selecționatei Bucureștiului, cu 
jucători experimentați, divizio
nari A și internaționali. Pînă la 
urmă, XV-le Capitalei a ob
ținut cîștig de cauză, învingînd 
cu scorul de 18—4 (10—0).

în fine, în partida dintre 
Hunedoara șl Brașov, victoria 
a fost de partea primei selec
ționate, și încă'" la un scor de 
proporții : 49—9 1 Rugbyștii hu-

ÎN DISPUTA
DE CAMPIOANĂ
"Siedoreni se arată a fi in re
venire de formă, după meciul 
din etapa precedentă în care 
n-au scos decît un 9—7 în fața 
celor din județul Olt.

Oricum, se cuvine să adre
săm felicitări rugbyștilor din 
județele Bihor, Giurgiu, Vran- 
cea și Brașov, cu jucători la 
nivelul divizionarelor B, care 
au avut o prestație curajoasă, 
îndeosebi cei din Bihor, care 
i-au eliminat pe clujeni pre
cum șj vrîncenii, care i-au 
scos din competiție pe bu- 
zoieni.

Semifinalele „Daciadei", pro
gramate duminică, se vor des
fășura după cum urmează : la 
Constanța (teren Badea Cirțan, 
ora 10) Constanța — Hunedoa
ra și la Iași (teren Tineretului, 
ora 9) Iași — București.

PENTATLONUL MODERN PROMITE
Actuala conjunctură favorabilă trebuie 

valorificată pe toate planurile
După ediția a 4-a, din 1978, iată că tara noastră va fi pen

tru a doua oară gazdă a „CUPEI EUROPEI" la pentatlon mo
dern. Au sosit și vor sosi incă, astăzi $1 miine, echipe campioane 
la această disciplină din cinci țări ale Europei, cărora li se va 
alătura și Steaua București, campioana României. Delegatul 
tehnic al forului international este generalul Roberto Curcio, 
membru al Consiliului de administrație si al Comitetului tehnle 
al U.I.P.M.B. Va fi, de asemenea, prezent la București Emile 
Jarrot, vicepreședinte executiv pentru pentatlon modern din 
cadrul U.I.P.M.B., președintele federației franceze de pentatlon 
modern.

Desfășurarea ediției a 8-a 
a „Cupei Europei" la pen
tatlon modern în zilele ur
mătoare la București aduce, 
implicit, in pțim-pian pro
blemele dezvoltării acestei 
discipline în țara noastră 
și ne oferă prilejul să deta
liem unele aspecte pe care 
le-a ridicat recent încheiatul 
campionat republican. După 
cum se ști<t a fost o compe
tiție cîștigată pe echipe, con
form așteptărilor, de prima 
formație a clubului Steaua, în 
timp ce la individual victoria 
a revenit, in extremis, penta- 
tlonlstului timișorean Iuliu Ga- 
lovicl, component al lotului 
reprezentativ.

Reușitele acestei ediții de 
campionat trebuie puse, ne
îndoios, pe seama eforturilor 
pe care tehnicienii sl sportivii 
le-au făcut In ultimii ani pen
tru a înlătura unele dintre lip
surile care au grevat rezulta-

Marian Gheorghe. component 
al echipei Steaua, promite să 
devină cit de curînd un va

loros pentatlonist
tele de La unele competiții de 
anvergură desfășurate nu de 
mult și îndeosebi de la Jocu-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag 2-3)

După „sferturile*1 Cupei României ia fotbal

DECI, SE POATE JUCA BINE
SI ÎN FINALUL DE
3

Așa s-a deschis scorul în meciul de la Pitești, dintre Universi
tatea Craiova și Sportul studențesc : la o lovitură liberă, Bălăci 
a preferat șutului o pasă spre Negrilă, care, venind lansat, a 

expediat balonul puternic, cu stingul, sub transversală 
Foto : N. DRAGOȘ

Final de sezon, cu un cam
pionat agitat în care lupta pen
tru titlu și. mai ales, pentru 
evitarea retrogradării ureînd 
la cote, uneori, prea înalte, 
și-a pus amprenta pe destule 
partide. Uneori nereușitele au 
fost date pe seama oboselii și 
nu pe lupta pentru puncte. 
Dar...

...Au venit sferturile de fi-

HANDBALISTELE NOASTRE AU DEBUTA T 
CU SUCCES ÎN „TROFEUL IUGOSLAVIA"

nală ale „Cupei României", 
ediția 1982—’83. Faptul că toate 
cele opt formații erau divi
zionare ,.A“, că sorții au de
cis ca două dintre aceste par
tide să fie adevărate finale 
(F.C. Argeș — Dinamo și Spor
tul studențesc — Universitatea 
Craiova), prezența în teren a 
primelor patru echipe din „cla
samentul la zi" al Diviziei „A“ 
și, de ce să nu o spunem, ri
valitatea sportivă dintre com-

SEZON!
batante, toate aces.ea au făcut 
ca sferturile de finală, dispu
tate miercuri, să fie așteptate 
— și urmărite — cu un mare 
interes. La Ploiești, la un ..meci 
neutru", în tribunele stad.onu- 
lui au luat loc 18 000 de spec
tatori. ceea ce demonstrează 
dragostea pentru fotbal a oa
menilor din orașul „aurului 
negru". La Mediaș au fost 6 000 
de spectatori — mai mulți ca 
la meciurile lui Gaz metan ; 
la Pitești. 8 000„. Doar la Arad 
asistența a fost mai puțin nu
meroasă (4 000), pentru că a- 
rădenii sînt supărați de eșecul 
U.T.A.-ei în tentativa ei de 
revenire în primul eșalon.

La această cotă de sporit in
teres, spre lauda lor. cele opt 
echipe angajate în sferturile 
de finală s-au străduit să o- 
fere partide atractive, de cali
tate. CEEA CE AU ȘI REU
ȘIT. N-au mai ex’stat mo-lire 
de antifotbal, îmbrînceli, pro
teste, faulturi grosolane, scene 
penibile. Echipele s-au preo
cupat de joc și au jucat a- 
oroape sau chiar la adevărata 
lor valoare (cazul Universității 
Craiova, al cărei randament, 
cum remarca cron’carul nos
tru, s-a situat la nivelul ju
nelor prestat’i din Cu na 
U.E.F.A.). Cu excepția iesiri’nr 
lui Marica (Petrolul) și D. 
Zamfir (F.C. Argeș), cazuri 
izolate, preocnnărîle au

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3’

BELRGAD. 23 (Agerpreș). — 
In primul meci al tradițio
nalului turneu international fe
minin de handbal pentru 
..Trofeul Iugoslavia", care se 
desfășoară 1n orașul Karlovae. 
selecționata României a învins 
cu scorul de 18—18 (7—8) re
prezentativa Cehoslovaciei. 
Principalele realizatoare ale 
formației române au fost Ma-

riana Oacă si Elena Ciubo- 
taru. care au înscris cîte 4 go
luri fiecare.

In celelalte trei partide dis
putate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — 
Olanda 31—14 (19—4): U.R.S.S.

—Norvegia 26—16 (13—10); Iu
goslavia (B) — Bulgaria 23—23 
(12-12).

Duminica, la Zărnești

START îll CAMPIONATIJl «[PUBLICAN Df MOTOCUOS
După mai multe concursuri 

interne si internaționale, mo- 
tocrosiștii se vor alinia dumi
nică la startul primei etape a 
campionatului republican, edi
ția 1983. întrecerile inaugurale 
sînt programate pe traseul de 
la marginea orașului Zărneștl.

în organizarea asociației spor
tive ..Torpedo" din localitate, 
în program figurează clase 
pentru seniori (250 cmc), ti
neret (125 cmc) si iuniori (80 
si 50 cmc). Primul start se va 
da la ora 10.



ȘQ e la o sâptămînâ laalta]
Finalele tinerilor săritori de Ia tramb'.iliT’ă
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cuvenite
a primi

din celelalte jude
țe ale țării. Iniția
torii si organiza
torii au luat mă
surile 
pentru
pînă la 200 de par
ticipant. Ei vor fi 
cazați de către să
tenii din Roșieni. 
iar rundele Festi
valului (programat 
între 24 si 30.VIII) 
vor avea loc la că
minul cultural și în 
clasele scolii gene
rale.

Festivalul șahist 
sătesc din Roșienii 
Oltului reprezintă 
o replică la cele 
inițiate si organi
zate. cu multi ani 
în urmă, de un alt 
pasionat al acestui 
sport. învățătorul 
Aurel Stellia, din 
comuna Dumbră
veni — județul 
Suceava. Pe dnd 
replici similare si 
în alte așezări ru
rale ale

AU OFERIT
SPECTACOL

tării ?..<

I

I

I

@ REPLICĂ... ȘAHISTÂ
O inițiativă dem

nă de toată lauda: 
Festival șahist să
tesc în județul Olt. 
Aparține unui vechi 
animator al „spor
tului mintii", pro
fesorul de limbă 
română Nicolae 
Bădiță și colegilor 
săi de la Școala 
generală din satul 
Roșieni. comuna 
Dobrun. Un festi
val rezervat tutu
ror șahiștilor din 
județul Olt. dar si
@ SECVENȚE BIHORENE

• MARE Șl PLĂCUTĂ 
SURPRIZA au avut bas- 
chetbaliștii participanti la 
turneul internațional dotat 
cu „Cupa federației" în ziua 
a doua a competiției cînd. 
la concurentă cu meciurile 
lor. se aflau atractivul 
program de sîmbătă al te
leviziunii Si meciul de fot
bal F. C. Bihor — F. C. 
Olt. Surpriza a constat în 
faptul că în Sala sporturi
lor din Oradea se aflau 
4 000 de spectatori (ca in 
ziua precedentă) ! Numai 
că. de astă dată, publicul 
era format în proporție de 
80 la sută din elevi, invi
tați de Inspectoratul școlar 
județean. din 
C.J.E.F.S. A fost 
amiază a tinereții,
• NUMEROASE
• UN MARE HANDBALIST, ROLAND GUNESCH, 

S-A RETRAS DIN ACTIVITATE

inițiativa 
o după-
PERSO-

NALITĂȚI ALE 
PIULUI ORADEA 
parte din Comitetul de or
ganizare a „Cupei federa
ției" la baschet. Printre a- 
cestea. am avut satisfacția 
de a-i afla pe citiva care, 
cu multi ani in urmă, erau 
ei înșiși uracticanți. la ni
vel de performanță, ai bas
chetului. Să amintim pe 
citiva dintre ei : Oreste 
Straciue — directorul între
prinderii de încălțăminte 
Solidaritatea, deputat jude
țean. Tiberiu Suhai — di
rector-adjunct al întreprin
derii de industrializare a 
laptelui. Emil Blaga — rec
tor al Institutului pedago
gic. Nicolae Dolhan — di
rectorul complexului hote
lier „Crișana" — Băile Fe
lix.

