
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

S-A ÎNAPOIAT DE EA MOSCOVA
HAIDE A PARTICIPAT IA ÎNTÎINIRIA 

CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT 
DIN UNITE ȚĂRI SOCIALISTE EUROPENE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a inapoiat, marți după-amia* 
ză, in Capitală, venind de la 
Moscova, unde a participat la 
intilnirea conducătorilor de 
partid și de stat din unele 
tari socialiste europene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost insolit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 

istantin Olteanu, membru 
ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, Miu Do- 
brescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni. secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, a fost salutat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
alți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești.

Erau de fată E. M. Tiajel- 
nikov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au ofe
rit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

★
La plecare, pe aeroportul 

Vnukovo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de A. 
A. Gromiko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., G. I. Marciuk. mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al U.R.S.S. pen
tru știință și tehnică, O. B. 
Rahmanin, prim-adjunct de șef 
de seefie la C.C. al P.C.U.S.

A fost prezent Traian Dudaș, 
ambasadorul României la Mos
cova.

★
La 28 iunie 1983 a avut Ioc, 

la Moscova, o intilnire a con-

ducătorilor de partid și de stat 
ai Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Po
lone, Republicii Socialiste 
România, Republicii Populare 
Ungare și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La intilnire au participat :
Delegația Republicii Populare 

Bulgaria, condusă de Todor 
Jivkov, secretar general ai Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria ;

Delegația Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
"omunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace ;

Delegația Republicii Democra
te Germane, condusă de Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane ;

Delegația Republicii Populare 
Polone, condusă de Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone ;

Delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România ;

Delegația Republicii Populare 
Ungare, condusă de Janos Ra
dar, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar ;

Delegația Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, condusă de 
L V. Andropov, secretar general 
ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Partieipanții la intilnire au 
făcut un schimb de păreri eu 
privire la evoluția evenimen
telor internaționale din ultimul 
timp și an adoptat o Declara
ție comună.
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AZI, SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI1 LA FOTBAL
La Sibiu: HUIVERSIUTU CBĂIOVA - OIIAMO, l>

SIBIU, 28 (prin telefon). Sor
tii au fost necruțători. In loc 
de o eventuală finală Dinamo 
București — Universitatea Cra
iova pentru Cupa României, în 
Capitală, cu 80 000 de specta
tori pe stadionul „23 August”, o 
semifinală cu aceleași echipe la 
Sibiu, cu 17 000 de spectatori. 
Dar sibienii merită onoarea de 
a vedea In fapt adevărata fi
nală care se joacă miercuri 
aici, Intre cele mai bune două 
echipe de fotbal ale României 
din ultimii doi ani- Sibienii 
sînt mari amatori de fotbal, 
însă stadionul F.C Șoimii este 
neincăpător. Cererile de bilete 
au fost cel puțin duble. Din cele 
17 000 de bilete, 5 000 au fost

vîndute Cralovei. Bucureștiul a 
solicitat doar 800. Sibiul este un 
teren neutru, dar la cotele de 
mai sus pare să devină parti
zan.

Cele două echipe au sosit de 
luni. La două hoteluri diferite. 
Antrenamente separate.

— Ce probleme ai ?, fl întreb 
pe Nicușor. .Una singură, răs
punde acesta : să cîștigăm me
ciul și Cupa 1“

— Ce va fi de această dată?, 
ne adresăm lui Oțet. Răspunsul 
lui : .Să schimbăm jocurile din 
Cupa U E.F.A. cu acelea din 
Cupa cupelor !“

Deci, .cei doi mari* ai fot
balului nostru nu au de glnd 
să-și împartă trofeele, campio-

VERILABILĂ FINALĂ!
natul si cupa. Dinamo vre* 
două, Craiova unuL

Craiovenii au făcut antrena
ment marți dimineață. Echipa 
lor este completă și fără pro
bleme. 11-le probabil: Lung —- 
Negrilă, Ștefănescu, Tilihol. 
Ungureanu — Ticleanu, Trimes— 
cu, Geolgău, Bălăci — Cămăta- 
ru, Cîrțu.

Dinamo s-a antrenat marți 
după-amiază. Antrenorii au pro
bleme din cauza unor indispo
nibilități. Nu sint apți de joc 
Custov, Ion Marin, Dinu. In
cert : Mulțescu. Echipa proba
bilă : Moraru — Movilă, Nico
lae, Stăneseu, Orae (Dragnea)
— Augustin, Mulțescu, Moldo
van — Țălnar, Vie tuș, Iorda- 
che.

Prin urmare, cele două pre
tendente la ciștigarea Cupei 
sint gata să se înfrunte dlnnott 
după 12 zile. Este de așteptat 
ca această Intilnire să fie ex
trem de spectaculoasă și să sa
tisfacă sutele de mii de tele
spectatori din țara noastră, care 
o vor privi în direct la televi
ziune.

Brigada de arbitri care va 
oficia la acest med este for
mată din : D. Petrescu (Bucu
rești) la centru, FL Popesc* 
(Ploiești) și M. Axenle (Arad) 
la tușă.

Pentru miercuri dimineață 
ambele formații sint invitate 
la primăria orașului. Aid, vre
mea a devenit ploioasă.

A doua zi, joi, acest oraș În
drăgostit de fotbal va veni din 
nou pe stadion. unde echipa 
România 70 — în care vor a- 
pare Răducanu, Dumitracho. 
Dumitru, Dobrin, Dembrovschi. 
Neagu și chiar Mircea Lncesen
— va Intîlnl selecționata Șoimii 
70. Din nou stadionul va fl. 
cu siguranță, plin...

Aurel NEAGU

Aprig disputat a mai fost recentul meci de campionat dintre
Dinamo fi Universitatea Craiova (1—1), din care vă prezentăm o 

imagine cu Tilihoi, care respinge o minge din fața lui Movilă 
Mulțescu. In plan secund, Ciupitu Foto : D. NEAGU

La Arad: „POLI- TIMIȘOARA - COHVINUL, ȘANSA DL A JUCA ÎNTR-0 CUPĂ EUROPEANĂ
Dacă toate privirile se în

dreaptă spre Sibiu, unde, așa 
cum se spune, cele mai bune 
două echipe ale noastre Iși 
dispută o veritabilă finală, se
mifinala de la Arad (Corvinul

SPORTIVII ROMÂNI SE PREGĂTESC 
ASIDUU PENTRU CEL DE AL 12-lea 

STARE AL UNIVERSIADEI
EDMONTON, 28 (prin tele

fon). S-a intrat în ultima li
nie dreaptă a pregătirilor pen
tru cel de al 12-lea start al 
Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară. Bazele sportive 
sint supuse retușurilor de a- 
mănunt. încep ședințele teh
nice pentru stabilirea progra
mului. în vreme ce fluxul ce
lor care sosesc în orașul 
„Universiadei ’83“ este din ce 
In ce mai mare. Organizatorii 
așteaptă mai bine de 4600 de 
participanți din 97 de țări, în 
Tîndul cărora sint anunțați 28 
de deținători ai recordurilor 
mondiale. între ei. compatrioa
ta noastră Anisoara Cușmir, 
realizatoarea acelui fantas
tic 7.43 la săritura în lungi
me. sportivul chinez Zhu 
Jianhua (2.37 m la înălțime), 
celebrul înotător sovietic Vla
dimir Salnikov, americanul 
Grcg Louganis, primul săritor 
în apă din lume care a depășit 
granița celor 700 de puncte ln- 
tr-un concurs, alături de multi 
alti sportivi de renume. Pre- 
ze-M lor la marea competiție 
a făcut ca atît de popularul, 
aici, hocheist canadian Waine 
G-etsky să-și cedeze locul o- 
tc sriuîț din capul paginilor 
arertrve ale ziarelor.

Au sosit la Edmonton dr. 
Frima Nebiolo. președintele

F.I.S.U., și Roch Campana, 
secretarul general al F.I.S.U., 
organism a cărui Adunare ge
nerală are loc in zilele de 29 
și 30 iunie, iar sesiunea 
C.E.S.U. se va desfășura între 
2 Si 4 iulie. Dintre alte dele
gații prezente aici pină la ora 
convorbirii mai amintim pe a- 
celea din Liban, Ruanda. Un
garia, R. F. Germania. Olan
da. Tunisia, Senegal. Congo, 
Australia, Franța. Spania, 
Cuba, Ghana, Indonezia.

Reprezentanții studenților 
sportivi din tara noastră sint 
înconjurați, în continuare, cu 
mult interes. Edificator este 
si faptul că Pe prima pagină 
a celui dinții număr al ziaru
lui Universiadei — „La presse 
des villages* — au apărut trei 
fotografii de la festivitatea de 
înălțare a drapelului Româ
niei. De asemenea, conferința 
de presă a delegației noastre, 
care va avea loc miercuri la 
ora 12. ora locală, (ora 21 la 
București), se va bucura de 
participarea a peste 50 de re
porteri din presa scrisă și au
diovizuală- Pe primul plan se 
află însă, desigur pregătirile 
pentru tot mai apropiatele în
treceri. Ele se desfășoară la 
intensitate maximă. în ciu
da capriciilor vremii — repri
ze de oloaie, cer înnorat. cu 
apariții foarte rare ale soare-

lui. Directorul Centrului de 
medicină sportivă, dr. Ion 
Drăgan, ne spunea că acomo
darea cu noul fus orar a de-

Hristache NAUM

(Continuare In pag a 4-a)

— Politehnica Timișoara) are o 
cotă de interes egală, deoarece 
ea poate să „aleagă* (în cazul 
unei victorii a dinamoviștilor 
la Sibiu), pe reprezentanta ță
rii noastre în Cupa Cupelor. A- 
ceastă semifinală „de planul 
doi“ are deci o miză care de
pășește chiar și problema fi
nalistei de pe „23 August*. 
Meciul va fi condus de : R. 
Petrescu (Brașov), O. Ștreng 
(Oradea), S. Necșuiescu (Tîr- 
goviște).

POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
După cum am fost informați 
telefonic de la clubul alb-vio- 
leților, formația de pe Bega, 
se pregătește la Timișoara, ur- 
mind să ajungă în orașul me
ciului In cursul dimineții de 
azi. Antrenorul Emerich Dem- 
brovschi nu-i va putea alinia 
pe Giuehici si Păitinisan, ju
cători cu o bogată experiență 
competițională. Intrucît sint 
accidentați. Portarul Moise, si

el indisponibil o bună bucată 
de vreme, s-a refăcut dar nu 
va juca, după toate probabi
litățile, deoarece nu se află în 
cea mai bună formă. Anghel 
și-a efectuat etapa de suspen
dare și își va relua locul ta 
echipă.

CORVINUL HUNEDOARA. 
După medul pierdut la Tg. 
Mureș, în campionat, hunedo- 
renii s-au întors în orașul loc 
pentru a-și continua pregăti
rile în vederea întilnirii din 
Cupa României „un meci că
ruia ii acordăm toată impor
tanta pentru că dorim să ne 
caliiicăm in finală*, ne spu
nea Dumitrache, noul antrenor 
al hunedorenilor. Pentru me
ciul cu .Poli* Timișoara el are 
la dispoziție lotul complet Ga
bor și Klein, care fuseseră ac
cidentați șl nu au jucat la Tg. 
Mureș, s-au refăcut, iar An- 
done și-a efectuat suspenda
rea pentru cumul de cartonașe 
galbene.

IA BALCANIADA Df LA IZMIR, ATLETELE NOASTRE 
AU OBIINUÎ 0 VICTORIE SPECTACULOASĂ

Fetele - 6 succese individuale, băieții 4 titluri, dar numai MIHAELA LOGHIN și EVA Z6RG6-RADULY 
(locul doi, totuși) cu performante competitive I

Duminică seara, la festivi
tatea de închidere a celei de 
a 42-a Balcaniade atletice, pe 
„Ataturk Stadi“ din Izmir, au 
răsunat aplauze călduroase, 
meritate. în momentul in care 
atleta noastră, debutanta Lili
ana Năstase, primea placheta 
pentru reprezentativa femini
nă a României. în urma suc
cesului înregistrat în întrece
rea pe echipe. Ca și anul tre
cut, la București, fetele noas
tre au obținut victoria dar. de 
data aceasta, cu o formație 
din care au lipsit cîteva din-

tre echipierele de bază, aflate 
la Edmonton, la Universiadă 
și în condițiile unor „acciden
te*. la fața locului care au 
costat puncte prețioase. Dar 
fetele, cele mai multe dintre 
ele. au luptat cu strășnicie si 
au învins. Și pentru aceasta 
ele merită, desigur, prețuirea 
noastră.