MUNICI- 
au făcut

I

I

I

1
I

Festivitate emoționantă în sala sporturilor ..Olimpia" din 
Timișoara : unul dintre marii noștri handbaliști (exemplu 
de statornicie si dragoste față de clubul care l-a consacrat. 
Politehnica), Roland Gunesch. s-a retras din activitatea 
competițională. O carieră exemplară a Încununat viata a- 
cestul sportiv, acum inginer. El a fost prezent, cu echipa 
României, la trei campionate mondiale (Suedia, Franța ți 
R. D. Germană) și la două ediții ale Jocurilor Olimpice 
(Montreal $1 Miinchen). fiind selecționat de 180 de ori în 
reprezentativa țării, prilej cu care a Înscris 253 de goluri. 
Colegii săi de echipă si conducerea clubului Politehnica 
i-au adresat frumoase cuvinte, iar președintele F.R. Hand
bal, Ioan Kunst Ghermănescu, l-a elogiat pe sărbătorit pen
tru talentul și puterea sa de muncă, puse In slujba handba
lului românesc. (C. CREȚU).
• CEI MAI BUNI DINTRE CEI MAI

...scrimerl 
stabiliți la 
Mare, cu 
Concursului 
blleati al juniorilor 

adevărată tre-
i revistă a 
mal recenți 

șl devo- 
' ■ Ia 

sub 
unor 

șl devo- 
*1 

O’ga
_____ (Steaua). Eva 
Lengyel șl Iudltb 
Haukler (Satu Ma
re), D. Popescu (O- 
llmpla Craiova), M.

au fost
Satu 

ocazia 
repu-

m, 
cere în 
celor i 
candidați 
tați candidați 
performanță, 
îndrumarea 
pasionați 
tați antrenori 
profesori, ca 
Szabo (st-------

Lupuțiu (Dinamo), 
mulți dintre ei, 
foștj scrimerl repu- 
tați. Vă supunem 
atenției următoarele 
nume : floretlștil
Zsolt Czira (C.S.Ș. 
Satu Mare), Mădălin 
Băloi (C.S.Ș. Triumf 
Buc.), Ștefan Step
per “ 7 
Mare) șl echipa flo- 
retiștilor de la 
CJS.Ș. Satu Mare, 
floretistele Carmen 
Leahu (CJS.Ș. Ener
gia Buc.), Alina 
Moțea (Steaua). 
Claudia Grlgoreseu

(C.S.Ș. satu

Rubrică realizată de

MICI,
(Steaua) ți echipa 
floretistelor de la 
Steaua, spadasinii 
Adrian Pop (C.S.Ș. 
Satu Mare). Mugu
rel Flllpescu (CTAS 
Buc.), 
tyas 
Mare) 
spadă 
Mare, 
tălin Neagu (Dina
mo), 
dorel (CSȘ. Unirea 
Iași), Dan Costache 
(Ttaărul 
Brașov) 
de sabie 
namo.

Nicolae Ma
te. S. Satu 

și echipa de 
a C.S. Satu 
sabreril Ci-

Vaslle Ato-

Tractorist 
Si echipa 
de la Dl.

Ion GAVR1LESCU

I
I

I
I
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Ieri săritorii juniori partici- 
panti la finalele „Daciadei" au 
avut condiții bune de concurs 
la Ștrandul tineretului din Ca
pitală. Dimineață, punctul de 
atracție al reuniunii l-a con
stituit. după cum era de aș
teptat. disputa juniorilor I. 
sfirșitul 
harnicul 
repurtat 
victoria 
levul lui Nicotae Sparios a 
manifestat elegantă, siguranță 
și constantă, dovedindu-se un 
adevărat șef de promoție. La 
băieți II. reprezentanții Liceu
lui industrial nr. 37 (antrenor 
C. Todan) au ocuoat. ca si 
joi. nrimele două locuri, deta
șat fată de al treilea clasat.

Dar cel mai frumos specta
col l-au oferit, după amiază- 
junioarele I. orintre care se 
aflau trei dintre medaliatele 
Ia comoetitiile internați male 
de anvergură din ultimii ani : 
Luiza Nicolaescu — la campio
natele eurooene. Ileana Pîrjol 
și Cristina Szakacs — la .Cu
pa Prietenia". întrecerea a 
fost de un bun nivel tehnic, mai 
ales in prima parte, spectacu
loasă si echilibrată, ea fiind 
decisă de ultimele trei salturi

ia
Si 
a 

al doilea succes (după 
de jot la ..1 m“). E-

căreia talentatul 
Cătălin Cberciu

(libere). Aici, Cris
tina Szakacs 
dovedit cea 
bună, mai cu 
mă la salt 
stind in miini 
dublu salt și ju
mătate contra (răs
plătite cu note de 
8 ți 8,50) pentru 
care această sări
toare de mare pers
pectivă și antre- 
noarea ei, Viorica 
Kelemen, au primit 
meritate aplauze. 
Următoarele clasa
te au ținut pasul, 
iar unele ezitări la 
ultimele salturi 
le-au diminuat 
șansele la locul L 
La junioare ÎL o 
surpriză: a ciștigat 
(pe merit), Suzana 
Florian un nume 
mai puțin cunoscut 
ta elita acestui sport.

Rezultate. TRAMBULINA 3 m, 
BĂIEȚI I: L C. Cberciu (C.S.Ș. 
Triumf) «33.65 p. * — '—
(Lie. led. 37) 
(CSȘ. Sibiu) 
esak (Crișui' 
((LS3. Sibiu) 
(Lie. lnd. XI)____
L L Petrxrhe (Lie. lnd. 37) «21,15 
P. 1 FI. VasCoaie (Lie. lnd. 37) 
XT. SS p. 3. L Nadiu (C.S.Ș. Si
biu) 321.7» p; PLATFORMA JU
NIOARE I: 1. Cristina Szakacs 
(Crișul) 223.85 p, 2. Ileana Plrjol 
(CSȘ. Triumf) SMJ» p, 3. Cris-

s-a 
mai 
sea- 
din 

și la

Cătălin Cherciu Ia al doilea titlu de campion 
Foto : Ion MIIIĂICA

tina Timar (C.S.Ș. Triumf) 292,85 
p. 4. Luiza Nicolaescu (Progre
sul) 291,20 p, 5. Ileana Drago- 
mir (C.S.Ș. Triumf) 274,85 p, «. 
Ștefania Buflea (C.S.Ș. Triumf)
263.55 p; JUNIOARE H: L Su
zana Florian (C.S.Ș. Triumf)
261.55 p, 2. Daniela Lovi (Llc. 
lnd. 37) 255,25 p, 3. Luana Pătac 
(C.S.Ș. Sibiu — C.S.M. Cluj-Na- 
poca) 249,15 p.

Azi. în ultima zl a întrecerilor, 
au loc probele: de la ora 5,30: 
trambulină 3 m, fete, de ta ora 
ÎS: platformă băieți.

Dumitru STĂNCULESCU

2. N. Lepăduș
424.25 p, 1. C. Hita
«14.65 p, «. i. LaJ-
373.25 p. 5. E. Penț
375.55 p, «. M. Enea

343.1» p; BĂIEȚI n:

PENTATLONUL MODERN PROMITE
(Urmare Aia peg. 1)

rile Olimpice din 1980. de la 
Moscova. Ceea ce se impune 
a fi subliniat In primul tind 
este prezența la start a unui 
mare număr de echipe — 7 — 
și a nu mai puțin de* 25 de 
concurenti aspiranți la pozi
țiile fruntașe ale campionatu
lui. Este adevărat, toate for
mațiile participante la între
cere provin din numai două 
orașe ale tării — București ți 
Timișoara — iar trei cluburi. 
Steaua București, Olimpia 
București si Universitatea-In- 
dustria linei Timișoara, au a- 
liniat cite două garnituri. Ori
cum. spre deosebire de alte 
ediții ale campionatului, aspec
tele menționate evidențiază un 
reviriment al acestui sport 
complex și s-a creat acum o 
conjunctură favorabilă. care 
poate relansa pentatlonul mo
dern. Dealtfel, trebuie să spu
nem că si competiția ca atare 
s-a înscris ea o reușită. ta 
sensul că în probele tehn ee 
mulți concurenți au obținut

eu per- 
in ln- 
valotre
au fost 

cei mai

rezultate superioare. iar punc
tajul învingătorului la indivi
dual, 5 56X concurează 
formanțele înregistrate 
treceri de o ridicată 
internațională.

La fel de lăudabile 
eforturile făcute de
buni pentatloniști ai tării pen
tru a evolua la nivelul maxim 
al posibilităților lor, mai ales 
Dumitru Splrlea, veteran al 
acestei discipline, Iuliu Calo
riei. Cezar Răducanu și Stefan 
Cozma. Dumitra Spîrlea • șl 
condus în clasament de la pri
ma pini la ultima probă, pier- 
zînd titlul pe traseul de cros 
de la Călugărend, unde Iuliu 
Galovid, mai ttaăr șl cu o 
mai mare forță de alergare, 
l-a învins pe liderul de pînă 
atunci.

în orice caz. este de retinut 
ei în Capitală centrul de greu
tate în pentatlonul modem a 
trecut acum la clubul Steaua, 
lntrucît Dumitru Sptrlea, Ma
rian Gheorghe, Eugen Pop, 
Drago? Pătrui, Lucian Țintea 
și Liviu Pavel alcătuiesc un

Raid-anchetă prin citeva BUNII GOSPODARI NE-AU CONVINS,

nucleu de sportivi valoroși, 
apti in orice moment să se 
bată pentru performante de 
valoare. Experiența îndelunga
tă a antrenorului Gheorghe 
Tomiuc, ajutat în ultima vre
me si de cunoscutul călăreț 
Sorin Soveja, ca ți condițiile 
materiale asigurate de clubul 
militar Sînt premise reale pen
tru certe afirmări ale sporti
vilor pentatloniști de la Steaua 
Si în viitor. Cuvinte de apre
ciere merită, fără îndoială, șl 
echipele timișorene. Faptul că 
pe lingă consacrații Iuliu Ga- 
lovicl. Cezar Răducanu, Tamaș 
Halasz sau Otto Wermescher 
In orașul die pe Bega a apărut 
acum si o echipă nouă, de 
tineri talentat! ți capabili să 
susțină de la Început pină la 
sCrșit grelele încercări ale ce
lor cinci probe (avem în ve
dere echipa Clubului sportiv 
școlar din Timișoara) este un 
semn că acolo se muncește cu 
seriozitate, cu dorința de a se 
obține rezultate de bună va
loare, un 
venindu-i 
Cosmescu.

în mod 
tre

baze sportive sibiene ALȚII, GOSPODARI DOAR CU NUMELEv
Frumosul _ oraș de pe malul Cibinului trăiește săptă- 

mină de săptămînă o trepidantă activitate sportivă de masă 
și de performanță, desfășurată fie in bazinul olimpic de natație 
(excelent întreținut), fie pe numeroasele terenuri, bine știute 
de sibieni. Dar, astăzi, nu ne vom ocupa de întrecerile propriu- 
zise, ci ne vom îndrepta atenția asupra modului cum sînt îngri
jite, administrate sau modernizate unele din principalele baze 
sportive și de agrement ale municipiului Sibiu. Să intrăm, deci 
in temă.

STADIONULUI VOINȚA I SE PREGĂTEȘTE O NOUA FAȚA

ȘTRANDUL TRĂIEȘTE A DOUA TINEREȚE...

Primul popas l-am făcut la 
vechiul strand al orașului, pa-- 
tronat de C.S.M. Sibiu, căruia 
lucrătorii săi (zugravi. dul
gheri. vopsitori. grădinari), 
l-au dat dună o muncă inten
să. o înfățișare plăcută. o 
nouă tinerețe. S-au făcut aici 
importante reparații, la cabi
ne. garderobă, 
tehnico-sanitare : bazinele 
50 m au fost si ele 
în interior, solarille 
mul

la instalațiile
de 

vopsite 
____ ______ (podiu- 

de. lemn pe care se face

plaje) arată ca noi. astfel că 
cei aproape 2 000 de vizitatori 
care vin la ștrand se declară 
satisfăcuti de serviciile ofe
rite. Ca să nu mal amintim 
că aleile cu trandafiri, pomii 
bine îngrijiți, iarba frumos co
sită si bine întreținută crează 
un cadru reconfortant si plă
cut. ceea ce ne determină să-l 
felicităm pe administratorul 
loan Sancu și pe toti aceia 
care asigură buna funcționare 
a ștrandului.

La baza sportivă Voința (a- 
partinind UJ.C.M.) șeful aces
teia. Gheorghe Cristea era 
pe... fază, cum se zice. Aid se 
făceau măsurători la cabine, 
vestiare. grupuri sociale, că
rora. dună cum am fost infor
mați, urmează să li se facă o 
reparație generală, pină la 
sQrsitul acestei luni. U.C.E.- 
C.O.M. a alocat sumele nece
sare. în prezent se lucra si la

pista de dirt-track. pentru ca 
ea să fie in cea mai 
stare la 
gustatele 
moto. A 
izolațiile
Starea terenurilor este 
mai ales la cele de 
nul gazonat si altul 
unde
zilnic

bună 
apropiatele si mult 

curse de alergări 
Început lucrul si la 

tribunei de beton, 
bună,

fotbal (u- 
cu zgură), 
desfășoarăactivitatea se 

„non-stop".

GOSPODARI DOAR CU NUMELE

In 
află 
asociației sportive Libertatea ; 
de fapt, singura de acest fel 
din municipiu. Dacă cele trei 
terenuri cu zgură1 roșie arătau 
în condiții optime de antrena
ment si concurs (la ora vizitei 
noastre se desfășurau partidele 

a 
de 

prezenta 
geamuri

vecinătatea ștrandului se cu pardoselile de ciment bur- 
baza sportivă de tenis a , dușite... Nu. tu. un duș I Aici 

se dezbracă copiii (sportivii ae 
mîine) si amatorii de tenis. 
Ceea ce am constatat aici nu 
este în concordantă cu exce
lenta idee de a crea un com
plex de terenuri de tenis în 
frumosul cartier ..Strand", 
complex care ar putea deveni 
rampa de lansare a multor co
pii si tineri sibieni în tenisul 
de performantă. Dar se vede 
că gospodarii de aici sînt gos
podari doar cu numele.

din cadrul etapei județene 
campionatului republican 
copii), vestiarul se 
nscorespunzător : cu ______
sparte, cu uși care de-abia se 
mai tin în balamale ruginite.

VA MAI TRECE O VARĂ, FĂRĂ

O vorbă înțeleaptă spune că 
bunul gospodar îsi pregătește 
iama car si vara sanie. Cam 
asa ar trebui să se pună pro
blema si în cazul 
lui artificial din 
parcului ..Sub Arini", patinoar 
construit de tineret, prin mun
că voluntară, eu ani în urmă, 
din inițiativa si cu îndrumarea 
Comitetului municipal U.T.C.. 
care este si 
bazei. Responsabilul 
de gheată. Alexandru Tamaș. 
ne dă detalii asupra situației 
actuale a patinoarului : stratul 
de ciment este crăpat. unele 
conducte 
moniacul 
a dăunat 
perioada 
15 martie 
te din registrul de evidentă), 
ca să nu mal vorbim că se

patinoaru- 
apropierea

administratorul 
fabricii

prin care circulă 
sînt sparte, ceea 
calității ghetii.

1 noiembrie 1982
1983 (datele sînt lua-

a- 
ce 
In

SA SE PREGĂTEASCĂ... SANIA î

s! 
e-
Si 

de 
adus

pierde multă materie primă 
se depășesc consumurile de 
nergie electrică. Ni se arată 
un compresor tip S A W. 
fabricație românească, 
aici din vara anului trecut si 
care zace afară: el trebuia 
să-l înlocuiască pe cel defect, 
aflat în fabrica de gheată. Ci
neva de specialitate 
să ia sub 
bază
punct fiindcă suferă nu nu
mai patinajul de agrement, ci 
si secția de patinaj 
C.S.S.. care cheltuiește 
deplasările micilor 
căutînd mai devreme 
ba la Poiana Brașov. 
Suceava. E momentul 
facă mult dorita ..sanie" în a- 
ceastă vară I

______  trebuie
__ patronaj această
sportivă, să o pună la

de la 
bani cu 
sportivi, 
gheata.
ba 
să

la 
se

Stelian TRANDAFIRESCU 
Hie IONESCU - coresn.

merit important re- 
antrenorului Marian

»
cert, concurenta din- 

__cluburile bucureștene și 
cele timișorene va stimula în 
permanentă eforturile ți preo
cupările pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a pentatlo
nului modern din tara noas
tră. Ceea ce nu poate decît 
să bucure.

Echipa bucureșteană Steaua, 
prezentă de duminică in „Cupa 
Europei", are posibilitatea să 
ne ofere primele semne ale 
valorificării acestor eforturi. 
Le așteptăm !

PENTRU

ECH*U

IN EXA

Ajunsă la a X- 
petiția internatio 
pentru juniori^mC 
lor larilor socialis 
în sala Giulești 
bunele stadionului 
Grant. La întnece 
an sînt prezenți 
niori din Sofia. 
București. Turn 
un excelent prilej 
a tinerilor sporti 
„Turneului Priete 
pă cum se știe, 
zat în ultima d 
august, la Galati.

Colectivul de 
mat din E. Fares 
L Mihalik si 
înscris în concurs 
tregul lot pe ca 
pregătire (Români 
ganizatoare, va î 
neul Prietenia" 2 

Ca întotdea 
juniorilor 6înt 
Așa a fost și 
reuniuni care au 
acum si sperăm 
și la finalele car 
pută azi. vineri, 
în aceeași sală.

Dintre sportivi 
turneu o impresi 
lăsat la primele 
nostru Rudei Ob 
ment excelent 
cest sport : înalt, 
cu lovituri extr 
nice și cu o te 
bilă, care îl anu 
itor Simion Cuto 
si mai bun decît 
El a intîlnit în 
dolskl (Varșovia) 
care, deși a

In aceeași a 
interes, la du 
continuă Intrecer 
celei de a n-a 
morialului Trol
res justificat P 
toate categoriile 
disputa rămlne 
după primele 8

La maestri, pe 
S.5 puncte, se 
reanu (Calcula
care l-a învins 
rectă pe P. 8 
acum cu S p. A 
cut pe V. Țacu 
viate), cu 4JS P. 
S. Tot 4,5 p ar 
gean (Spartat^JS

LUPTA S
DE

SIBIU 
aproape 
au asistai 
(a treia) 
dirt-track. la pe 
pe deplin satis 
tatea lntrecerilo 
gaiatl în lupta 
pe podium si-s 
zitiile fruntașe 
reuniune, confi 
dintre favoriti 
tate de public, 
tatea concursul 
samentului geni 
— M. Dobre (ȘI 
au alergat făr 
(păcat că exist

SELECȚIE PENTRU GIMNASTICA l
Clubul sportiv școlar de gimnastică din ă 

nești organizează zilnic, în perioada 15 iulie 
o selecție preliminară pfentru fetite de 6 și 7 
tudini pentru gimnastică. Fetitele care vor : 
admise vor rămîne ta tabără de pregătire în 
lui în vederea selecției pentru clasele I si a 

' care va avea loc în perioada 1—3 septembrie 1£
Clubul asigură cazare, masă si școlarizare p 

admise. Informații, la secretariatul Liceului 
istorie, telefon 23 330 (prefix 933).