In competiția balcanică fe
minină au fost cîștigate 6 ti
tluri (Elena Lina — 800 m cu 
2:03,45, Cristieana Cojocari: la 
400 mg cu 57.99 Liliana Nas- 
tase la 100 mg cu 13.73. Mi-

haela Loghin la greutate cu 
19,94 m." Corina Țifrca la hep- 
tatlon cu 6016 p și ștafeta 
Stela Manea. Daniela Matei, 
El. Lina si Niculina LazarciuO 
la 4X400 m cu 3:32,67). Alte 
sase s-au clasat pe locul se
cund (Daniela Matei la 400 m 
— 53.00 Paula Ilie la 800 m — 
2:04,92. Margareta Kesseg la 
1500 m — 4:15.52 Maricica 
Puică la 3000 m — 9:06.57. Li-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)
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După întrecerile Juniorilor la săriturile de la trambulină

Di MKPfCIlfl U MlîJI!
• Finalele „Daciadei* la sări

turi pentru juniori (care și-au 
disputat cu acest prilej — la 
Ștrandul tineretului din Capita
lă — campionatele naționale de 
juniori I și concursul republican 
de juniori U) au reliefat, după 
mulți aci de anonimat In dome
niul respectiv, evoluția de per
spectivă a unor tineri talentați. 
(Untre care Ion Petrache (Lic- 
tod. 37) se anunță „șef de pro
moție*. Alături de el li aflăm 
pe frații Cătălin șl Adrian Cher- 
du (C.S.Ș. Triumf), Nicolae Le- 
păduș, Florin AvasUoaie (Llc. 
lnd. 37) Ion Nadiu, Călin Hila, 
Slegfrid Fredel (C.S.Ș. Sibiu), 
Iosif Lajcsak (Crișul) șa., pe 
care II credem capabili ca. tn- 
tr-o perioadă relativ scurtă, să 
revitalizeze această ramură a 
natațiel, după mulți ani de stag
nare. Bineînțeles, saltul calitativ 
-VJ va putea fi tăcut dedt prin- 
tr-un plus de cantitate și calitate 
tel pregătire, printr-o disciplmâ 
evident mal riguroasă dedt pînă 
acum

două reprezentante: Luiza Ni- 
colaescu și Olimpia Roșiu. O 
altă absență notabilă din clasa
mentul fruntașilor este cea a re
prezentanților CAM. Cluj-Napo
ca. aid existlad. însă, o expli
cație prin faptul că secția nu 
mai are antrenor. In mod cert. 
Ia Progresul se Impune o ana
liză profundă a modului cum lu
crează cei CINCI (!) antrenori și 
luarea măsurilor de rigoare: la 
C.S.M. este necesară angajarea 
unei antrenor pasionat, oare să 
readucă această disciplină la 
valoarea ee o avea cu ani tn 
urmă.
• O surpriză plăcută a furnizat 

ttaârul antrenor Oliviu Lăxău. 
de la Crișut Oradea. La proba 
de platformă a juniorilor arid, 
el a prezentat 1» copii selecțio
nați și instruit: ta uirimele luni. 
Este drepC. nivelul execuțiilor 
Joe nu a fost prea ridicat, dar 
esențială este preocuparea fastu
lui performer pentru a-s! erea o 
bază tn perspectiva ridicării vi
itorilor performeri.

Cu prilejul finalelor „Dacia
dei', Andreea Dragomir (in 
imagine execută o sărituri 
înapoi) s cucerit primul idu 
titlu de campioană a țârii la 
junioare mari.

Astâzi, pe stadionul Steaua

Campionatul de rugby și

• La tete, Întrecerile au fost 
dominate de grupul devenit... 
clasic: Cristina Szakacs (Crișul). 
Deana Pîrjol, Andreea Dragomir 
(CJS.Ș. Triumf) și Luiza Nico- 
laescu (Progresul). Ce!e mal a- 
propiate urmase. credem, sin: 
Luana Pătac, Arina Mânu CA^. 
Sibiu), Daniela Lovi, Ioana Scar
iat (Llc. tnd. 37) șl Monica Mate 
(Crișul). O impresie cu totul 
deosebită a lăsat-o micuța Ionica 
Tudor (Lie. tad. 37). La numai 
I ani. ea s-a clasat pe locul 9 
la trambulină de 3 m (Înaintea 
• rt concurente la categoria ce
lor născute în 1969), manifestlnd 
curaj, pregătire tehnică și sigu
ranță la un nivel specific unor 
săritoare mult mal avansate ea 
vlrstă. Revenind, însă, la plu
tonul fruntașelor, trebuie să ne 
mărturisim nemulțumirea pen
tru executarea eu ezitări (sau 
pur și simplu ratarea) unor sal
turi libere cu coeficient de di
ficultate ridicat (ca să nu mai 
vorbim de faptul că însuși pro
gramul Individual nu a cuprins 
toate săriturile competitive pe 
plan Internațional). Antrenorii 
explică aceasta prin, trecerea 
bruscă de ta bazin acoperit la 
bazin descoperit, ceea ce ar fi 
determinat alegerea unor sărituri 
mai ușoare. Motivul este oarecum 
■ooeptabfl. dar impune evitarea 
pe viitor a tmor situații similare, 
de pildă prta programarea înain
tea finalelor — tot în aer liber 
— a fazei presnergătoare (pe lo- 
eaHtăfi) a campetițfllor respec- 
ttre.

IICOREȘTI - CINSEANfA 
ÎN FINEA IA RUGBl-SENiDRI

contribuit la 
Întrecerilor.

decîde campioa
na rugby-seniori.

Dumitru STANCULESCU

Astăzi se va 
na JJariadet* _ _
intre selecționatele București ui ui 
(victorioasă cu 12—» asupra 
XV-iu. lașului) și Constanței 
(24—12 cu echipa Hunedoarei). Me
ciul. programat pe stadionul Stea
ua. va incepe ia ora 16,30 și va 
fi arbitrat de Dragoș Grigorescu. 
Pentru locurile 3—4 se vor Inttlni 
de la ora 15. pe același stadion 
echipele Hunedoarei și Iașu'ui. 
Va arbitra t Vasili că.

in

Un

plină

FESTIVALUL
EA

prim examen sportiv.

recreafie

PIONIERESC OE
APARIJH UNOR

a „vacantei mari"

GIMNISIICN - CU GÎNDUl
VIITOARE VĂDII

Cvotaeazd Micile gimnas- 
7» de la Școala generală 
„Mîhai Emin eseu" din 
Cluj-Napoca, cele care 
vor fi ți laureatele Fes
tivalului pionieresc de 
gimnastică, ediția 1983...

Foto: Dragoș NEAGU

în acest început al .vacantei 
mari*. Festivalul pionieresc de 
gimnastică, finală pe tară In ca
drul .Daciadei*. a constituit o 
frumoasă filă a sportului șco
lar. Sutele de concurerti — fete 
si băieți — au reușit să convin
gă spectatorii aflat! tn tribunele 
de la Dinamo (evident, netacă- 
pătoare !) că gimnastica sportivă 
dispune, in unitățile noastre de 
Invățămlnt. de copii eu o reală 
vocație pentru 
care _________
după ani de strădanii, eu prețul 
unor mari si susținute eforturi.

Așa l-au prezentat fetele de 
la Școala generală .Mihai Ejni- 
nescu* din Cluj-Napoca, primele 
tn clasamentul general (Alina 
Rădăuți, Silvia Moidoveann. 
Ramona Marta. Ana Pop, 
mona CImpeanu șl Claudia 
peanu), micile gimnaste 
Mșt, reprezentante ale 
fii generale nr. 4. Gabriela ___
du Șl Uliana Iova (excelent di
rijate de modelatorul lor. prot- 
Costei Radu, care a renunțat la 
handbal pentru acest sport al 
grape!) sau chiar concurente 
care, deși n-au avut satisfacția 
de a urca pe podium, totuși au 
dovedit că au afinități neîndo
ielnice cu acest sport. Oara Pe-

•cest sport ta 
consacrarea se realiza ts

Ra-
Cim- 

din 
Șco- 
San-

PE STADIONUL CIULEȘTI - UN BOGAT PROGRAM

tre, Nadia Zlăgneanu sau Oar.a 
Oslubanu. toate din Vatra Dor- 
nei... Adevărul este că aproape 
toate județele înscrise la Festival 
au prezentat gimnaste cu nebă- 
nuîte posibilități de exprimare, 
rutoare— Nadii. lucru care tre
buie avut in vedere de către i- 
nițiatori și organizatori. Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor și Consiliului Național pen
tru Educație Fizică si Sport.

Băieții s-au impus si ei aten
ției. in special cei din Brașov, 
de la Școala generală nr. 10 (Că
tălin Neagu. Alin Florea, Bog
dan Bart. Daniel Iosub. Florin 
Munteanu. Claudju Varlam), prin 
disciplină si siguranță in execu
ții. intr-un duel destul de strins 
cu coleg.: lor din Reșița, de la 
Școala generală nr. 7. De bun 
augur, asemenea întreceri la ni
velul celor ma: mid sportivi 
gimnast!. Începători In majorita
tea cazurilor, altfel spus la pri
mul lor concurs oficial. Pentru 
că. așa cum ne-am dat seama, 
vizitlnd ta tot cursul anului șco
lar multe unități de invățămlnt 
din tară si din Capitală. concur
surile de gimnastică sînt. alături 
de cele de atletism, judo, de În
trecerile de mtaifotbal si mlnl- 
basebet. cele mai îndrăgite de 
către e'.evi. Si aceasta in duda 
faptului că nu toate școlile ge
nerale dispun de spatii speciale 
oentru un sport sau altul. Cînd 
există, insă, interes, preocupare, 
rezolvările se găsesc repede. Asa 
cum le-au găsit profesoarele de 
specialitate din Cluj-Napoca, so- 
lldtîr.d concursul Clubului spor
tiv școlar Viitorul Și exemplele 
sînt multe !

Păcat. însă, că Festivalul pio
nieresc de gimnastică n-a însem
nat pentru toate județele un pri
lej de a-si face simtită prezen
ta. Un aspect neplăcut, un fapt 
surprinzător, asupra căruia ne 
propunem să revenim

CLASAMENTE GENERALfc.
FETE : L Șc. gen. ^Mihai Eml- 
nescu „Cluj-Napoca 74 p, 2. Șc. 
gen. 6 Iași 72,29 p, 3. Șc. gen. 11 
Tg. Jiu 71,8» p. 4. Șc. gen. 1 
Baia Marc 70,85 p, 5. Llc. peda
gogic Sibiu 69,55 p, 6. Șe. gen. 
18 Timișoara 69,30 p, BAIHJI : 
1. Șc. gen. 10 Brașov 72,80 p, t. 
Șc. gen. 7 Reșița 72,20 p, 3. Șc. 
gen. 19 Baia Mare 71,75 p, 4. Șc. 
gen. 11 Pitești 69.90 p. 5. Șc. gen. 
18 Timișoara 68,75 p. 6. Șc. gen. 
3 Piatra Neamț 65,30 p.

Tiberiu STAMA

DE
In aceste zile, pe 

Giulești, cu prilejul 
pe tară ale competiției sportive 
naționale „Daciada*. au loc 
ample întreceri sportive de 
masă. în ziua de 2 iulie. înce- 
pînd de la ora 16. se desfă
șoară un program polisportiv, 
la care îsi vor da concursul

stadionul 
finalelor

cei mai buni sportivi ai clu
bului Rapid București, precum 
si invitați de la celelalte clu
buri bucureștene. în program 
— întreceri de box, lupte, hal
tere. hipism si jocuri- sporti
ve. In final se va disputa 
meciul de fotbal dintre echi
pele de ..old-boys“ ale clu
burilor Rapid și Dinamo.

PARiK
„MEMO
S-au tor* 

$ah z * 
ediții a -M 
Troianes—i* 
condiții Ara 
ciațîa sjertl 
satisfacția | 
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amintirea J 
succesul a d 
reprezentării 
F.I.D.E. Paj 
lizlnd 18 =J 
..solo" CtoJ 
maeștrilor. I 
acest prilejl 
dintre șahii 
siune din 1 
L-au urmai 
general Dai 
culatorui). I 
aceeași as 
(Voința T.J 
nora Goziil 
care — i 
foarte .tlrl

La categJ 
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(Unirea, tJ 
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Excelași
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Turncil

Geo RAETCHI

ca

cele 
mar- 
circa

in- 
in

9
Si

au fost și de această 
umbra fetelor! Si a-

mult nici mai pu- 
probe (heptatlon. 
100 mg!).

* *

redevenit 
schimb ea 

poziția se- 
ofepsivei",

eficacitatea

Gheorghe Cojocaru campio
nul săritorilor in lungime

Sorin Matei la Înălțime (2,23 
după care a încercat direct 
2,30 m, prima tentativă fi"

CONSTANȚENII, CAMPIONI
Al JOCULUI DESCHIS

Clasamentul Diviziei „A“ este 
de-acum cunoscut, iar primele 
considerații asupra lui au și 
fost făcute. De această dată, 
vă propunem altfel de clasa
mente — să le numim ale efi
cacității. 
Ambele 
criteriul 
marcate, 
nevoie să argumentăm 
rea unui asemenea criteriu, fie 
numai pentru simplul motiv că 
eseul, încercarea, reprezintă 
momentul suprem al jocului de 
rugby.