A N 1
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 și 7.500/1983 cu livrare de la IDMS Cșa-1 
iova și 8.000/1983 cu livrare de la IDMS Pi
tești.

Magazinul PITEȘTI pină la 600/1983 și 
2.800/1983 pentru cumpărătorii din jud. Si
biu.

Magazinul BRAȘOV pînă la 2.000/1983 și 
3.000/1983 cu livrare de la IDMS Reșița ți 
3.500/1983 ctt livrare de la IDMS Baia Mare.

Magazinul BACAU pină la 1.300/1983



EN INTERNATIONAL
ERI1 NOȘTRI BOXERI

iție, com- 
i de box 

eapitale- 
a mceput 
sub tri- 
la podul 

dilt' acest 
(ilisti ju- 
rșovia și 
constituie 
verificare 
i vederea 

care, du- 
!i organi- 
i a lunii
nori for- 
. Vasilov, 
icolau a 
roape ln- 
1 are în 
i tară or- ; la „Tur- 
ipe).
meciurile 
disputate, 
ele două 
loc pînă 

sa va fi 
vor dis- 

a ora 17.
le 

au
scriși 
șebită 
iii ușorul 
un ele- 

tintru a- 
ate lungi, 
p puter- 
remarca- 
a un vi
ate chiar 
lașul său. 
lew Sto- 
adversar 
lă-Lopu-

nă rezistentă, nu o reușit să 
o facă decît pe o durată de 
două 
lelor“ 
bligat 
neze.
Călin __ ... ..___ J
l-a întrecut la puncte pe bul
garul Traicio Petrov după o 
dispută agreabilă.

ALTE REZULTATE : semi- 
muscă : D. Maerean (Buc.) b.p. 
SI. Medzinski (Varșovia). A. 
Metodiev (Sofia) b.k.o. 1 I. Cru- 
ceru (Buc.) : cocoș : D. Nico- 
lae (Buc.) b.p. R. Wysoki (Var
șovia). A. Mihailov (Sofia) b.p. 
Al. Pavel (Buc.) ; se mi ușoară : 
R. Nicolae (Buc.) b.p. S. Pav
lov (Sofia) ; semimijlocie : K. 
Doinov (Sofia) b.p. C. Bucur 
(Buc.), R. Grelak (Varșovia) 
b.p. (?) T. Plotoagă ; mijlocie : 
Ab. Erteghin (Buc.) b.p. A. 
Dostadni (Varșovia) ; pană :
M. David (Buc.) b.p. T. Ste- 
fanski (Varșovia) ; ușoară : A. 
Roman (Biic.) b.p. A. Stoia- 
nov (Sofia).

Trebuie să spunem că au 
fost câteva partide în care atît 
în ring, cit și la masa jude
cătorilor s-au comis greșeli. 
Desigur. M. Ene, Tr. Panait,
N. Niță. J. Vancea. C. Ghe- 
rasim sau R. Iorgulescu s-au 
străduit să asigure buna desfășurare a meciurilor, dar — ne 
întrebăm — oare purtătorii e- 
cusonului F.I.B.A.. C. Chiriac, 
P. Epureanu, D. Banciu. G. 
Danciu, M. Zamfirescu, V. 
Schiopu nu pot oficia decît la 
marile competiții ?

minute : în urma „rafa- 
românului. el a fost o- 
de arbitru să abando- 

Bună si comportarea lui 
Gheorghiță (pană), care

Paul IO VAN

orialul Troianescu"

de vtu 
ih I.T.B. 
a cadrul 
a ,.Me- 

Inte- 
că ta 

lasificare 
strinsă.

tatii. eu 
. Negu- 
îcureștt). 
■Udă dl- 
(LT.B.). 

•a tntre- i Tîrgo- 
pe locul 5T Sălă-

în întrecerile șahiștilor 
categoria I pentru norma 
candidați, pe primele locuri 
află V. Voicu (Constr. fero
viare) și Al. Barta (Unirea 
Tricolor București) eu cite I 
D. urmați de G. Dobrescu 
(I.T.B.) și BL Pop (I.C.E.D.) 
eu cite 4 p (si 2 intrenmte).

în turneul feminin, reprezen
tanta șahistelor de la Finanțe 
Bănci. Senlca Creta se tituea- 
ză în frunte, fără a fi cunos
cut pînă acum înfrlngerea: t 
p din 8 I Adversarele ei cele 
mai periculoase par să fie Co
rina Cerveni (Calculatorul 
București) si Stefania 
(I.T.B.) cu cite 4 p (2).

de 
de

Ion

Balcaniada tineret

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

SA IN CAMPIONATUL |
TRACK, PERECHI I

Trei ,. reprize" scurte cu

DUMITRACHE, CEL
ECHIPA NOASTRA A PIERDUT
PRIMUL JOC
STARA ZAGORA, 23 (prin te

lefon). Aici și la Sllven a înce
put astăzi a xn-a ediție a Bal
caniadei de tineret, la care iau 
parte, așa cum s-a anunțat, e- 
chlpele Turciei, Greciei șl Bul
gariei, șl o selecționată de ti
neret a țării noastre. Echipa 
noastră a tatnnlt reprezentativa 
Greciei. După un joc echilibrat, 
echipa noastră a pierdut cu 1—2 
(0—1). Fotbaliștii noștri au 
început bine, au obținut în 
primele două minute cite o lo
vitură de colț, iar ta mir.. 3 Han
giii uc a expediat balonul ta ba
ră. A urmat o perioadă de joc 
echilibrat, pentru ca în min. 15. 
Burdujan, și ta min. 17 Sertov 
să rateze deschiderea scorului. 
In schimb, BATSIMLAS reia In 
plasă (min. 44) centrarea lui A- 
postolakis: 6—1. După pauză, 
jucătorii noștri au restabilit e- 
galitatea ta min. 54: fundașul 
Mănăilă a urcat pînă ta careul 
advers unde Kokolakls l-a „co-

DUPĂ

1-2 CU GRECIA
sit*. Lovitură de la 11 m execu
tată de BURDUJAN șl 1—1. După 
11 minute, adversarii iau din 
nou conducerea prin același 
BATSIMLAS, care r -------------- .
• lovitură liberă _____ ____
Patronis: 2—1. tn min. 77 Ko- 
kotakls ratează o lovitură de la 
11 m (henț comis de Burchel), 
pentru ca tn final Damaschin să 
rateze egalarea.

Arbitrul D. Sadik (Turcia) a 
condus bine formațiile:

ROMANIA: CImpeanu — Mă- 
năilă, Iliescu. POPICU, Frincu — 
Ha.nghtuc. Dumitreasa. Bolba 
(min. S7 Burchel), Burdujan (min. 
74 Gafencu) — Sertov, DAMAS- 
CHTN. GRECIA: Papamihail — 
APOSTOLACHIS. Pepes, Aivazl- 
dls. Magioros — Patronis, Bono- 
vas. KOKOLAKIS 
(min. 72 Plstoîis),
Akrivopoulos 

La S’-iven:
1—0 (ă-«).

adversarii iau
Prin w
a fructificat 
executată de

— Mavridis 
BATSIMLAS, 

(min. *0 Tsflebis). 
Bulgaria — Turcia

PomoJiu VINT1LA

ANTRENOR
Dialog in trei reprize cu Du- 

mitrache.
Prima oară, înaintea par

tidei de sîmbătă, în vestiarul 
Corvinulul, sub tribuna de la 
Steaua, la „încălzire", cînd noul 
antrenor al Corvinului. tuns 
scurt, părea un băiețandru dor
nic să iasă cit mai repede pe 
teren.

— Cum te simți ca antre
nor ? Cel mai proaspăt antre
nor din „A“...

— Cel mai proaspăt antrenor 
ți cel mai vechi jucător! Cum 
să mă simt ? E mai greu Secii 
în teren. In teren te uiți la 
adversarul direct, la coechipie
rul cu care combini, te mai 
uiți la arbitru, că nu se poate 
altfel, dar cind ețti pe ,,bancă" 
trebuie să-i vezi pe toți. Și 
eu o mutare-două inainte. Alt
fel.-

— Ce ginduri ai cu Corvinul ?

„SFERTURILE" CUPEI ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

fost pentru un fotbal cit mai 
bun. Partida de la Ploiești 
(Dinamo — F.C. Argeș) a avut 
tempou, acuratele tehnieo-tac- 
tică, faze de poartă, suturi in 
bară, 3 goluri, adică tot ce 
trebuie unei intilniri de cali
tate. La Pitești, Universitatea 
Craiova si Sportul studențesc 
s-au prezentat Ia nivelul căr
ților lor de vizită. Iată, scu
tind mai tot timpul, în ultima 
vreme, oboseală fizică si psi
hică. prin strădaniile lor, 
conducerii tehnice și 
eului, craiovenii au 
se prezinte cu o 
prospețime pe toate
și pe parcursul a doar 9 zile 
(după ce o văzusem capotînd 
la Petroșani). Universitatea a 
reușit să redevină ea însăși. 
Negrilă si Bălăci au urcat rpre 
forma de virf. Ștefănescu, tim- 
bătă cu glezna umflată (!), s-a 
aflat acum printre evidentiati 
Si echipa a dat opt Jucători

ale 
ale medi- 
reușit sâ 
nebănuită 
planurile

scriși cu majuscule in cronica 
partidei. Sportul nu s-a lăsat 
mai prejos și a contribuit la 
un meci pe care cronicarul îl 
propunea pentru un premiu de 
frumusețe.

In ..umbra* celor două me
ciuri mari, jocurile de la Arad 
și Mediaș n-au fost nici ele 
simple acte de formalitate. 
Corvinul și F.C. Bihor au ofe
rit un meci cu un final pal
pitant (min. 71. Kun — mare 
ratare cu poarta goală ; min. 
86, Klein — șut violent in 
bară), iar la Mediaș, două e- 
chipe cu o situație de neinvi
diat în Divizia „A" — „Poli" 
și Petrolul — (una retrogradată 
sigur) trec peste necazurile lor 
și joacă pentru cupă deși mulți 
(nejustificat) se Întrebau „ce 
le trebuie lor Cupa 7“ Dar 
calificarea In semifinale nu e 
la lndemtna oricui și pentru 
aceasta „Poli" trebuie eviden
țiată.

Tragi nd Unie și făeînd un 
succint bilanț, vom spune că 
sferturile de finală ne-au ară-

tat (echipele au dovedit-o) CA 
ȘI IN FINALUL DE SEZON 
SE POATE JUCA BINE, SE 
POATE REALIZA UN FOT
BAL BUN, INTR-O ATMOS
FERA DE SPORTIVITATE, pe 
care • aplaudăm. Așadar, a- 

■ tunci cind echipele sint preo
cupate de joc, tind joacă pen
tru victorie (obiectiv impus de 
regulamentul cupei, calificarea) 
nu se poate să nu se culeagă 
roadele. Și mai trebuie să 
spunem că la reușita sferturi
lor de finală au contribuit și 
arbitrajele. M. Axente a con
dus foarte bine, R. Petrescu 
(cu excepția unui penalty ne
acordat). L Igna și S. Necșu- 
lescu — bine. Arbitrii, peste 
care a tunat 
nu degeaba), 
cum ca cele 
să joace în 
meni să nu 
mentul că a
Să sperăm că aceeași conclu
zie o vom putea trage și după 
ultimele meciuri ale acestui fi
nal

și a fulgerat (și 
au contribuit a- 
mai bune echipe 
semifinale $1 ni- 
mai aibă senti- 
fost nedreptățit.

de sezon.

CUPA ADUNATE

DIN J((

■ ■■
S

— Numai bune ! Vreau să 
redevină Corvinul de pe vre
mea lui Mircea Lucescu, Tre
buie muncă, dăruire, seriozi
tate. Pregătire, nu glumă.

A doua oară, după 
cu Steaua :

„Ați văzut ? N-avem 
Nu mai e Lucescu, nu

meciul

atac l 
— ---- . ----------. mai e
Văetuș, nu mai joc eu (să ve
dem pină cind !), Romică (n.n. 
Gabor) nu mai e... Romică. 
Trebuie să-l readucem la for
ma din Australia. Liderul ata
cului nostru de acum e Mate- 
uț. Fain băiat ! Uite că am 
început să vorbesc ardelenește! 
Apărarea, merge. Ioniță să tră
iască ! Dacă era mai înalt cu 
o palmă, concura cu Lung. 
Mijlocul e ți el bun. Oameni 
de „națională".

A treia oară, la telefon, de 
la Hunedoara:

— Cum a fost la
Cupă ?

— Mai bine, mult 
decît cu Steaua. In 
ce vă spuneam ? — 
Iul dăruire. Mateuț, neobosit, 
e un soi de jucător tot mai 
rar azi pe la noi, are ceva 
din Bălăci, e pe tot terenul, 
tehnică bună. N-are experiența 
lui. Dar nu uitați că n-a îm
plinit ÎS ani. Ii face 
august.

— Va trece Corvinul 
mifinale ?

— E singura soluție 
căm intr-o cupă europeană. 
Dar pină la cupele europene 
mai avem. Deocamdată jucăm 
sîmbătă. la Tg. Mureș—

Mircea TUDORAN

Arad. în

mai bine 
special — 
la capito

abia în

de se-

sâ ju~

smciimaru um jucuimr

n plecat 
le call- 
Ivii an- 
un loc 

aut Do- 
această 
directe 
lt gus- 
jumă- 

rii cla- 
Marian 

mrești) 
lă dar 
par) în

ȘTI
ro- 
fust, 
LPti- 
tate 
(bu- 
une

■ele 
jie-

manșele a 13-a si a 17-a. ul
timul motociclist a pierdut 
puncte prețioase din cauza u- 
nor defecțiuni mecanice Der- 
mițînd principalilor lor adver
sari. stelistii L Pavel — D. 
Stoica, să se apropie la o di
ferență de numai un punct ta 
clasamentul general. Penultima 
manșă (a 20-a) în care s-au 
întîlnit direct cuplurile men
ționate s-a terminat la egali
tate (3—3). cei patru sportivi 
sosind în ordine : L Pavel j— 
3 p, Gh. Marian 
Dobre — 1 
0 p.

Clasamentul 
— D. Stoica 
(18—8); 2. Gh. 
bre (Metalul 
(15—10); 3. N. Puraveț — Ă. Hack 
(I.P.A. Sibiu) 22 p (14—8), 4. Șt. 
Postolache “ ’ ' ----------
II) 18 p (15—3).
GENERAL după 3 etape: L Gh. 
Marian — M. Dobre 75 p, 2. I. 
Pavel — D. Stoica 74 p, 3. N. 
Puraveț — A. Hack 61 p, 4. Șt. 
Postolaehe — S. Scarlet 59 p, 5. 
E. Botezatu — S. Halagian (C.S. 
Brăila — Metalul Buc.) 36 p. Or
ganizarea asigurată de A.S. Vo
ința Sibiu a fost Ireproșabilă, Iar 
corpul de oficiali condus de R. 
Cristei a funcționat operativ și 
competent.

Traian IOANITESCU

2 p, M.
p. D. Stoica —

etapei: 1. I. Pavel 
(Steaua I) 26 p 
Marian — M. Do-

București) 25 p

s. Scarlet (Steaua 
CLASAMENT

|83 cu livrare de la IDMS Iași, 
finul BAIA MARE pînă la 2.300/1983. 
finul CLUJ pinâ la 2.650/1983.
Unul REȘIȚA pînă la 450/1983. 

CRAIOVA pînă la 900/1983.
finul TIMIȘOARA pînă la 2.500/1983. 
[inul IAȘI pină la 50/1983.
Btorii C.E.C. luați în evidență de 
Lui auto I.D.M.S. Pitești se pot pre- 
k acest magazin pentru ridicarea 
Ismului DACIA.
file se efectuează în funcție de sto- 
putoturisme șl capacitatea de livrare 
lui magazin.

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

■

• „Foarte bun a- 
cest meci Dinamo — 
F.C. Argeș, presărat 
cu de toate : ritm 
alert, faze de poartă 
care de care mal pal
pitante, final de-a 
dreptul dramatic”, a- 
preda ' ‘ ■■
fostul 
chlpel 
W1 
noastre reprezentative 
din „perioada mexi
cană”. Șl asta — a 
adăugat el, subliniind 
și mai mult meritele 
celor două echipe 
fruntașe ale fotbalu
lui nostru * '
două etape 
pionat, în 
sezon, cînd, 
lă, echipele .

"i înlocuindu-1 
5 pe Custov 
acuzat o în- 

musculară), 
Georgescu a 

avut o prestație ano
nimă acolo în linia 
a doua, unde n-a 
mai apărut cam de 
multă vreme, Pînă 
spre finalul partidei, 
cind, exasperat pare- 
se de ineficacitatea 
celor din linia întîi, 
a urcat hotărît în 
careul advers, che
mat parcă acolo de... 
vocația sa : golul ! 
L-a și Înscris, cum 
se știe. In min. 82, 
prtntr-o execuție sim-

Mlhai Mocanu, 
fundaș al e- 
Petrolul Plo- 

și al primei

site. • 
in min. 
(care a 
tindere
Dudu

— între 
de cam- 
final de 
de regu- 
par obo-

plă (asta și trebuia 
în mijlocul unul ca
reu aglomerat, deci 
ta condiții de criză 
de timp și de spa
țiu), mai puțin spec
taculoasă, dar cit de 
eficientă ! A fost go
lul care a întors (în 
favoarea formației 
sale) soarta meciului, 
a calificării.
• Chiar în ziua 

partidei de la Pitești, 
Cămătaru a împlinit 
25 de ani. Atente la 
această aniversare, 
gazdele, reprezentate 
prin conducerea lui 
F.C. Argeș, i-au ofe
rit un frumos buchet 
de Cori. La rîndul 
său, vîrful de atac 
craiovean a răspuns 
printr-o comportare 
excelentă, el reâlizînd 
acțiuni de mare spec
taculozitate șl efica
citate. • Remarca
bilă frecvența șuturi
lor în partida de la 
Pitești, una dintre 
cele mai frumoase 
văzute de cronicar 
în acest sezon. S-a 
șutat de 34 de ori 
(de 19 ori craiovenii, 
de 15 bucureștenii). 
Iar dintre aceste 34 
de tentative, 20 au 
nimerit spațiul porții. 
Ceea ce și explică, 
dealtfel, spectaculozi
tatea lntîlnirii din 
Trivale. • Pană, utl-'