Mai întîi, vi-i prezentăm pe 
cei mai redutabili marcatori 
dintr-un total de 136 de jucă
tori care și-au înscris numele 
pe .tabloul* celei de a doua 
ediții a .Trofeului Sportul” : 
ADRIAN PLLOȚSCHI (FA
RUL) 30 eseuri. Sorin Fui cu 
(Steaua) 29, Marian Aldea (Di
namo) 18, Vasile David (Stea
ua) 15, Adrian Lungu 
14, Mircea Paraschiv, 
Zafiescu 
Hoiban, 
— cite 10. 
(Steaua). Florin Nistor 
tehnica Iași), Ion Negru (C.S.M. 
Sibiu) — cîte 9, Mihai Nache 
(Farul), Slelian Todărescu (Di
namo) — cite 8, Laurențiu Co- 
doi, Dumitru Enache 
Florea Opriș (Farul), 
Cliiricencu (Dinamo) 
7, Florică Murarîu, 
Suciu, Ion Zafiescu 
Mihai Marghescu (Dinamo) — 
cîte 6 etc. După cum se poate 
observa, toți sînt rugbyști care 
au trecut, într-un moment sau 
altul, pe la loturile reprezen
tative, 
cînd chiar tricoul 
naționale. Titus 
marcat doar patru 
dar performanța lui 
teresantă : a
prima etapă pentru Steaua, a- 
poi, devenind din toamnă stu
dent la Baia Mare, 
în 
(fiind 
Deci, 
două 
nat !

foarte sugestive 
sînt alcătuite 
numărului de 
Și nu credem

(Dinamo),
Nicolae Dinu 

Nicolae

Si ele. 
după 

eseuri 
că e 

alege-

(Farul) 
Marian 

Mihai 
(Farul) 
Cioarec 

(Poli-

(Steaua), 
Mircea 
— cite 
Eduard 

(Steaua),

cei mai multi îmbră- 
chiar tricoul echipei 

loader a 
eseuri, 
e 

înscris

contul Științei 
si un bun om 
patru eseuri 

echipe, intr-un

a punctat 
CEMIN 

de picior), 
pentru... 
campio-

Dacă Steaua a 
campioana țării, în 
se mulțumește cu 
cundă în „ierarhia 
în umbra XV-lui de pe lito
ral, căruia antrenorul Mihai 
Naca i-a cerut în anumite par
tide să renunțe, pur și simplu, 
la transformarea eseurilor, 
spre a nu pierde timpul cu 
ele... O mare surpriză o con
stituie faptul că în postură de 
deținătoare a „lanternei roșii" 
se găsește cea de a cincea e- 
chipă a campionatului, R.C. 
Grivița Roșie. Clasamentul : 1. 
FARUL 127 eseuri, 2. Steaua 
122, 3. Dinamo 85 (ce înseam
nă jocul mai economic al fos
tei campioane !), 4, C.S.M. Si
biu 40, 5. Universitatea Timi
șoara 33, 6. Politehnica Iași, 
28, 7. Știința Petroșani 26, 8—9. 
Știința CEMIN Baia Mare și 
R.C. Sportul studențesc 25, 10. 
Politehnica 16 Februarie Cluj- 
Napoca 23, 11. Rulmentul Bir- 
lad 20, 12—13. Gloria P.T.T. A- 
rad și Rapid București 16, 14. 
R.C. Grivița Roșie 14.

Interesant că, totuși, 
mai multe puncte au fost 
cate de SJeaua — 823. cu 
160 peste realizările constăn- 
țenilor, acestora rămînîndu-le 
mindria de a avea cea mai 
bună apărare — doar 178 de 
puncte primite (în antiteză, 
Rulmentul a reușit numai 180 
de puncte, iar Gloria are un 
pasiv... impresionant, 569). 
Cum se explică situația de mai 
sus ? Simplu : campioana a 
beneficiat de aportul lui DU
MITRU ALEXANDRU, care a 
înscris din 34 de lovituri de 
pedeapsă, 15 drop-uri și 
transformări — un total 
de puncte, 
realizat de 
naltykîng", 
Constantin, 
I.p. +45 
presionantă 
ultima vreme a lui Tudor 
du, de la R.C. Grivița Roșie, 
devenit al treilea transformer 
român al momentului, cu 111 p.

superior 
însuși-., 

dinamovistul 
cu 213 p 

transformări), 
ascensiunea

63 de 
de 273 

celui
„pe-
Ion 
(« 

Im- 
din 
Ba

primele ru 
tional de 
a avut un 
din. cu 1 
sament. 
de ioc. n 
de au fos 
penultimul 
cula, care 
pe Emil 
boișa Iliji 
partide a: 
vingătorul 
maestru is 
feld (22 a| 
astfel aiul 
minind d 
punct ava 
rului lord 
Sergiu Gd

IA BALCANIADA ATLETELE AU OBȚINUI 0 VICTORIE S
(Vrmare din pag 1)

Ia heptatlon — 
Zorgo-Raduly la 
m) iar cinci Ie
pe locul trei 

53,43, Ni-

liana Năstase 
5861 p și Eva 
suliță — 65,26 
te s-au clasat 
(Lina la 400 m 
colet a Vornicu la 400 mg — 
59,55. Mariana Lengyel la disc 
— 57,26 m, Gina Ghloroaie, la 
lungime — 6,17 m și ștafeta 
Ghloroaie, Vornicu, Olilia So- 
mănescu, Maria Samungi la 
4X100 m — 45,55).

Dintre cele care au luat 
startul la Izmir, comportarea 
cea mai valoroasă, sub rapor
tul cerințelor marii performan
țe internaționale, au avut-o — 
după opinia noastră — Mîha- 
ela Loghin la greutate. In po
fida unui cerc cu o suprafață 
foarte alunecoasă și a unei 
bile greu de controlat, și Eva 
Zorg5-Raduly, care a Intrecu- 
t-o pe campioana europeană 
Anna Verouli.

Au fost Insă în echipa noas
tră câteva atlete

tendonul achilian al piciorului 
sting.

Dintre tinerele concurente 
ne-au plăcut cum au evoluat 
semifondistele Paula Ilie la 
800 m și Margareta Kesseg la 
1500 m și. in mod special, Li
liana Năstase care a concurat 
la, nici mai 
țin de... 
înălțime

Băieții 
dată in 
ceasta nu doar pentru că s-au 
clasat in final pe locul patru, 
ci si pentru că. in ansamblu, 
comportarea lor a fost mai 
modestă. Trebuie să recunoaș
tem însă, în același timp, că 
și concurenta lor a fost 
puternică— Au obținut 
torii: Ion Oltean la 110 
(13.85 s cu L9 m/s vînt

accjGu..^ 
treilea. 
Dumitru 
record 
Ion Bulii 
insă slabi 
m) în 1 
fel a t 
i-ar fi 
chiar si 
apt să 
Ui la 8C 
doptat 
plasindu-| 
Si aceasd 
timpul q 
căzîndu-i 
bolul Ioi

europeană

tră dteva atlete de la care, 
în orice caz, se aștepta mult 
mai mult dedt au arătat 
acum. Este vorba, tn primul 
rînd. de Gina Ghloroaie, ma
rea favorită a lungimii, care 
n-a gă-it pragul unei sărituri 
la nivelul celorlalte din aoest 
an (s-a dștigat cu 6.25 m!), de 
aruncătoarea de disc 
Badea, eu aproape 5 
sub rezervele obișnuite 
acest sezon, Mioara Boroș 
4 la greutate cu 16,58 m. Fița 
Lovin a abandonat la 3000 m, 
cu 200 m înaintea »osirii, dnd 
atacase decisiv. deoarece 
simțit o durere ascuțită

Maria 
metri

DE ASTĂ1I, „REGATA SNA60V“
LA CANOTAJ

Canotoare din Bulgaria, Po
lonia, B.S.S. Ucraineană si 
Bomănia se vor alinia astăzi 
la startul tradiționalei Regate 
Snagov. Programul cuprinde

curse de 2 rame, 2 visle, 4+1 
rame, 4+1 visle si 8+1, între
cerile
fășura 
miază, 
vineri

eliminatorii se vor des- 
miercuri si joi după-a- 
iar finalele — joi fi 

dimineață.

tată), Gheorghe Cojocaru 
lungime (7,83 m deși ușor ac
cidentat la antrenamentul 
dinaintea concursului, chiar la 
Izmir). Iosif Nagy la disc 
(61,78 m pe un cerc foarte a- 
lunecos și de aceea nesigur) 
și 
m 
la

personal 
tățile sa 
cert, cu 
orice c 
ti ar p 
cele 
veter: 
termi 
lor de 
aproape 
Vasile 
doi la 
locul tr 
ffy la 
Stanciu

Au fi 
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C-tin 
Marko 
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1DOOO m 
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den? tă
cere!). 
GheorgI 
cui 71) 
Stănesci 
inițială

Balcal 
va fi î> 
petiție 
Apoi, 
s-o și 
punzih



ALUL TROIANESCU" LA ȘAH
Ștefan Pădureanu (M.I.L.M.C.), 
realizatorul a 10 puncte in .Ji- 
mitele“ categoriei a II-a. El 
a câștigat detașat turneul, ur
mătorii clasați, Cristian Nan 
(Recolta) si Ion Roșianu 
(ICSIM) reușind să acumuleze 
(fiecare) doar 8,5 p.

In discuta feminină. Senica 
Creta 
și ea 
foarte 
(ITB), 
nă la _
O notă bună și pentru Arina 
Berthaler (Spartac) cu 9 p. 
De subliniat, la această cate
gorie. prestația curajoasă a 
două dintre cele mai mici șa- 
histe, Raluca Dănălache (10 
ani), de la Clubul sportiv șco
lar nr. 1 București, și Silvia 
Mizileanu (11 ani) de la I.T.B. 

A fost un concurs reușit care 
a însemnat o excelentă propa
gandă pentru șah. disciplină 
cu o tot mai largă prezenta a 
copiilor și tineretului in ase* 
menea Întreceri. Așteptăm 
acum... replica altor colective, 
cea a Voinței Rm. Vilcea, care 
organizează în prima decadă a 
lunii viitoare 
„Festivalului 
(T.ST.).

Si cu 
unul 

ascen- 
tînără.

(Finanțe Bănci) a avut 
de înfruntat o adversară 
tenace. Ștefania Ion 
cu care a terminat pî- 

urmă la egalitate: 9,5 p.

I
I
I
I
I
I

DE LA MECIURI ADUNATE

^întrecerile de 
de a II-a 

loiWului Octav 
lu^at — în

— i
Și, spre 

Liatorilor acestei 
[tă să cinstească 
I mare campion, 
pit unuia dintre 
I săi. maestrul 
I Ștefanov. Tota
la, el a încheiat 
El principal, al 
honstrînd 
I rămîne
în plină 

herația
In clasamentul 
Kegureanu (Cal
pei Iosif (de la 
b), Dan Bondoc 
|ște) si- Eleo- 
«Mecanică fină), 
pdeți — a jucat 
fete".
t, pentru o notă 
Lestru. Val An- 
Ttac București) 
p frunte, cu 8.5 
I cu Marius Pop 
tinuare: Gabriel 
I), Al. Bartha 
Irj. Ștefan Năs- 
BCcurești) etc. 
[Comportat și

o noua ediție a 
șăhist vilcean".

internațional de la Timișoara
V

UNDE, FĂRĂ EMOPI • • •

I
I
I
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tele-

^SBBRcina ’83“ 
destul de ..ano- 

mutatii în cla- 
[imele trei zile 
pouă (T) parti- 
lise, opera ante- 
clasat Ion Zar- 
învins succesiv 

Leanu si Ne- 
loate celelalte 
t remize... în- 
turneu. tînărul 
In Alon Green- 
-a mai putut fi 

I clasament, ter- 
tabil, cu un 
asupra detinăto- 
loi. timișoreanul 
g. a cărui per-

formantă rămîne totuși remar
cabilă.

Clasamentul final este ur
mătorul (la punctai egal, de
partajare prin sistem 
born-Berger) : 1.
(Israel) C “ 
posibile) ;
(România) 
Lechtinsky
V. Stoica (România) — 7 p ; 
5—7. S. Tvetkovici (Iugoslavia). 
C. Ioncscu si V. Ciocâltea 
(ambii România) — 6.5 p 1 
8—9. Em. Ungureanu (Româ
nia) si F. Holzl (Austria) — 
5,5 p ; 10—11. G. Danner (Aus
tria) si I. Zarcula (România) 
— 5 p ; 12. N. Ilijin (Româ
nia) 4,5 p : 13. R. Govedarița 
(Iugoslavia) 3 p.