Uzat, cum se 
și In cronică, 
om la marcaj 
pentru Cămătaru, a 
avut mult de furcă 
cu adversarul său 
direct. Spre cinstea 
ambilor combatanți, 
duelul s-a desfășurat 
într-o perfectă notă 
de sportivitate. • La 
lista absenților din 
formația craiovean ă 
(Beldeanu — suspen
dat, Donose și Cri- 
șan — accidentați) s-a 
adăugat și Ungurea- 
nu, care, acumulînd 
două cartonașe gal
bene, a efectuat o 
etapă de suspendare. 
Să notăm, însă, că 
toți cei patru au în
soțit echipa la Pitești.
• Miercuri, pe sta

dionul Gaz metan, 
din Mediaș (felicitări 
gazdelor, bune orga
nizatoare), un mic 
grup de ploieșteni. 
Deși echipa favorită 
a fost învinsă, ei au 
aplaudat în final 
pe... învingători „care 
nu arată a divizionari 
B“ — cum spuneau 
mai mulțj spectatori. 
Felicitări și învinși
lor ! Mai ales că 
aceștia s-au dovedit 
foarte sportivi și în 
teren și pe banca an
trenorilor. Cel mal 
concludent exemplu — 
antrenorul Viorel Ma- 
teianu, care recu
noștea cu fair-play : 
„A fost penalty pen
tru timișoreni atunci

arăta 
drept 
direct

cind Anghel (în xi 
de excepție) a trimis 
balonul spre poartă 
șl a intervenit Borz 
cu mina*.
• Spectaculoasă 

partida de la Arad 
deși terenul a fost 
îmbibat de apă. Și 
a fost așa pentru că 
ambele echipe cunosc 
bine secretele atacu
lui, atît Corvinul, cit 
și F.C. Bihor fiind 
recunoscute pentru ' 
apetitul lor de goluri. 
De altfel, ta cam
pionat ambele au mar
cat nu mai puțin de 
94 de goluri : 41
Corvinul, 53 F.C. Bi
hor... • Andone, Ga
bor, Zare șl Cojo- 
caru au primit car
tonașe galbene pe 
parcursul partidei de 
la Arad. Mult prea 
nervoși ni s-au pă
rut a fi primii doi, 
ta contrast cu Klein 
șl Mateuț, cel mai 
buni jucători — îm
preună cu orădeanul 
Pușcaș — al „sfertu
lui” de Cupă de la 
Arad. • Kun, antre
norul și jucătorul lui 
F.C. Bihor, s-a aflat 
miercuri în două 
stări psihice diame
tral opuse. In min. 
45, a jubilat la golul 
egalizator, pentru ca, 
după 25 de minute, 
să rateze o imensă 
ocazie și să se ia cu 
mîinlle de cap ! Oare, 
ce le-o fi spus după 
meci... antrenorul ju
cătorilor săi 7

Ieri după amiază. Comisia de 
disciplină a F.R.F.. luind in 
discuție abaterile comise de 
unii jucători în etana de cam
pionat de simbâta trecută si în 
sferturile de 
României, a 
sancțiuni :
• Batacliu 

luni suspendare
Dorel Zamfir (F.C. Argeș) 
etape
Marica (Petrolul Ploiești) 
etape.

finală ale Cupei 
dictat următoarele

— 4

— 4

— 2

(F.C.M. Brașov)

ȘTIRI...
TRAGEREA 

SEMIFINALELOR CUPEI ROMÂ
NIEI. Astăzi, la ora 13, la se
diul F.R. Fotbal, în prezența 
delegaților celor patru echipe 
calificate, va avea loc tragerea 
la sorți a semifinalelor Cupei 
României. Amintim că cele două 
meciuri se vor disputa miercuri 
29 iunie, pe terenuri neutre.

ȘTIRI...
LA SORȚI A

• SELECȚIE LA RAPID. 
In zilele de 27 , 28 și 29 
iunie, de la ora 10, va avea 
loc, pe stadionul Giuleștl, 
o selecție a micilor fotba
liști născuțl între 1 august 
1969—31 iulie 1973, iar în 
zilele de 4, 5, 6 iulie, tot 
de la ora 10, pentru cei 
născuți în perioada 1 au
gust 1965—31 iulie 1969.

• „CUPA TIRNAVELOR” In 
perioada 4—8 iulie, asociația spor
tivă „Gaz metan“ Mediaș orga
nizează competiția de fotbal pen
tru copii dotată cu „Cupa Tîr- 
navelor", ediția a H-a. Vor par
ticipa 10 formații, printre care 
Dinamo București, Universitatea 
Craiova, Rapid București, Gaz 
metan Mediaș.

admiiisiihih de sur lOEO Pomsrusr (.ueirmeaza
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 17 IUNIE
Cat. 1 : 2 variante 25% — au

toturisme Dacia 1300 ; cat. fi.; 10 
variante 25% a 9.501 Iei ; cat. 
7 variante 100% a 4.579 lei și 
variante 25% a 1.145 lei ; cat. 
42,25 variante a 2.249 lei ; cat. 
228,75 variante a 415 lei ; cat.

3 : 
55

4 :
5 :
6 : 

306,50 variante a 310 Iei ; cat. X : 
2.220,75 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 166.225 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, obținute pe bilete 
jucate 25%, au revenit partici- 
panților : Crețu Felicia din Con
stanța și Radu C. din Vaslui.

CA PE ROATE...

La seriile de LOZ IN PLIC 
aflate în vînzare, continuă să se 
atribuie numeroase clștiguri în 
autoturisme și importante sume 
de bani. Iată numele cîtorva 
participanți, a căror perseve-

verență a fost răsplătită recent 
prin obținerea de 
„Daoia 1300“ : 
(Botoșani), Lup 
Mare)’, Bietu — 
Kelemen Iren 
jud. Covasna), 
(Tulcea), Soare 
Vlnju Mare 
Tetu Gheorghe 
Nicolae (com. 
ramureș), Miriță Nicolae 
Cojasca, jud. Dîmbovița), 
Vasile ILie '----- —
laj), Tudor Elena (Slatina), Du- 
mitrică Octavian (com. Crușeț, 
jud. Gorj). Agențiile Loto-Prono- 
sport, vînzătorii volanți, unitățile 
din comerț și cooperația de con
sum vă stau la dispoziție pen
tru a încerca să obțineți 
succese asemănătoare !

Tragerea obișnuită Loto 
tăzi, 24 iunie 1983, se 
zează în direct începînd 
ora 17,25.

autoturisme 
Apopei Mihai 

Ioan (Satu- 
Petre (Giurgiu), 
(com. Comandau, 

Popescu Mihail 
i Constantin (com. 
jud. Mehedinți). 
(Brașov), Dolho 

Ulmeni, jud. Ma- 
— - (corn,

jud. Dîmbovița), Dale 
(corn. Rus, jud. Să-

NOI POSIBILITĂȚI 
DE MARI SUCCESE 

LA JOCUL PREFERAT I

Cu suma de numai 
10 lei, oricine joacă 
poate obține :
• AUTOTURISME „Da

cia 1300"
® MARI CÎSTIGURI IN 

BANI
REPORT
GORIA I:

LA CATE-
66.550 lei!

șl dv.

de as- 
televi- 
de la

ULTIMA ZI

iuminicâ 
tragere

DE PARTICIPARE - sîmbătă 25 iunie |
Și dv. vă puteți număra printre marii ciștigători I



Delegația tenismanilor de la „Constructorul feroviar"

După prima participare la C.E. icroriar de tenis

SUCCESUL DE LI D1ELSHO DIALA 
VA TREBUI

..Actul de naștere11 al secției 
de tenis „Constructorul fero
viar" din Capitală a fost întoc
mit doar cu puțini ani în urmă, 
Dar cițiva pasionați ai „spor
tului alb" s-au ambiționat să 
formeze — intr-un timp scurt 
— o echipă competitivă, pri
mul obiectiv fiind promovarea 
în Divizia „A". Chiar în acest 
sezon — după un an de sta
giu în primul eșalon valoric — 
feroviarii bucureșteni s-au ca
lificat în turneul pentru locu
rile 1—8. ceea ce nu au reu
șit formații cu vechime în te
nisul nostru.

Și tot în acest an. cu numai 
vreo zece zile in urmă. „Con
structorul feroviar11 și-a în
scris în palmares un succes 
internațional. La Bielsko-Biala 
(Cehoslovacia) a avut loc cea 
de a Xll-a ediție a Campio
natelor feroviare europene. 
Alături de reprezentativele al
tor 16 țări (Olanda, Luxem
burg. Italia, Cehoslovacia, Fran
ța, Suedia, Ungaria, Finlanda, 
Austria, Bulgaria. Polonia, U- 
niunea Sovietică. Belgia, Iugo
slavia, R. F. Germania si El
veția). „Constructorul feroviar" 
a reușit să ocupe locul III in 
întrecerea pe echipe, iar in tur
neul individual Florin Niță 
(favorit nr. 7) s-a clasat pe 
primul loc. în finală el a dis
pus cu 0—6. 6—3, 6—1 de so
vieticul Vorobiov (în tururile 
anterioare Niță i-a întrecut, 
succesiv, cu 6—0. 6—3 pe fin
landezul Evstonen. cu 6—0. 6—0 
pe coechipierul său Dan Cara- 
gață. iar in semifinală cu 4—6, 
7—6. 6—3. pe italianul Sarreti).