C. CREȚU — coresp.

Sonne- 
Greenfeld 
(din 12 
Gruaberg 

J. 
Si

A.
8.5 puncte

2. S.
7,5 p ;

’ (Cehoslovacia)
3—4.

CULOASA „CUPA APOLO" LA JUDO

I
I
I
I
I
I
I
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P?e de reușită), 
putut

1 Enc

Be*
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B m, sulițașul 
kă (80,72 m — 
S). decatlonistul 
esta a aruncat 
sc (nuipai 33,84 
[6—47 m și ast- 
punctele care 
leul întli. Poate 
Toboc să fi fost 
pentru locul in- 
:51,00) dar a a- 
că nepotrivită, 
a tîrau finișul 

un incident în 
un concurent 

picioare. Disco- 
firache a fost 
jjjagy, la numai 
Biă, al treilea 
egalat recordul 

120 m, posibili- 
i încă, în mod 
mai mari. In 
al Negoiță-Roa- 
ine cifre dintre

Tudox Stan, 
kiniadelor, a 
Jea aruncători- 
pe locul 
de metri, 
fost și el 

t (16,36 m). pe 
Plasat, Pali Pal- 
(14,16) și Paul 

m (10,68 s).
păcate, destui 

n acest concurs 
răzut, cum este 
rilor Johann

Ivan si Sandu 
tii Costel Ene, 
idistul Gyorgy 
vînt puternic 
la conducerea 
alergători
cele 

iLpă 
•dRIt 

în
(7,22 

jinistul Răzvan 
făcut înălțimea 
m ș.a.).

fost, este și 
vreme o com- 

prestigioasă! 
; așa, atunci 
în mod cores-

doi, 
iar 
pe

la
25 de tu- 
care, evi- 
in între- 

lungime 
m — lo-

La Alba Iulia, in organiza
rea Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, 
cu sprijinul federației de ju
do, a avut loc a IV-a ediție a 
competiției „Cupa Apolo". Au 
participat echipele A.S.A. Tg. 
Mureș, Constructorul M. Ciuc, 
Metalul Plopeni, Carpați Mîr- 
șa. Universitatea Cluj-Napoca, 
Oțelul Tirgoviște, Constructo
rul Alba Iulia și o selecționata 
a județului Alba. Pe primele 
locuri s-au situat: 1. Construc
torul Alba Iulia, 2. A.S.A. Tg. 
Mureș. 3. Constructorul M. 
Ciuc.

I
I
I
I
I
I

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• START IN „CUPA DE VA

RA* ! Concursul pronosport de 
la sfirșitul acestei săptămîni 1- 
naugurează o nouă ediție a tra
diționalei competiții fotbalistice 
„Cupa de vară* — prilej de noi 
succese la acest atractiv sistem 
de joc. Iată pronosticurile făcute 
de Șoimușan Virgil din Oradea, 
care la concursul din I mai a c. 
a obținut un autoturism „Dacia 
1300- și o suită de dștlgurl In 
bani: L Prahova PI. — Met. Plo
peni 2; II. Chimia Brazi — Car
pați Sinaia 1; III. Poiana CImpi
ua — A.S.A. Mlzil 1, X; IV. O- 
llmpia Rm. Sărat — Gloria Foc
șani X; V. Gloria Buzău — Chi
mia Buzău 1; VI. Met. Buzău — 
Carpați Nehoiu X, 2; VH. Ci
mentul Med. — Met. Mangalia 1; 
vm. Portul C-ța — I.M.U.M. 1, 
X 2; IX. I.P. Aluminiu — ROVA 
Roșiori 1; X. Unirea A'.. — Chi
mia Tr. Măg. 1. X; XI. Precizia 
Să cele — Nitramonia Făg. 2; xn. 
Tractorul Bv. — Torpedo Zăr- 
nești 1; Xm. C.I.L. Sighet — 
Min. Cavnic 1, 2.
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPKES de «stăzt 29 iu
nie 1983, se desfășoară începînd 
de la ora 15,45 in sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42; nu
merele cîștlgătoare vor fi trans
mise la televiziune la ora 16,55 
și la radio în cursul serii.
• ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 26 IUNIE. 
Cat. 1 (13 rezultate): 1 variantă 
100% a 10.738 lei și 30 variante 
25% a 2.684 lei: cat. 2: 52 va
riante 100% a 730 lei și 928 va
riante a 187 lei. întrueît valoarea 
unitară a cîștigurilor de cat. 3 
(11 rezultate) este sub plafonul 
minim de 40 ’ei. conform regula
mentului fondul de cistiauri al 
acestei categorii a fost reparti-* 
zat celorlalte două.

nr.

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

• Prezența lui Mircea Lu
cesc a la meciul Universitatea 
Craiova — Steaua a stimulat 
și mai mult grupul interna
ționalilor din Bănie pentru o 
prestație la înălțime; îndeo
sebi pe Sorin Cirțu, dornic 
să „prindă* șl el, precum cei
lalți tricolori craioveni, echi
pa națională. „Aveam unele e- 
zitări, ne spunea M. Lucescu, 
după meci, la cabine, în pri
vința includerii lui Cirțu în 
lotul celor 18 jucători care 
vor face deplasarea la Paris. 
Acum, ce să mai spun 7 Pot 
să las afară din lot un can
didat la un post în linia în- 
tiî care Înscrie patru goluri 7“ 
• Era 
Sportul 
Eftimie 
cu M. 
lori au 
zon. Era tn apropierea băn
cii echipei bucureștene. Me
dicul și asistentul au inter
venit prompt. In timp ce ma
sorul Liviu Buluș il dădea 
cu chelen lui M. Mihai, df. 
FI. Brătilă a început să »e 
ocupe de Eftimie pentru eă 
medicul de ia Olt, fiind mai 
departe, a venit mai tîrziu. 
Un gest frumos al dr. Florin 
Brătilă. Un amănunt" care 
nu ne surprinde, cunoseîndu-i 
pasiunea 
dragostea 
medicului 
Deși nu 
meci „pe 
antrenorii , 
la Sportul studențesc șl F.C. 
Olt întîrziau — o strategie 
mai veche și de neînțeles — 
să comunice formațiile 
care urmau .să înceapă 
ciul la ora 18. Abia la 
17,37 Fl. Dumitrescu, 
ședințele Oltului, a trecut . 
mul nume pe foaia de arbi
traj. Secrete... Secrete pe 
care, pe teren, nu prea le-am 
descoperit • Sportul studen
țesc termină campionatul pe 
locul 3 și va juca în Cupa 
U.E.F.A. Cîte orașe nu-și do
resc o asemenea echipă ? A- 
cum are și o frumoasă bază 
sportivă, un stadion cu pes
te 10 000 de locuri. Ce nu are 
Sportul studențesc 7 Specta
tori. Sîmbătă, ..speranțele* au 
jucat (pe terenul central) tn 
fața a cîtorva sute de spec
tatori, iar pînă la meciul ma
re dacă au venit 2 000. • 
Printre spectatorii prezențl la 
meciul dintre Chimia Rm. Vtl- 
cea și C.S. Tirgoviște, l-am 
întCnit și pe Gîngu. Avea 
gamba piciorului drept ta 
ghips din cauza unei duble 
facturi de tibie și peroneu. 
„Am un moral bun — ne-a 
spus atacantul vîlcean. După 
ce mi se va scoate ghipsul, 

săptămini, 
inten-

Iuna 
antre- 

dacă

Înscrie patru goluri ?* 
minutul 73 al partidei 
studențesc — F.C. Olt. 
s-a ciocnit involuntar 
Mihai și ambii jucă- 
râmas întinși pe ga-

pentru meserie și 
față de jucători ale 

Florin Brătilă • 
era vorba de un 
muchie de cuțit*, 
și conducătorii de

cu 
me- 
ora 

pre- 
pri-

cam peste două 
voî urma un program 
siv de recuperare. In 
august sper să încep 
namentele ușoare, Iar 
totul va decurge normal, cred 
eă după primele două-trei e- 
tape ale viitorului campionat

c.s.

să-mi reiau locul in forma
ție". • Octavian Popescu, ta
lentata extremă a echipei C.S. 
Tirgoviște, este recunoscut ca 
un jusător disciplinat. Totuși, 
In timpul medului cu Chimia 

Vilcea, un gest necon- 
, cind l-a lovit, “ ’ 

Basno, i-a 
de pe teren. Să 

tină rul O. Popescu 
serios și nu va 
un asemenea gest

Rm. 1 
t rodat, 
minge, pe 
eliminarea 
sperăm că 
va medita 
mai repeta _
necugetat • Antrenorii echi
pei C.S. Tirgoviște 
abătuți la sfirșitul 
pierdut, cu 1—0, la 
cea. „Dacă F.C.M. 
cîștigă la scor, în 
tapă, jocul cu A.S.A. Tg. Mu
reș, iar noi nu sîntem în 
stare să terminăm măcar la 
egalitate meciul cu Universi
tatea Craiova ? Uf, nici nu 
vreau să mă mai gîndesc la 
o asemenea variantă" — se 
lamenta Costică Rădulescu, 
antrenorul principal al tîr- 
goviștenilor. • Un spectator 

. petroșenean ne spunea la în
cheierea partidei Jiul — 
F.C.M. Brașov: „Echipa noas
tră a fost implicată și In 
lupta pentru titlu, și in a- 
ceea pentru retrogradare. Am 
stopat mai întîi pe Universi
tatea Craiova și acum pe bra
șoveni". 9 Importantul meci 
de la Petroșani s-a bucurat 
de un arbitraj impecabil, a- 
sigurat de piteșteanul 
Mustățea, felicitat după 
de ambele tabere. Un 
ajutor i-a venit de la tușierul 
A. Nicolescu, fără _ 
în semnalizările de la mar
gine © Din nou, Ca vai și 
Băluță au fost principalii au
tori ai viictoriei echipei din 
Valea Jiului. Consultînd „par
cursul" celor doi în acest 
campionat, am observat o 
constanță care ar trebui să 
fie exemplu și pentru ceilalți 
componenți ai formației • 
După ce a debutat pe prima 
scenă, sîmbăta trecută, la Ti
mișoara, tînărul Ciorăscu a 
fost „aruncat" în luptă în 
ultimele minute de antrenorul 
L. Vlad, care l-a caracterizat 
astfel: „Are frumoase pers
pective de progres, este mun
citor și receptiv". îl așteptăm 
să confirme. • Pușcaș, mij
locașul orădean. a distonat 
flagrant cu nota generală de 
sportivitate în care s-a des
fășurat meciul de la Iași. Ast
fel, din cele 16 faulturi fă
cute de jucătorii de la F.C. 
Bihor, 12 au aparținut lui 
Pușcaș, In cele din urmă el 
primind și cartonaș galben, 
ca... „responsabil cu faulturi
le". • La o fază rapidă de 
joc, prins pe „contre-pie-d*, 
tușierul I. Ferenczi — <
în general, a semnalizat 
rect — a scă.pat steagul 
mină, dar n-a „scăpat" 
ofsaidul pe care trebuia 
semnalizeze, apelînd la 
nă... Dealtfel, arbitrajul _ 
găsii timișorene, condusă de 
Ion Igna, a fost foarte bun.

fără 
atras

erau tare 
meciului 

Rm. Vfl- 
Brașov 

ultima e-

Al.
joc 

mare

greșeală

care, 
; CO- 
. din

Să—1 
mî- 
bri-

ARBITRII ULTIMEI ETAPE

Tirgoviște — Universitatea 
Craiova: V. Antohi; S. Rotărescu 
(ambii din Iași) și Fl. Popescu 
(Ploiești).

Steaua — F.C. Argeș: M. A- 
xente; D. Vătran și R. Clmpea- 
n« fto-ți din Arad).

F.C.M. Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș: I. Igna; I. Ferenczi (am
bii din Timișoara) și L. Voroș 
(Reșița).

Dinamo
Ștreng; I. ____ ____________
Oradea) și N. Bițin (Sal on ta).

Corvinul Hunedoara — Politeh
nica Iași: I. Crăciunescu;

- F.C. Constanța: O. 
Caraman (ambii din

G.

DIVIZIEI ;,AJ'
Constantln (ambii din Rm. VH- 
cea) și M. Pencea (Roșiori).

F.C. Olt — Chinuia Rm. Vhcea: 
Cr. Teodorescu; N. Gogoașe (am
bii din Buzău) și A. Ganea (Slo
bozia).

F.C. Bihor — Sportul studen
țesc : N. Rainea (Bîriad); A. Po- 
rumboiu (Vaslui) șl V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin).

Petrolul Ploiești — Jiul Petro
șani: D. Petrescu; P. Balaș și L. 
Pantea (toți din București).

„Poli* Timișoara — S.C. Bacău: 
F. Niculescu; P. niescu șl C. 
Voicu (toți din București).