Fiind la prima sa participare 
în această competiție europea
nă. formația bucureșteană a 
trebuit să joace un tur preli
minar. Iată, dealtfel, rezulta
tele înregistrate : 4—0 cu Ita
lia. 4—0 cu Belgia și 3—1 CU 
Suedia. La înapoierea echipei 
Viorel Tomcscu, reprezentantul 
secției de tenis a asociației 
„Constructorul feroviar" ne 
spunea : „Le-am oferit jucă
torilor noștri Florin Niță. Bebe 
Almăjan. Dan Caragață și Vir
gil Popescu cele mai bune con
diții de pregătire, atit in ve
derea obținerii unor bune re
zultate in Divizia „A", cit și 
la Campionatul european fero
viar. Ne-am îndeplinit amin-

• MECI DE BOX pentru titlul mondial la 
categoria ușoară intre Boom Boom Mancini 
și Bang Bang Bagner. Să le trăiască 
nașii !„. 0 LA BILBAO AU FOST ZILE 
de mare sărbătoare in momentul In care 
echipa locală Atletico a cîștigat. nesperat, 
chiar pe linia de sosire, titlul de campi
oană de fotbal a Spaniei. La bordul unei 
ambarcațil medievale, echipa Atletico a 
venit pe apele lui Rio Nervian pînă în 
centrul orașului, unde i s-a făcut o pri
mire extraordinară. In acest timp, toate 
sirenele orașului s-au aflat în funcțiune, 
incit nu se mai putea Înțelege om cu om ! 
0 DIN CAUZA UNEI ENORME CANTI
TĂȚI de zăpadă care a căzut In această 
primăvară în Islanda (peste 2 metri !), 
campionatul de fotbal a trebuit să fie 
amînat cu mai multe săptămlni, pină mai 
deunăzi tn tot acest timp, nimeni nu s-a 
mai putut antrena altfel decît în sală 0 
O NOUA STEA pe firmamentul internațio
nal al halterelor este juniorul bulgar 
Alexander Varbanov. Elevul celebrilor an
trenori Ivan Abadgiev și Nedelcio Kolev 
s-a născut la 9.5.1964, are 162 cm și 75 kg. 
Recent, la Lille, el a devenit recordman 
mondial cu 367,5 kg. Evoluția rezultatelor 
sale este semnificativă : 1977 — 23* kg, 
1978 — 250 kg. 1979 — 275 kg, 1980 — 30* kg. 
1981 — 330 kg, 1982 — 340 kg, 1983 — 367,5 
kg 0 NIGERIANUL AJAYI AGBEBAKU 
(27 ani, 185 cm, 80 kg) este primul săritor 
african care a trecut de granița celor 17 
metri la triplu. Intr-un concurs în aer 
liber, la Tokio. Agbebaku a obținut 
17.07 m — nou record african, superior 
cu 19 cm precedentului său record. Per
formanța sa cea mai bună tn sală este de 
17 m. Iată un candidat african pentru 
podium la C.M. de la Helsinki 1 0 O STA

TISTICA INTERESANTA privind activi
tatea competițională a marelui tenisman 
suedez Bjorn Borg : între anii 1972 și 1982 
el a participat la 192 de turnee, dintre 
care a cîștigat 6*, susținind 79* de partide 
(670 victorioase !) 0 REPUTATUL ALPI
NIST austriac Reinhold Messner și-a săr
bătorit, nu de mult, un frumos jubileu : 
la virsta de 39 de ani el a cucerit cel de 
al zecelea virf de peste *000 m. Este vorba 
de virful Cio Oju, de *15* m, din Nepal. 
In bilanțul realizărilor sale se înscrie șl

escaladarea Everestulul (8848 m) 0 O STA
TISTICA de peste Ocean ne arată un cla
sament al sporturilor din S.U.A. după 
numărul spectatorilor plătitori tn 1982 :
1. cursele de cal (galop și trap) 77 618 507,
2. base-balul 74 831 302, 3. cursele automo
bilistice 55 23* 33*. 4. fotbalul american
46 362 930 5. baschetul 41 822 252, «. cursele
de ogari 21 497 968, * hocheiul pe gheață 
2* 701 Ml, *. fotbalul 9 949 353, 9. boxul
7 873 000. 10. luatele 7 184 900 0 ADRIANO 
PANATTA, an' de-a rlndul campion de 
tenis al Italiei, va pune punct activității 
sale competițional" șl va deveni directorul 
tehnic al tenisului peninsular. Adriano este 
in vlrstă de 3! de ani 0 LA EDIȚIA DIN

CONSOLIDAT
două obiectivele. Dedicăm suc
cesul nostru celei de a 60-a a- 
niversări a clubului Rapid, săr
bătorire care va avea loc în 
acest an“. Iată si opinia pre
ședintelui clubului Rapid. A- 
postol Chirulescu : „Locul _ III 
pe echipe si primul loc obținut 
de Florin Niță la turneul in
dividual ne obligă. De aceea 
vom sprijini, in continuare, a- 
ceastă echipă de tenis, inten
ția noastră fiind de a o aduce 
ca secție a clubului nostru. 
Vrem ca atit în întrecerile in
terne, cit si la viitoarele ediții > 
ale campionatului european fe
roviar să arătăm că succesul 
din acest an nu a fost o in- 
timplare, ci urmarea unei pre
gătiri serioase si responsabile".

Ion GAVRILESCU

UNIVERSIADA DE
(Urmare din pag 1)

zultat final cit mai bun". Pen
tru acești sportivi modești *i 
tenace, care sint cicliștii, pre
zența la Edmonton va însemna, 
sublinia și Constantin Căruțașu, 
„posibilitatea reintrării noastre 
in elita internațională. Nici un 
efort nu poate fi prea mare 
pentru a folosi o asemenea 
șansă !“.

Cu rachetele sub braț tenis- 
menii promit să dea tot ce pot. 
Carmen Bunaciu se desprinde 
cu greu din îmbrățișările pă
rinților. E emoționată și, suri- 
zâtoare, ne prezintă pe neră
suflate probabilele adversare, 
„de indiscutabilă valoare, insă

Componenfii
ATLETISM : Anlșoc-o Cușmir. Voii fooescv. Florența Crăciunescu. Doina 

Melinte, Niculina Vacile, Bed'OS Bedroson. Maria Rodu, Petre Drăgc-escu. 
Dan Simion, Mihaelo Stoica.

BASCHET — feminin : Mariana Bădiniei. Ștefan la Borț. Elena Fillp. Con
stanța Grigoraț, Csillc Hoszu. Magddena Poli. Cornelia Stoichițo, Carmen 
Tocală, Mondi ca Ciubăncan, Gobrielo Kiss. Camelia Hindă. Verginia Popa, 

CICLISM : Constantin Căruțașu, Ionel Goncea. Vo lent le Constontînescu, 
Gheorghe Loutarv, Costică Romschiv.

GIMNASTICA : Rodica Duneo, EtatHo Eberle. LiHaoo Bălan. Mlhăekl Rochi, 
Nicoletă Profir, Emiltan Nicula, Volentin Pinten, Aurelian Georgescu. Levente 
Molnar, Octavian lonopu.

ÎNOT : Carmen Bunaciu.
POLO : Mihai Tudor. Mihai Simian. Ivan Fefer. Dorin Costroș, Cornel Gor

dan, Vtad Hagiu. Cătălin Moiceanu, Florin Ardeleanu. Șerbon Popescu. 
Eugen lonescu, Dorel Gobâniuc, Vosrie Lfngureonu.

SCRIMA : Aurora Dan, Ma.-ce'e Zsak. E -so be ta Guzgonu, Csila Ruparcsics. 
Rozalia Oros, Petru Kuki. Nicolae Bodoczi. Rudolf Szabo. Sorin Soi toc.

TENIS : Lucio Romanov. Moria Romonov. Lourențiu Bucur, Adrian Maieu.

Wimbladon ’83

FAVORIȚII 'AVANSEAZĂ...
Turneul de tenis de la Wim- 

j bledon a continuat cu meciu
rile din turul al doilea. în 
proba individuală feminină 
Virginia Ruzici (România) a e- 
liminat-o pe americanca Year- 
gin cu 6—1, 6—4 iar Chris
Evert Lloyd (nr. 2 pe tabel) a 
eliminat-o pe olandeza Mesker 
cu 6—4, 6—2. Alte rezultate: 
Mandlikova — Mentz 6—2, 6—3; 
Navratilova —Acker 7—6. 6—3; 
Jordan — Vanier 6—3. 6—2.

La simplu (m). favoritii au 
obținut victorii: Lendl (Cehosl.) 
— Waltke (SUA) 6—4. 6—2,
6—3 ; Connors (SUA) — favo
ritul nr. 1 — Masur (Australia)

CONCIJHSIJI OLIMPIC DE TIR IA SAN BERNARDINO
Recent, președintele Comite

tului de Organizare a Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles, 
Peter Ueberroth, a anunțat că 
s-a hotărît ca probele de tir 
din cadrul acestei competiții 
să se dispute la „Prado Re
creational Areas" din orașul 
San Bernardino, aflat la sud

IN CEHOSLOVACIA .
100 DE ANI DE CICLISM

PRAG A (Agerpres). — La Mu
zeul de cultură fizică șl sport 
din Praga s-a deschis recent ex
poziția „100 de ani de ciclism 
în Cehoslovacia 1883—1983". Vizi
tatorii pot admira aici fotografii 
ale marilor campioni, cupe, di
plome șl medalii de la marile 
competiții internaționale, precum 
și diverse tipuri de biciclete.

LA EDMONTON ’83
cred ca întotdeauna in șansa 
mea". Și noi ! Cea mai emoțio
nată era insă altă fată, flo- 
retista Csila Ruparcsics. emo
ționată cum poate fi numai ci
neva care împlinește 20 de ani 
tocmai intr-o asemenea zi, 
,.cind plecăm la o mare între
cere. cu promisiunea noastră 
de a ne comporta astfel îneît 
să reprezentăm cu demnitate 
sportul universitar românesc".

...La ora 9,43. impunătoarea 
aeronavă TAROM „Boeing 707“ 
a decolat spre Edmonton (cu 
escală tehnici in Islanda), du- 
cind cu ea mesagerii tineretu
lui studios romăn, cărora le-am 
adresat in clipele plecării ura
rea tradițională SUCCES !

lotului nostru

6— 4. 7—6. 6—0. Australianul 
Edmonson a dispus (ca si anul 
trecut, in sferturi) de america
nul Gerulaitis cu 7—6. 7—5,
7— 5. Teacher (SUA) l-a elimi
nat pe Fibak (Polonia) : 7—6, 
2—6, 4—6, 7—5, 6—1, iar Soa
res (Braz.) pe Giammalva 
(SUA) cu 7—6. 6—7. 7—6. 6—4. 
Americanul McEnroe (nr. 2 pe 
tabel) l-a întrecut pe Florin 
Segărceanu (România): 4—6,
6—2, 6—3, 6—3.