„CUPA TIPOGRAFILOR44
sfirșitul săptămînii trecuteLa ___________ ________

s-a desfășurat in' Capitală finala 
celei de a V-a ediții a „Cupei 
tipografilor* la fotbal, competi
ție organizată în cadrul ..Dacia- 
del* de Comitetul Uniunii sindi
catelor dai presă, poligrafie șl 
edituri. La startul competiției 
s-au aliniat IC echipe din toată 
țara, care s-au Întrecut, pe zone, 
ta patru orașe.

Turneul final a avut loc pe 
baza sportivă C.P.B.. tn prezența 
unui numeros public, lată re-

zultatele: I.P. Bacău — LP. Cri- 
șana Oradea 1—0, I.P. Buletinul 
Oficia! -
Grafică 
cutarea 
Crișana 
(pentru
Oficial ________
prelungiri (pentru locurile 1—2). 
Organizatorii au oferit echipelor 
clasate pe primele locuri premii 
In echipament sportiv, diplome 
șl cupe.

București — I.P. Arta 
București 5—4 după exe- 
loviturilor de la 11 m, 
— Arta Grafică 2—0 
locurile 3—4), Buletinul 

— I.P. Bacău 1—0 după

N. TOKACEK, coresp.

SEMIFINALELE „CUPE! ROMÂNIEI"
Istoricul meciurilor de as

tăzi — discutind firește despre 
partidele 
Cupă — 
Dinamo 
Craiova 
o singură __ _
în sferturile de finală ale edi
ției 1977—’78, tot la Sibiu, cînd 
craiovenii au cîștigat 
prelungiri cu 3—2. A 
meci frumos, viu, în 
niversitarii au condus 
după primele 45 de minute pen
tru ca să fie egalați în urmă
toarele. întîlnirea de la Arad, 
dintre Politehnica Timișoara și 
Corvinul, se află la a 3-a edi
ție- Prima a avut loc cu mai 
bine de două decenii în urmă, 
mai precis în ediția 1961—'62, 
cînd, chiar la Hundeoara, in 
..i6”-imi, Știința Timișoara (așa 
cum se numea pe atunci echi
pa studențească din orașul de 
pe Bega) a cîștigat cu 3—1 ; a 
doua oară, mai curînd, în edi
ția 1980—'81 : la Drobeta Tr. 
Severin, pe un stadion înghe
țat, în „optimi", din nou a cîș
tigat Politehnica de data asta 
cu 2—1.

disputate numai în 
este destul de mic. 

și Universitatea 
s-au mai întilnit 

dată în Cupă,

după 
fost un 
care u- 
cu 2—0

UNIVERSITATEA CRAIOVA

3—2 A.S.A. Tg. Mureș (A)
3—1 Auto Timiș, (jud.),
2-0 Sp. studențesc (A)

POLITEHNICA TIMIȘOARA

2—0 Metalul Sighișoara (C)
2—1 Prog. Vulcoa Buc. (B)
1-0 Petrolul Ploiești (A)

din 
cîști- 
că a 
Uni- 
cu o

Dintre cele patru pretendente 
la trofeu, cea mai îndelungata 
carieră în semifinale o are Di
namo, prezentă de 12 ori, cu 
începere din 1952. Din cele 12 
partide disputate, echipa 
Șos. Ștefan cel Mare a 
gat 8, ceea ce înseamnă 
disputat de 8 ori finala, 
versitatea Craiova, și ea
frumoasă carieră de 6 jocuri, 
cu începere din 1974—75, a ter
minat victorioasă de 4 ori. Ca 
și Politehnica Timișoara, și ea 
tot cu 6 prezențe.. Doar Cor vi
nul este nouă 
înalte ale Cupei, anul 
fiind pentru prima dată 
ceasta etapă.

Cum spuneam, atunci 
vorbești despre „Cupa Româ
niei" nu trebuie să te gîndești 
la campionat... Pentru că jo
curile disputate în cadrul aces
tei competiții cu mii de echipe 
participante au un specific al 
lor, un caracter deosebit care 
le fac cu atît mai pasionante. 
Ceea ce promit și meciurile de 
azi. care vor începe la ora 17 
pentru a lăsa loc eventualelor 
prelungiri și loviturilor de Ia 
11 m.

in... sferele 
acesta 
în a-

cind

DINAMO BUCUREȘTI

3-1
1-0
2-1

Polit. lași (A)
Chimia Rm. V. (A)
F.C. Argeș (A)

CORVINUL HUNEDOARA

1— 0 Chimia Brazi (C)
2— 1 Steaua Buc. (A)
2-1 F.C. Bihor (A)

DE LA UN CARTONAȘ GALBEN.
De necrezut, oricit am în

cerca să întoarcem lucrurile 
pe toate fețele ! Acordarea, de 
către arbitri, ÎN MIN. 16, a 
unui CARTONAȘ GALBEN, 
unui jucător al echipei divizi
onare „B“ Aurul Brad, în me
ciul pe care această echipă îl 
susținea pe teren propriu, cu 
Metalurgistul Cugir, a provo
cat o reacție cu totul și cu 
totul ieșită din comun a unor 
jucători ai echipei gazdă. Ei 
au tăbărit asupra arbitrului, 
trîntindu-1 la pămînt și (apoi) 
acoperindu-1 cu lovituri, 
asemenea condiții. în acel 
nut 16. de pomină, și la 
rul de 1—1. conducătorul 
cului. conform regulamentului, 
a fluierat sfirșitul partidei. în 
timp ce amenințările și presi
unile gazdelor de a relua me
ciul nu mai conteneau.

Epilogul s-a desfășurat

fn 
mi
se o- 

jo-

ULTIMEI ETAPE
IN DIVIZIA

In campionatul Diviziei 
azi după-amiază se dispută ul
tima etapă, în toate cele trei se
rii. în Capitală au loc urmat e- 
rele meciuri, de la ora ÎS : Me
talul București — Pandurii Tg. 
Jiu, Dinamo Victoria București 
— Șoimii I.P.A. Sibiu șl Autobu
zul București — ROVA Roșiori.

CONCURS PENTRU COMPLE
TAREA LOTURILOR DE ARBI
TRI „A* ȘI „B“. Sîrr.bâtă și du
minică. va avea loc, în Capita
lă, concursul pentru ocuparea 
Jocurilor vacante in loturile de 
arbitri divizionari șl ,,B“.

da pe Sta-

fata Comisiei 
unde cei de 
s-au străduit 
bagatelizeze

de disciplină, 
la Aurul Brad 
din răsputeri să 
cele intîmplate. 

nereușind măcar să explice, 
cit de cit. cauzele acestei re
acții atît de violente, la apa
riția unui cartonaș galben, 
care, din păcate, poate fi întîl- 
nit în nu știm cite meciuri de 
fotbal.

Dar iată deciziile Comisiei 
de disciplină a F.R.F.:

1. Partida a fost omologată 
cu rezultatul de 3—0 pentru 
Metalurgistul Cugir.

2. Jucătorii Merlă și Faur an 
fost suspendați pe cite 2 ani, 
iar un al treilea component al 
echipei Aurul Brad, Stingă, a 
fost suspendat pe 6 luni.

3. Echipa Aurul Brad a pri
mit un avertisment și a fost, 
totodată, amendată 15 000
de lei.

AZI, JOCURILE

UN SUCCES DE SEZON

divizionari 
Probele fizice se vor 
Clonul ..Republicii..

MECIUL DINTRE 
Ț7ONATELE U.E.F.A. 
se va disputa astăzi, 
15,30. pe stadionul Autobuzul, tn 
deschidere la partida dintre di
vizionarele ,.B* Autobuzul și 
ROVA Roșiori.

S Kl ,EC- 
*S3 și *84 
de ia ora

LA ÎN DEMINA TUTU-

ROP. !

Oriunde vă aflați, la

munte

NU

JUL

MÂRA

sau Ia mare.

OCOLIȚI PRILE-

DE A VĂ NU-

Șl DV PRIN-

A apărut numărul 6 (iunie)
al revistei ilustrate

[SPORT
TRE CTȘTIGĂTORII DE

• autoturisme „Dacia

Din cuprins:
I O amplă prezentare a marii competiții inter-• _ _ _____ _____ _________ _____ ___________

naționale UNIVERSIADA de la Edmonton.
• Două pagini de comentarii asupra victoriei e- 

chipei de fotbal a României în meciul cu Suedia, 
de la Stockholm.
• Campionatele internaționale de atletism ale 

României și excepționalul record la lungime al A- 
nișoarei Cușmir.
• Prezentarea unor echipe campioane naționale : 

Dinamo la baschet, Steaua la rugby.
• Reportaje de actualitate cu baschetbalistul Cos- 

tel Cernat și boxerul Paul Golumbeanu.
• Caiaciștii și canoiștii noștri înaintea campio

natelor mondiale.
© Derbyul de fotbal Dinamo — Universitatea Cra

iova, în imagini

ori stop-cadru": Doru Mari- 
Molnar (gimnastică) și Lică

la confluența sportului eu

• La rubrica „De 3 
cescu (box), Levente 
Movilă (fotbal).
• „Serile Daciadei*, 

arta.
• Două pagini de „Viață sportivă": reportaje, fo

tografii și cuvinte Încrucișate.
• La „Sport Magazin*, imagini inedite din’ spor

tul peste hotare.
• în paginile de „Orizont extern*: Jack Dempsey 

învins la 88 de ani și prezentarea echipelor lau
reate ale Cupelor europene de fotbal, Hamburger 
S.V., F.C. Aberdeen și F.C. Anderlecht.

UN NUMĂR ÎN 24 DE PAGINI, BOGAT ILUS
TRATE.

• mai sume de bani

AGENȚIILE LOTO-PRO-

NOSPORT Șl VÎNZĂ-

TORII VOLANȚI

ÎNTREAGA TARĂ

STAU ZILNIC LA

POZIȚIE.

DIN

VĂ

DIS-



LUPTĂTORII ROMANI LA C. M. „Cupa Europei4* la pentatlon modern, proba de scrimă

ALE „SPERANȚELOR OLIMPICE»
Intre 30 iunie $i 3 iulie. în 

localitatea norvegiană Kristi- 
ansund. se va desfășura cam
pionatul mondial de lupte gre- 
co-romane rezervat „speranțe
lor olimpice" (juniori 18—20 
de ani). Competiția este aștep
tată cu un interes deosebit, ea 
constituind un excelent prilej 
de verificare a celor mai ta- 
lentați tineri performeri in 
acest sport, marea majoritate 
a competitorilor de la Kristi- 
ansund constituind ..schimbul 
de mline“ pentru apropiatele 
confruntări mondiale.

La ediția din acest an a 
’„mondialelor" vor participa și 
trei luptători romani: Ilie
Miuți (cat. 48 kg.). Sorin Her- 
țea (cat 82 kg.) si Ion Grigo-

raș (cat. 100 kg.). Numărul
redus al reprezentanților noș
tri la aceste Întreceri reliefea
ză exigenta federației de spe
cialitate. care a selecționat 
pentru aceste campionate mon
diale. intr-adevăr, pe cei mai 
valoroși luptători tineri, com
petitivi pe plan international, 
cu șanse de a realiza □ com
portare corespunzătoare cerin
țelor. Să mai reținem că cei 
trei luptători români fac parte 
din lotul olimpic al tării noas- 

’ tre. fiind considerați capabili 
de progrese rapide in arena 
mai ii performante la nivelul 
seniorilor. Lotul nostru. însoțit 
de antrenorul Simion Popescu, 
a plecat astăzi spre Kristian- 
sund.

PESTE 8 ORE PENTRU DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR
•

„Cupa Europei" la pentatlon 
modern și campionatele inter
naționale ale României au 
continuat ieri, la sala Floreas- 
ca. cu proba care solicită la 
cel mai înalt nivel pregătirea 
fizică, rezistența, stăpinirea de 
sine și clarviziunea sportivilor 
— scrima. Au fost necesare

care cu fiecare, iar in cel de 
al doilea au rămas pe planșe 
numai cei 18 pentatloniști 
componenți ai echipelor pre
zente la „Cupa Europei". Fi
rește. în centrul interesului 
s-au aflat asalturile pentru 
competiția continentală, între
cere în care echipele campi-

Wimbledon ’83

PRIMELE SFERTURI DE FINALĂ
LONDRA, 28. Marți, în ziua 

a cpta a turneului de tenis de 
la Wimbledon, capul de afiș al 
întrecerilor a fost tinut de me
ciurile din sferturile de finală 
la simplu feminin. Cu o zi îna
inte. tabloul acestora fusese 
completat de ultimele rezultate 
din „optimi” in rîndul cărora 
și-a făcut Ioc o singură surpri
ză, Hanna Mandlikova fiind 
eliminată de Jennifer Mundel 
la scorul de 7—5, 4—6, 4—6. în 
celelalte partide : Andrea Jae
ger — Carling Bassett 6—4, 
6—3 ; Virginia Wade — Eva 
Pfaff 3—6, 7—6. 7—5 ; Kathy 
Jordan — Kathy Rinaldi 6—2, 
6—4. Rezultate in general scon
tate și în „sferturi", fosta cam
pioană a Wimbledonului, Vir
ginia Wade, trebuind să se în
cline în fata impetuoasei Yvo
nne Vermaak, în trei seturi 
(6—3> 2—6, 2—6), ca apoi pri-

ECHIPA AUSTRALIEI PENTRU 
MECIUL DE „CUPA DAVIS" 

CU FORMAȚIA ROMÂNIEI

Forul australian de resort a 
făcut cunoscută componența e- 
chipei de „Cupa Davis" a a- 
cestei țări care, în zilele de 
8, 9 și 10 iulie, urmează să în- 
tîlnească, la Brisbane, repre
zentativa de tenis a tării noas
tre. Iată numele jucătorilor 
australieni : Jonn Alexander, 
Patrick Cash, Mark Edmond
son și Paul McNamee. Căpitan 
nejucător a fost desemnat 
Neale Freaser.

ma favorită a turneului, Mar
tina Navratilova, s-o învingă 
cu 6—3, 6—1 pe Jennifer Mun
del, iar „veterana" Billie-Jean 
King (40 ani) să treacă tot In 
două seturi (7—5, 6—4) de re
zistența tinerei Kathy Jordan, 
în ultimul meci se întîlnesc 
Andrea Jaeger și Barbara Po- 
ter.

S-au disputat o serie de me
ciuri din probele de dublu, din 
rîndul cărora sint de reținut : 
dublu bărbați : Curren, Denton 
— Fillol, McMillan 6-4, 6-1, 6-4 ; 
Bauer, Moretton—Cash, Miller 
6-3, 6—7, 6—2, 6—3 ; Fleming, 
McEnroe — Mitton, Moore 6—4, 
6—2, 6—4 ; dublu femei : Da
rie, Hobbs — Tanvier, Temes- 
vari 6—4, 6—4 ; dublu mixt : 
Stollel, Shriver — Strode 
Smith 6—1, 6—2 ; Dowdeswell, 
Jolissaint — Dier, Randall 7—6, 
6—2.

Iată cum arată tabloul „sfer
turilor" masculine : Kevin Cu
rren — Tim Mayotte, Chris 
Lewis — Mel Purcell, Roscoe 
Tanner — Ivan Lendl, Sandy 
Mayer — John McEnroe. Și o 
declarație a lui John McEnroe : 
„Ieșirea din cursă a lui Jimmy 
Connors nu-mi ușurează prea 
mult sarcina... Mă îngrijorează 
în special lovitura mea de ser
viciu, care nu funcționează prea 
bine in aceste zile, iar împo
triva lui Sandy Mayer va tre
bui neapărat s-o ameliorez, 
căci acesta este un excelent 
jucător de gazon".

în primul meci disputat, Ivan 
Lendl l-a întrecut pe Roscoe 
Tanner, cu 7—5, 7—6, 6—3.

Ildar Baianov (Dinamo Moscova), ia dreapta, susține un nou 
asalt victorios Foto: N. DRAGOȘ

oane ale R-F. Germania. N •rimai bine de 8 ore de Întreceri 
non-stop pentru a se cunoaște 
Învingătorii, pe echipe M 1* 
individual, ai acestei dure dis
pute, amplificată și de căldu
ra excesivă a zilei de ieri.

întrucât cele două Intreoeri 
s-au desfășurat paralel, in pri
mul tur cei 31 de concurenți 
au susținut câte un asalt Ce-

rteein-Westfzlesi. și Uniunii So
vietice. Dinam* Moscova, ra 
dovedii ea ma: mare constan
ță, obținind câte 5. respectiv, 
4 victorii. Campioana Ungariei, 
Honved Budapest*, a realizat 

3 victorii. în timp ce Steaua, 
Fiamme Oro si Fontaineblean 
au obținut doar cite un singur

TURNEUL FEMININ DE ȘAH
DIN POLONIA

VARȘOVIA, 23 (Agerpres).— 
în turneul internațional femi
nin de șah de la Piotrkow-Tri- 
bunalski, după 6 runde lideră se 
menține Elisabeta Sosznowska 
(Polonia) cu 5 p, urmată de 
Gertrude Baumstark (Români*) 
și Agnes Brusztman (Polonia) 
cu 4 p fiecare, Rohini Khadil- 
kar (India) — 3,5 p etc* în 
runda a 6-a Baumstark a re
mizat cu Eugenia Ghindă,

Sosznowska a ciștigat la Ma
na Keller, Nagrodskaia a pier
dut la Anett Wagner, Roek a 
remizat cu Brusztman.

succes. în aceste condiții, tu
rul al doilea devenea cu atit 
mal interesant, cu cit era de 
așteptat ca sportivii să arunce 
în luptă ultimele picături de 
energie pentru ciștigarea cit 
mai multor asalturi. De data 
aceasta, cite 4 victorii au rea
lizat campioanele Ungariei și 
U.R.S.S., iar cea a R.F. Ger
mania — 3.

Sportivii echipei Steaua au 
fost, din păcate, depășiți P* 
toate planurile, nereușind de- 
cît in mică măsură să-și valo
rifice calitățile individuale.' 
Nici pe Dumitru Spîrlea, pen- 
tatlonist cu o vastă experiență 
competitională și cu incontes
tabile calități, nici pe Marian 
Gheorghe. de real talent dar 
fără suficientă rutină în ma
rile întreceri, nici pe Lucian 
Țintea, la primul său mare 
concurs, nu i-am văzut luptînd 
cu îndîrjire. stringind din dinți 
pentru câștigarea unei noi tu
șe. în aceste condiții, rezulta
tul slab pe care campioana 
noastră l-a realizat in proba 
de scrimă apare ca o conse
cință firească a stării de con
curs de ieri a celor trei spor
tivi. Rezultatul a avut drept 
consecință nu numai pierderea 
a două locuri in clasamentul 
pe echipe, ci si o serioasă dis
tanțare de primele clasate.

Rezultate tehnice : sClimă e- 
ehipe — U.R.S.S. 1 648 p, RT. 
Germani* 2 534 O- Ungaria 2 520 p. 
Italia 2 200 p. România 2 040 p. 
Franța — 2 008 p : individual — 
nd ar Balanov sl Ștefan Porr zs 
victorii — 963 p. Jozsef Buzgo si 
Attila Csaszari 21 v — 904 n. Vik
tor Andreev șl Matthias Clehosz 
JO v — 373 p. Splrlea — 808 p. 
Țintea 643 n, Gheorghe 584 n.’ 
După două probe : U.R.S.S. 5 799 
p. R.F. Germania 5 664 n, Unga
ria 5 622 p. Români* 5 173 p. Ita
lia 4 914 p, Franța 4 78« p ; indi
vidual — Balanov 3 033 p, Buzgo 
2 004 p. Porr 1 990 p, Csaszari 
1 914 p. Cichosz 1913 p. Andreev 
1 B8Î p... 8. Splrlea 1818 p.„ 14. 
Țintea 1 700 p, ...16. Gheorghe 
1 654 p.

Azi. de la ora 17 proba de 
Înot la bazinul .33 August".

Constantin MACOVEI

Stop-cadru M|CA ASTR|D SȚRAUSS _

0 MARE ÎNOTĂTOARE EUROPEANĂ

CEL DE AL 12-lea START AL UNIVERSIADEI
(Urmare din pag. 1)

curs normal, cu citeva mici 
excepții componenții loturi
lor lucrînd la nivelul optim al 
posibilităților. Ei beneficia
ză de bune condiții de odihnă 
în „Satul Garneau". în care 
mai locuiesc delegațiile Cana
dei, S.U.A., Belgiei și Angolei.

Iată acum unele amănunte 
concrete legate de pregătirile 
sportivilor noștri. Atleții se 
pregătesc pe stadioane de an
trenament, cu stadionul mare 
făcînd doar cunoștință luni 
la prînz. Anișoara Cușmir se 
declară mulțumită de pista de 
eian : „Dacă vremea va fi fa
vorabilă voi încerca un nou 
record mondial !“. Baschet
balistele efectuează zilnic două 
antrenamente. sub conduce
rea lui Nicolae Martin, con- 
tactind si primul meci de ve
rificare (marți, cu Japonia). 
Cicliștii Gh. Lăutaru și C. 
Paraschiv spun că velodromul 
Argyll este excelent, cu o 
pistă fc'rte rapidă, de 333.33 
m. în schimb antrenorul eme
rit Nicolae Voicu observă ma
rea dificultate a circuitului pen
tru proba individuală, cu 40 
la sută urcuș 40 la sută cobo- 
rîre și 20 la sută plat. în pro
gramul cicliștilor figurează 
concursul pe velodrom de 
marți după-amiază și cursa 
pe circuit (50 km), de miercuri 
seara. Gimnaștii lucrează, la 
rîndu-le. cu eficiență ma
ximă. Si fetele, și băieții. A- 
ceștia din urmă, au avut luni 
concurs de selecție. echipa 
pentru Universiadă fiind for
mată din Nicula, Pintea, Mol
nar, Ionașiu. Apropo de gim
nastică : au venit și sportivii

sovietici, în frunte cu Natalia 
Iurcenko, Iuri Korolov, Bog
dan Makuț. Reprezentînd îno
tul românesc, cuplul Carmen 
Bunaciu — antrenoarea Cris
tina Șopterian are zi de zi 
două reprize de pregătire, 
tehniciană declarindu-ne că 
eleva sa se prezintă la para
metrii optimali. Si poloiș- 
tii lucrează în același ritm, 
dimineața și după-amiaza, la 
bazinul Kinsmen, avind ca 
adversari în jocuri de pregă
tire marți seara pe japonezi și 
miercuri seara 
(antrenamentele 
urmă. ca și 
S.U.A., principalii ________
sint urmăriți cu multă atenție 
de antrenorii Anatol Grințes- 
cn si Iuliu Capșa). Luni a 
venit aici, de la Londra, ju- 
cătoarea de tenis Lucia Ro
manov. împreună cu sora sa, 
Maria, cu Laurențiu Bucur si 
Adrian Marca, ea se pregăteș
te acum, când afară, cînd în 
sală — în funcție de timp — 
sub supravegherea lui Ștefan 
Georgescu.

pe sovietici 
acestora din 
ale echipei 

adversari.

PE PISTELE
DE ATLETISM

EDINBURG. Atleta de cu
loare Tessa Sanderson a stabilit 
un nou record al Marii Brita
nii la aruncarea suliței cu 
73,58 m, la 1,18 m de recordul 
mondial deținut de finlandeza 
Tiina Lillak. Alte rezultate : 
masculin : 100 m : Mei Lattany 
(SUA) 9,99 (vînt favorabil), 
200 m : Bennett (Anglia) 20,86, 
800 m : Koskei (Kenya) 1:48,59, 
110 mg : Turner (SUA) 13,37, 
prăjină : Abada (Franța) 5,55 
m. suliță : O’Rourke (Noua 
Zeelandă) 86,94 m; feminin : 
Scutt (Anglia) 52,64, 800 m : 
rruvis (Anglia) 2:05,52.

LOS ANGELES. în ultima 
zi a concursului organizat de 
ziarul Los Angeles Times, fos
tul campion olimpic Alberto 
Juantorena (Cuba) a ciștigat 
proba de 800 m cu 1:45.82. Pro
ba de săritură In înălțime a re
venit sovieticului Ghenadi Bel
kov cu 2,30 m- Alte rezultate : 
disc : Delis (Cuba) 67,94 m. 400 
mg : Rolle (Bahamas) 50.09. 
3 000 m obstacole : Hess 
(SUA) 8:33,24 ; feminin : 200
m : Angela Taylor (Canada) 
23,03, Înălțime : Coleen Sum
mer (SUA) 1.90 m. 400 mg : 
Petra Krug (RDG) 55.74.

Ia ha vinul din localitatea Gera, din Thuringia, In sudul 
R.D. Germane, s-au desfășurat, la sfirșitul săptămlnil trecute, 
Întrecerile oampionatelor de înot ale acestei țări, care, pre
cum se știe, au prilejuit obținerea a cine! recorduri europene 
șl a unui buchet de alte performanțe exoelente. Marea vedetă 
a competiției a lost o foarte ttaără sportivă din Berlin, Astrid 
Strauss, in virstă de 14 ani.

In prima zi a competiției, joi, Astrid șl-a annuțat inten
țiile și a înregistrat o neașteptată victorie în proba de 300 m 
liber, în care a învins-o chiar pe vlcecampioana mondială 
Birgit Meineke. Și apoi a fost și timpul înregistrat de ea 
(1:59,80), care înseamnă cea mai bună performanță mondială 
a actualului sezon competlțional. La aceste realizări, o con
tribuție însemnată a avut antrenorul Bernd Henne Berg, care 
o pregătește pe micuța Astrid pentru marea bătălie a per
formanțelor mondiale.