în primul tur. la dublu, su
rorile A. si E. Minter (Austra
lia) au învins pe Lucia Roma
nov (România). Diane Lee (Ca
nada) cu 6—4. 7—5.

de Los Angeles. Decizia a fost 
aprobată de Comitetul Olim
pic Internațional și de Fede
rația internațională de tir, 
ceea ce a pus capăt speranțe
lor orașului Las Vegas, care 
candida pentru a obține orga
nizarea concursurilor olimpice 
de tir.

SUEDIA - BRAZILIA 3-3 (3-2)

Disputat miercuri seara, târ
ziu, pe stadionul Rasunda din 
Stockholm (la 25 de ani după 
finala acelui campionat mon
dial în care Brazilia a învins 
Suedia cu 5—3 și și-a înscris 
astfel pentru prima oară în 
palmares un titlu mondial) a- 
cest joc, care a încheiat tur
neul european al formației 
sud-americane. a plăcut mult 
celor aproape 45 000 de spec
tatori. Atit pentru evoluția sco
rului (1—0 Brazilia, 2—1 Sue
dia. 2—2. apoi 3—2 Suedia și 
în final 3—3 !). dar mai ales 
pentru prestația celor două 
formații, meciul a fost urmă
rit cu viu interes, ambele e- 
chipe forțind victoria pînă în 
ultimele secvențe. Cunoscutul 
fotbalist brazilian Eder a fost 
eliminat în min. 88 ! Autorii 
golurilor : Corneliusson (min. 
14 și 34) și Hysen (min. 18) 
pentru Suedia, Marcio (min. 7), 
Careca (min. 22) și Jorginho 
(min. 76) pentru Brazilia.

Arbitrul Lund-Sorensen (Da
nemarca) a condus formațiile : 
SUEDIA : Ravelli — Erlandson, 
Hysen, Dahlqvist. Frederiksson 
— Eriksson. Ramberg. T. Holm
gren. Nilsson — Sunesson, Cor
neli usson ; BRAZILIA : Leao — 
Edson. Marcio. Tonlnho Carlos, 
Pedrinho — Batista. Socrates. 
Eder — Joao Paolo. Paolo Isi- 
dor. Careca.

PRELIMINARIILE OLIMPICE

In cadrul grupei B a preli
minariilor turneului olimpic, la 
Aarhus. Danemarca a învins 
Finlanda cu 3—0 (1—0). în cla
sament conduc echipele Polo
niei (7—2) si R- D. Germane 
(3—1).- ambele cu 4 p din 2 
jocuri.

ACEST AN a „internaționalelor" de tenis 
ale Franței, la Roland Garros, au fost con
semnate două .recorduri" : tn cele două 
săptămini de intreoerl au asistat 254 952 
de spectatori, eu 16 617 mai mulți decît la 
ediția trecută : aceștia au lăsat la „case" 
suma de 21 725 806 franci, cu aproape 3 mi
lioane mal mult decît anul trecut I 0 
ANGELO PARISI a fost medaliat cu bronz 
(la open) la Jocurile Olimpice din 1972, 
pentru reprezentativa de judo- a Angliei. 
După opt ani, la J.O. de la Moscova, 
Parisi a devenit campion olimpic pentru... 
Franța. Șl un amănunt nu fără interes : 
valorosul judokka s-a născut în... Italia, 
în apropiere de Roma, la 3 ianuarie 1953... 
0 CAIACIȘTH ITALIENI au răspuns so
licitărilor unul gruo de ecologi șl au în
treprins ' o călătorie, de peste 300 km, pe 
Tibru, pentru a constata și demonstra 
gradul de poluare a apelor acestui fluviu. 
0 HENRI FABRE — inventatorul, construc
torul și pilotul primului hidroavion care 
a zburat a primi» un premiu special, 
creat în onoarea sa. de „Seaplane Pilots 
Association". Să notăm faptul că Fabre 
are respectabila vlrstă de 100 ani I 0 FE
DERAȚIA DE NATAȚIE din Ungaria a 
aniversat 75 de ani de existență, tn acest 
răstimp înotătorii unguri au realizat 41 
de recorduri mondiale și 95 de recorduri 
europene 0 U.N.E.S.C.O. A acordat 
premiul său „Fair play" fostului alergă
tor tunisian Mohammed Gamoudl, cam
pion olimpic în 1968. la 5000 m, și înotă
torului vest-german Klaus Steinbach, fost 
recordman european la 100 m liber, pen
tru sportivitatea pe care au demonstrat-o 
în activitatea lor I

Romeo VILARA

TURNEE INTERNATIONALE

DE ȘAH
SOFIA, 23 (Agerpres;. Tur

neul balcanic de sah „Cupa 
Prietenia" desfășurat la l?er- 
nik s-a încheiat cu victoria 
maeștrilor Nikolov (Bulgaria) 
si Siminici (Iugoslavia). care 
au împărțit locurile 1—2. la 
egalitate, cu eîte 8 p. din 13 
posibile, urmați de Grigorov. 
Semkov (ambii Bulgaria) si 
Korkonakls (Grecia), toti cu 
cîte 7.5 p. Primul reprezentant 
român în întreceri. Iulius ;Ar- 
mas, s-a clasat pe locul 9. cu
6.5 p. iar Traian Stanciu a o- 
cupat locul 11—12. cu 5.5 p.

VARȘOVIA. 23 (Agerpres). 
— în runda a doua a turneu
lui international feminin de la 
Piotrkow Tribunalski. maestra 
româncă Gertrude Baumsiai-k 
a învins-o cu piesele albe oe 
Rohini Khaldilkar (India). Ag- 
neszka Brusztman (Polonia) a 
învins-o pe Anett Wagner 
(R.D. Germană). Iar Elzbleia 
Sosnowska (Polonia) a remizat 
cu Ia Ree Khaldilkar (India) 
în clasam?'* conduce Agneszka 
Brusztman. cu 2 p. urmată da 
Gertrude Baumstark si Elz- 
bieta Sosnowska — cu cite
1.5 D.

JUVENTUS A CIȘTIGAT 
CUPA ITALIEI

După ce a ratat titlul de 
campioană a Italiei, fiind de
pășită de A. S. Roma, după 
ce a pierdut finala C.C.E. și, 
mai ales, după ce în meciul 
tur al finalei Cupei Italiei 
pierduse la Verona cu 0—2, 
iată că Juventus are o sa
tisfacție : în jocul retur, a în
vins, pe Stadio Comunale, la 
Torino, pe Verona cu 3—0 (1—0, 
2—0). Cum se vede însă și a- 
cest succes nu a fost lipsit de 
emoții, golul victoriei lui „Ju- 
ve“ fiind marcat de Platini în 
prelungiri (min. 119). Tot el a 
adus și egalitatea pe ansam
blu, dar abia în min. 81. Pină 
atunci Juventus conducea doar 
cu 1—0 și totul părea pierdut. 
Primul punct al echipei tori- 
neze a fost înscris de Paolo 
Rossi (min. 7).
• în turneul de calificare 

pentru Divizia „A“ italiană, pe 
stadionul Olimpic din Roma. 
Como și Cremonese au făcut 
meci nul : 0—0. în primul joc 
al turneului Catania a învins 
pe Como cu 1—0.
• Iată formațiile italiene 

pentru cupele europene, noua 
ediție : A. S. Roma — C.C.E. ; 
Juventus — Cupa Cupelor ; In- 
ternazionale Milano și Verona 
— Cupa U.E.F.A.

• TELEX•
ATLETISM • Au continuat în

trecerile din cadrul Spartachiadei 
unionale. Iată principalele rezul
tate. Masculin : lungime — O. 
Stepanian 8,06 m ; 200 m — VL 
Muravev 20,79 ; 1500 m — N. Ki
rov 3.41.05 ; femei : suliță — 
L. Blodnletse 64,62 m ; 20C m — I. 
Olkhovnlkova 23.12. 0 La Los
Angeles s-au disputat campiona
tele S.U.A. la decatlon șl hepta- 
tlon. La decatlon a cîștigat Mark 
Anderson cu 8152 p. iar la hep- 
tatlon Jane Frederick cu 6 492 p.

CĂLĂRIE • La Aachen s-a 
disputat campionatul european 
de sărituri, victoria revenind cu
noscutului călăreț vest-german 
Paul Shockemoehle pe calul 
Delster, cu care a parcuns tra
seul fără penalizări în 36 mi
nute și 5 secunde.

CICLISM • Etapa a 5-a a 
„Turului Iugoslaviei" a revenit 
cehoslovacului Milan Kollar care 
a acoperit cel 141 km (Karlo- 
vac-Ljubljana) în 3h28:30. In ace
lași timp cu învingătorul a sosit 

rutierul român Cornel Popa, 
n clasamentul general continuă 

să conducă iugoslavul Primos 
Cerln cu 15h52:05 0 A 9-a etapă 
a „Turului Elveției" (Unterbach- 
Geneva, 206 km) a revenit la 
sprint belgianului Frank Hosite 
în 4h44:57. Sosit In același timp 
cu învingătorul irlandezul Sean 
Kelly continuă să se mențină 
pe primul Ioc în clasamentul ge
neral cu 39h39:36 • „Turul Sue
diei" a fost cîștigat la această 
a 2-a ediție de suedezul Tommy 
Prim, învingător și în ultima 
etapă.

TENIS DE MASA • Repre
zentativa R.P. Chineze, aflată în 
turneu In Canada, a obținut a 
doua victorie din seria de 5 par
tide pe care le susține cu echipa 
tării gazdă. La Ottawa oaspeții 
au Învins cu 5—0, urmtnd să 
mai tntllnească selecționata ca
nadiană ta Montreal, Calgary șl 
Vancouver
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