In ziua următoare, Astrid Strauss a luat startul In cursa 
de 400 m liber, la capătul căreia a fost Înregistrată în 4:08,25, 
performanță care Întrece cu 33 de sutimi de secundă recordul 
european. Iată cum a evoluat acest record :
4:21,79 Novella Calligaris (ItaJia)
4:17,83 Angela Franke (R.D.G.)

4:17,00 Barbara Krause (R.D.G.) 
4 ni,69 Krause
4:09,89 Petra ThOmer (R.D.G.) 
4:08,91 ThOmer
4:08,76 Ines Diers (R.D.G.) 
4:08,58 Diers
4:08,25 Astrid Strauss (RJ5.G.)

Belgrad 6.9.73
Viena 20.8.74
Tallin 13.3.76
Berlin 3.6.76
Montreal 20.7.76
Jonkoping 17.8.77
Moscova 22.7.80
Split 9.9.81
Gera 17.6.83

In sflrșit, după încă o zi, simbătă, acest uriaș talent, care 
se dovedește a fi această micuță înotătoare, și-a probat cali
tățile corectlnd Încă un record european, de data aceasta in 
cursa de 806 m. ta oare a realizat 8:29,61. Iată cum a evoluat 
șl acest record :

8:35,54 Petra ThOmer (R.D.G.)
8:32.55 Ines Diers (R.D.G.)
8:31,07 Anke Sonnenbrodt (R.D.G.) 
8:29.61 Astrid Strauss (R.D.G.)

La această oră. la fel de modestă ca șl Înaintea marelui exa
men de la Gera, școlărița din Berlin se pregătește cu asi
duitate în vederea campionatelor europene de la Roma. 
Dorința el este să devină campioană a continentului, dar șl 
recordmană a lumii. Dar apropo de aceste recorduri, ele 
aparțin lui Tracy Wlcham, 4.*06,28 — 1978 și 8:24,62 — 1973.

Ldpzig 9.7.77
Moscova 20.7.80
Berlin 1.4.83
Gera 18.6.83

Romeo VILARA

AUTOMOBILISM • Raliul Noii 
Zeelande, încheiat la Auckland, 
a fost câștigat de vest-germanul 
Walther Rohri („Lancia Rally") 
in U h 10:13 El a fost urmat 
de Timo Salonen (Finlanda — 
„Nlssan") la 15:58. Atillo Bette- 
ga (Italia — „Landa Rally") la 
30:29, Shekhar Mehta (Kenya — 
„Nissan") etc. După șapte pro
be în clasamentul campionatului 
mondial al pilotilor de raliu con
duce Rotiri (campionul mondial 
de anul trecut) cu 87 p, urmat 
de Hannu Mikkola (Finlanda) 65 
p, Markku Alen (Finlanda) 60 p 
Ari Vatanen (Finlanda) 44 p. 
Stig Blomquist (Suedia) 39 p.

TELEX • TELEX
Michele Mouton (Franța) 37 p 
etc. In clasamentul mărcilor, pe 
primul loc se află Landa cu 36 
p, urmată de Audi 63 p, Opel 
61 p. Nissan 48 p. Toyota 17 p 
etc.

BASCHET • La Gdansk, Cu
pa Mării Baltice a fost cîștigată 
de echipa feminină a Ungariei 
urmată pe Polonia. Italia șl Cu
ba. In ultima zi: Ungaria — Ita
lia 89—62 (39—22). • Turneul
masculin de la Szolnok a fost 
ciștigat de Ungaria, urmată de

• TELEX • TELEX
Bulgaria, Turcia șj Austria. In 
ultima zi: Ungaria — Turda 
80—69 (42—29). Bulgaria — Aus
tria 73—62 (39—26).

BOX • Consiliul Mondial al 
Boxului (W.B.C.) a hotărî» să-l 
retragă americanului Boby Cha
con titlul mondial al categoriei 
super-pană în urma repetatelor 
neregularltățl ale campionului. 
Chacon a refuzat să boxeze cu 
compatriotul său Hector Camacho 
și să-și pună centura în joc in 
termenul legal de patru luni.

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Aachen s-a Încheiat cu o probâ 
de obstacole câștigată de elveția
nul Willi MdUger („Van Gogh").

ȘAH • După 8 runde ta tur
neul de la Bella Wrlvka (Iugosla
via) conduc Arnasson (Islanda) 
și Martinovid (Iugoslavia) cu 
cite 7 p.

TIR * La Edmonton s-au des
fășurat campionatele mondial* 
de talere aruncate din șanț. în
vingătorii: seniori: John Prim
rose (Canada) 188 p: senioare: 
Connie Tosovic (S.U.A.) 177 p,
juniori: Dmitri Monakov (U.R.S.S.) 
182 p.
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, miercuri, 
29 iunie, au îneeput lucrările 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
avînd următoarea ordine de 
zi •

1. Raportul Consiliului de 
Miniștri eu privire la realiza
rea Planului national unic de 
dezvoltare eeonomlco-socială a 
României pe semestrul 1 șl 
măsurile ee trebuiesc luate 
pentru îndeplinirea integrală a 
planului pe acest an.

2. Programul privind aplica
rea fermă a principiilor anto- 
conducerii muncitorești si auto- 
gestiunii. perfectionarea meca
nismului economico-financiar. a 
sistemului de retribuire a 
muncii și creșterea retribuției 
in acest cincinal.

3. Programul pentru asigura
rea unor producții agricole si
gure si stabile prin creșterea 
potențialului productiv al pă- 
mîntulul, mal buna organizare 
și folosire a întregii suprafețe

agricole a tării, realizarea lu
crărilor de irigații, desecări și 
combaterea eroziunii solului.

4. Informare cu privire la în- 
tilnirea de Ia Moscova a con
ducătorilor de partid si de stat 
din unele țări socialiste eu
ropene.

La plenară participă ca invi
tat! prim-secretari al comite
telor județene de partid, cadre 
de conducere din ministere, 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, redactori șefi 
ai presei centrale, care nu sint 
membri ai C.C. al P.C.R.

Participant!! au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria tovarășei Elena Harisiad, 
membru al C.C. al P.C.R., care 
a încetat din viată în interva
lul de la ultima plenară a Co
mitetului Central.

La primul punct al ordine! 
de zi, raportul a fost prezen
tat de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru a! gu
vernului.

Lucrările plenarei continuă.
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După meciuri dramatice, cu prelungiri și penaltyuri

UNIVERSITATEA CRAIOVA ȘI POLITEHNICA TIMIȘOARA 
S-AU CALIFICAT ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Universitatea Craiova-Dinamo Politehnica Timișoara—Corvinul
_____ 5—3 (0-0, 0-0, 1-1)______ 1 _____ 10—9 (0-0, 1-1, 1-1)_____

Finala se va disputa miercuri 6 iulie, la București

„Regata Snagov“ la canotaj

VALERIA RACILĂ - FAVORITA 
PROREI DE SIMPLI

•Regata Snagov" a început 
ieri cu întrecerile eliminatorii, 
care aaaliniat la start canotoa
re din R. D. Germană, Polonia. 
R.S.S. Ucraineană și România. 
Concursurile preliminare fina
lelor de astăzi s-au desfășurat 
pe un timp favorabil întreceri
lor de canotaj. Evoluînd in 
nota obișnuită, echipajele 
României s-au calificat în toa
te cele 6 curse finale progra
mate. Marea favorită a probei 
de schif simplu rămâne Valeria

Racilă, vicecampioană mondia
lă anul trecut la Lucerna, me
reu clasată pe locuri fruntașe 
în acest sezon nautic.

Reuniunea de după-araiază a 
programat serii in probele de 
4+1 rame și 2 rame, fiecare la 
start cu cîte 5 echipaje. In 
prima cursă a probei de 4+1 
rame, întrecere neașteptat de

Vasile TOFAN

(Continuare tn pap a 4-a)

CAMPIOANA LA RUGBY-SENIOR!
SELECȚIONATA CONSTANTEI

In iiiialâ, XV-Ic Litoralului a întrecut pe ccl
al Bucurcștiului cu 19-13 (12 3)

Selecționata Constanței este ciștigătoarea actualei 
ediții a „Daciadei" la rugby-seniori. Ea a întrecut 
în finala, ieri după-amiază, pe stadionul Steaua, 
XV-le Bucureștiului, cu scorul de 19—13 (12—3),
după o partidă destul de interesantă, cu momente 
de rugby autentic, cu faze care atestă valoarea ceîor 
două formații alcătuite pe structura divizionarelor A 
Farul și, respectiv. Steaua, campioana țării.

O spectaculoasă repunere din 
margine, In care Marin lonescu 
(București) se dovedește a fi im

batabil. Foto : I. BĂNICA

Rugbyștii Litora
lului au meritat 
victoria. Ei au fost 
mai deciși, mai in
cisivi, mai omo
geni. Cu un joc 
grupat, bine gin- 
dit tactic, rugbyș
tii profesorului Mi
hai Naca s-au im

pus încă de la începutul parti
dei, luînd conducerea și men- 
ținîndu-se la cîrma jocului pînă

Ia fluierul final. Au plă
cut mult jucătorii din li
nia de treisferturi, în 
special Lungu, care rămîne cel 
mai viguros placher din rug- 
byul nostru, Pllotschi, pentru 
cursele sale de sprinter irezis
tibil (și inspirat). Din pachetul 
de înaintași s-au remarcat Du
mitru, același jucător laborios 
și tenace, Mușat, neobosit în 
grămezi, Grigore, ferm la talo- 
naj, precum și flancherii Na- 
che și Varga.

De miine, in sala Floreasca,
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Portarul Lung apără penally-ul executat de Augustin in meciul 
de la Sibiu

Foto : Dragoș NEAGU

UN ADEVĂRAT SPECTACOL DE GALĂ
SIBIU, 29 (prin telefon). Am 

văzut, intr-adevăr, o filială de 
„Cupă", pentru că un aseme
nea joc de 120 minute nu se 
poate reedita în fiecare an. A- 
cum am înțeles mai bine de 
ce finala „Cupei Angliei" se 
repetă în caz de egalitate după 
primul joc cu prelungiri; pen
tru că după o asemenea desfă
șurare de forțe cum a fost 
ieri la Sibiu departajarea cu 
penaltyuri este nedreaptă. Dar 
acest meci a fost totuși o semi
finală, care nu se putea rejuca 
și, pînă în cele din urmă, can
titatea de șansă și neșansă la 
execuția loviturilor de la 11 m 
a dat învingătoare pe Univer
sitatea Craiova, care, după ex
celentul sezon internațional din 
Cupa U.E.F.A., este acum a- 
proape de a ciștiga dreptul să

REVIRIMENT AL
ARAD, 29 (prin telefon). 

Aici, pe stadionul ce amintește 
de Feyenoord. am asistat la o 
veritabilă semifinală a „Cu
pei", la un joc care a depășit 
cu mult așteptările, care s-a 
ridicat peste ceea ce și Cor- 
vinuL dar mai ales Politehnica 
Timișoara au arătat in acest 
campionat. După un meci de

joace, de la toamnă, in „Cupa 
cupelor".

In schimb, Dinamo Bucu
rești, care a dovedit o ambi
ție extraordinară de a-și ad
judeca din nou și titlul de 
campioană și Cupa României, 
are satisfacția de a fi dovedit 
și de această dată capacitatea 
și valoarea unei echipe de 
prestigiu european. Dealtfel, 
Universitatea Craiova și Dina
mo București sint în prezent 
singurele două echipe româ
nești de valoare continentală.

A fost un meci pentru 100 000 
de spectatori, nu numai pen
tru 20 00C, dar televiziunea 
noastră a dat sutelor de mii de 
iubitori ai fotbalului din

Aurel NEAGU

(Continuare in pao 2-3)

TIMIȘORENILOR
deschidere. în care U.T.A. a 
realizat o meritată (dar tar
divă) v.ct rie in fata Meta
lurgistului Cugir. beneficiind 
de un arbitraj competent si de 
un teren excelent (felicitări

Mircea TUDORAN

(Continuare fn pao 2-3)

„Internaționalele" de lupte —edifici a XXII-a

ȘTEFAN RUSU-LIDERUL ECHIPEI 
NOASTRE REPREZENTATIVE

® Antrenorii I. Corneanu și 1. Crisnîc despre loturile 
probabile Q Au sosit primii oaspeți

După mulți ani, sala Flo
reasca din Capitală va găzdui 
— de vineri pină duminică — 
o competiție de anvergură a 
sportului luptelor din țara 
noastră : Campionatele interna
ționale — ediția XXII, la care 
vor fi prezent! performeri de 
renume din mai multe țări ale 
lumii, precum si mari campioni 
români, laureat! ai Jocurilor 
Olimpice, campionatelor mon
diale și europene. Dealtfel.

ieri, dintr-o convorbire cu Ion 
Corneanu și Ion Crisnic, antre
norii principali ai echipelor 
noastre reprezentative, am a- 
flat amănunte „la zi“ privind 
participarea luptătorilor noștri 
la această întrecere dg am
ploare — importantă etapă dp 
pregătire pentru campionatele 
mondiale de la Kiev, din luna 
septembrie. Astfel ia turneul

(Continuare In pao a 4-a)

Corespondentă de la Edmonton

GIMNASTELE mSTRE -ÎN GRUPA CARE POATE 
HOTĂRÎ MEDALIATELE

0 Victorii în meciurile de verificare, cu Japonia, la
baschet feminin și la polo @ In fine, o zi de vară !
„După atâta frig și ceață", 

oaspeții tot mai numeroși ai 
Edmontonului — participanți, 
intr-un fel sau în altul, la a- 
propiata întrecere a studenților 
sportivi din întreaga lume — 
au simțit. în fine, că și aici e. 
în fond, vară ! Vremea s-a 
„deschis" marți, a apărut un 
soare vesel, cald, prietenos, 
temperatura atingind chiar 29

de grade. Se înțelege, toată lu
mea se bucură de această 
schimbare : și organizatorii, și 
componenții delegațiilor care 
au sosit mal din timp și iși 
pot desfășura în continuare 
pregătirile în cele mai bune 
condiții, și sportivii veniți mai 
de curînd la Edmonton, cum 
sint cei din India, Coasta de 
Fildeș, Volta Superioară, Sue-

UNIVERSIADEI
dia. Bolivia, Mexic, Austria, 
Portugalia, Brazilia, Iugoslavia, 
Gabon, Irak, Uganda, Hong 
Kong, Madagascar, Maroc Po
lonia, Porto Rico, Chile. Spo
rește necontenit numărul 
concurenților, crește cu fieca
re oră interesul în iurul com-

Hristache NAUM

Edmonton, 29 iunie

(Continuare in pao a 4-a)



7-a, în care maestra

• •
Z. LORINCZ ÎNVINGĂTOR Șl LA CONTRATIMP

2b (prin telefon). 74 de 
cea-

iași, 
rutieri reprezentanți a 11
tre și ai 16 cluburi si asociații 

«portive din țară, au luat star
tul. miercuri dimineață, în pro
ba a treia a finalelor „Daciadei" 
la ciclism fond-juniori: contra
timp individual. De astă dată 
alergarea s-a desfășurat pe dis
tanța de 20 km, pe șoseaua laș’. 
— Tg. Frumos, pe un timp plo
ios și pe o șosea alunecoasă 
deci în cond ții de concurs deo
sebit de gre'e, cărora, însă, ma
rea majoritate a sportivilor le-au 
tăcut față. S-a rulat tare, chiar 
Incredibil de tare ținind seama 
de virsta fragedă a acestor ci
cliști (media orară, realizată de 
primii 15 clasați a fost in Jur 

de 40 km) dintre toți făcîndu-se 
din nou remarcat, prin deosebi
tele sa'e calități. Zsolt Lărin^z

— ~ a
(Torpedo Zărnești), cîștigătorul 
detașat și a) acestei a treia „în
cercări" a reușitului concurs ci
clist ' 
perit 
ceea 
.-ară , _____ _____ ________
tă ținînd seama pe de o parte 
de vîrsta tînărulul performer (16 
ani), iar pe de alta de condițiile 
vitrege în care s-a concurat.

Dintre ceilalți competitori, o 
frumoasă impresie a lăsat-o 
Vlad Bota (Olimpia), realizatorul 
celui de al doilea timp al con
cursului (28:33). Dealtfel, acești 
doi concurenț! s-au clasat in or
dinea pe care am dat-o și in 
clasamentul neoficial de la Ju
mătatea cursei. După 10 km de 
rulaj, acest clasament arăta ast
fel: 1. Lo cinez 14:10: 2. Bota
15:05 : 3. C îonlță (C.S.Ș. 1 Buc-J-

de la lași. LSrincz a aco- 
distanța de 20 km In 27:54. 
ce reprezintă o medie o- 
de 42,900 km, cifră excelen-

rești) 15:10 ; 4. VI. Buduroiu
(STIROM) 15:30; 5. V. Jilăveanu 
(Voința Ploiești) 15:40.

Iată clasamentul probei la ca
pătul celor 20 km parcurși: 1. Z. 
LORINCZ 27:54 — campion al
„Daciadei" la ciclism contratimp; 
2. V. Bo^ 28:33 ; 3. VI. Buduroiu 
28:34 ; 4. V. Jilăveanu 28:43; S. C. 
Ioniță 28:57; S. S. Goga (C.S.Ș. 1 
București) 29:06 ; 7. M. Cosiac
(C.S. Brăila) 29:12; 8. T. Rizescu 
(Voința 
Gheorghiu 
29:26; 10.
Bucu regii)

Vineri are loc proba 
u’+ima — fondul •— ■ 
Iași — Vaslui, pe dit. 
fam cu startul din dreptul ha
tului sarmale*.

..., o- x.
Ploiești) 29 S0; 

(Voința 
Cr. Baiint 
29:27.

5. G. 
București) 

(Voința
patra șia

— pe șoseaua 
distanța de 60

Gheorghe ȘTEFANESCU

C/M IJANA LA
(Urmare din pag 1)

RUGBY, SELECT ONATA CONSTANȚEI

VARȘOVIA (Agcrpres).
Turneul internațional feminin 
de șah de la Piotrkow Tribu- 
nalski, a continuat cu runda a 

româncă 
Gertrude Baumstark a învins-o 
cu piesele negre pe Martina 
Keller (RD. Germană), Johana 
Jagodzinska pe Elsbieta Sosz
nowska, 
cîștigat 
Eugenia 
Joianta 
conduc 
(România) 
man și 1 
(ambele Polonia), 
puncte, urmate de Jagodzinska 
(Polonia) — 4.5 puncte, etc.
• Trei reprezentanți ai ță

rii noastre figurează pe lista 
invitaților la apropiatul Festi
val șahist internațional de la 
Naleczow (Polonia). La turneul 
feminin principal vor participa 
maestrele intrenaționale Mar
gareta Teodorescu și Margareta 
Ferevoznic, iar la cel masculin 
este înscris maestrul internațio
nal Aurel Urzică. întrecerile 
sînt programate între 9 și 22 
iulie.

Agneska Brusztman a 
la Eva Nagrodska, iar 

Ghindă a pierdut la 
Roek. în clasament 
Gertrude Baumstark 

I, Agneska Bruszt- 
Elsbieta Sosznowska 

cu cite 5

La lașj s-au desfășurat între
cerile etapei a treia, cu invitați, 
a concursului republican de at
letism al juniorilor de categoria 
a III-a. Cele mai bune rezultate: 

Crist ea 
Ecaterina 
; 200 m:

FETE: 80 m: Lucica 
(CSȘ 1 Oradea) 10,1, 
Both (CSȘ Gherla) 10,2
Both 26,2 Gabriela Pintilie (CSȘ 
4 Buc.) 26,8; 800 m: Cătălina
Gheorghiu (CSȘ Mihal Eminescu 
Iași) 2:12,9, Denisa Zavelcă (CSȘ 
Slatina) 2:14,2, NicuMna Radu 
(Metalul Buc.) 2:14,3; 200 mg:
Simona Albu (CSȘA CluJ-Napo- 
ca) 30,4, Ionica Domnițeanu 
(CSȘA C-lung Muscel) 30,5; 2 000 
m: Ana Păduroan (CȘȘ Cetate 
Deva) 6:17,4 Cătălina Gheorghiu 
6:17,6; 2 km marș: Gabriela
Bancsov (CSȘ Reșița) 10:20,8, 
Magda Romanescu (Viitorul Va
slui) 10:25,6; înălțime: Luminița 
Marcu (C.S.Ș. Suceava) 1,62 m, 
Angela Grigore (C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea) 1,62 m; lungime: Lucica
Cristea 5,51 m, Lenuța Bîrzu 
(C.S.Ș. 2 Constanța) 5,38 m; 
greutate: Elena Chilencea (CSȘA 
C-lung Muscel) 13,17 m, Ionica 
Domnițeanu 13.07 m; disc: Ma
ria Nemeș (CSȘ 1 Baia Mare) 
38,38 m; suliță: Monica Szongoth 
(CSȘ 1 Baia Mare) 43,66 m. BĂ
IEȚI: 80 m: Marian Samoilă 
(CSȘ Mihai Emânescu Iași) 9,3: 
200 m: Valentin Chiri ac (CSȘ 4

Buc.) 23,4; SOI 
(CSȘ Arad) 2 
(Metalul Salon 
Ion Uscatu 
9:07,4; 100 mg 
(Viitorul Buc.' 
zarcu 26,9; 1
Kirkov Stepan 
mo) 2:54,șl^|
Asar.de: (d^M 
țime: Mariu^B

i 6
filă (CSȘ 
tate: Gheorgh 
lău) 14,74 m; 
taș (Voința F 
m; suliță: Ge 
C-lung Muscel 
Gabriel Ion ( 
m.

La Tg. 
prima 
Mircea 
ticlpat 
Județe, 
fete: 100 m: 
(CSȘ Galați) 
oara Dulgheri 
m; înălțime: 
Tg. Mureș) 
(CSȘ Galați) 
m: L. Hodoș 
10,9; 200 m: 
Mureș) 22.S; 
(Mureșul Tg. 
ALBU — cor.

Ml 
ediție 
Buhle 
concu: 
Cele

Selecționata Bucureștiului a 
făcut un joc sub așteptări. A 
fost surprinsă de „căderea" pri
mului eseu și a primit cu ușu
rință pe cel de-al doilea. Ten
tativele de a echilibra raportul 
de forțe au venit tirziu, prac
tic după pauză, dar ele au fost 
sporadice. La exprimarea ine
gală a echipei bucureștene a 
contribuit, într-o măsură, și ar
bitrajul prestat de Dragoș Gri- 
gorescu, căruia îi reproșăm fap
tul că a lăsat deseori jocul 
prea liber. De aici au rezultat 
ciocniri nepermise intre jucă
tori, mai ales ' 
rea lui Codoi, 
mentor — la 
către Lungu...

Constănțenii 
rul în min. •, „__ ______ ____

. HOLBAN. transformat de BE- 
ZUȘCU. Tot ei se mențin în 
ofensivă și in min. 22 își spo
resc avantajul. LUNGU în
scriind un nou eseu pe care îl 
transformă V. ION. Pină la 
pauză bucurestenii nu reușesc 
decit să reducă din handicap, 
în min. 27. prin ALEXANDRU 
(1. n.). La reluare, în min. 45. 
VARZARU va micșora și mai

după accidenta- 
placat — regula- 
un „mark" de

i au deschis sco-
3, prin eseul lui

mult diferența de 
tre cele două 
printr-un splendid 
nit de la Sudu). 
Alexandru nu l-a ___________
forma. La scorul de 12—7 pen
tru Constanta. PLLOTSTHI 
face ca echipa sa să se 
tanteze 
printr-un 
musețea.
mări (min. 62) avantajul 
stăntenilor (1. pj. care 
astfel la 19—7. în 
rugbyștii bucureșteni nu 
reușesc decit un eseu 
SUCIU (min. 71), pe 
ALEXANDRU l-a transformat 
Scor final : 19—13 pentru Con
stanța.

Arbitrului Dragos Grigoreseu 
(ajutat la margine de P. Bar
bu si I. Dane?) i s-au aliniat 
formațiile :

BUCUREȘTI : Codoi — Toa- 
der. Enache. Virzaru. Hodorcâ 
— Alexandru Suciți (Coman, 
min. 26) — C. Florea, Rădu- 
lescu. Murariu — M Ionescu, 
Cantoneru (min. 63 Giucăl) 
Căinării, Mot. Cioarec.

CONSTANTA : Holbau 
Pllotschi, C. Vasile, Lungu, 
Dinu — Bezușeu, V. Ion 
Nache (Marcu. min. 70). Ga
lan. Varga — Dumitru, Con-

puncte din- 
selecționate. 
eseu (por- 
dar ce care 
putut • -ans-

(min. 60), din 
eseu de toată

Apoi BUZESCU

d_s- 
nou, 
fru- 

va 
eon-

ajung 
replică.

mai 
prin 
care

N.

la o sâptămîriâ. la alta
® ȘAH IN CENACLU

Dacă nu știați pină acum, aflați — și prin aceste rinduri — 
că excelenta noastră jucătoare de șah Margareta Mureșan. 
mare maestră internațională, este una din noile „vedete' ale 
Cenaclului „Flacăra" al tineretului revoluționar. Alături de 
muzică și poezie, iată și „sportul minții' intrat in programul 
prestigioasei manifestări de cultură, prin intermediul cel mai 
autorizat. Margareta Mureșan joacă șah pe estrada Cenaclu
lui (la Sibiu, de pildă, a realizat scor egal in simultanul sus
ținut) și nu numai atit... Da, tot ea — rețineți acest amă
nunt — tși citește poeziile proprii, versuri impregnate de 
sensibilitate și avint. Bravo. Margareta !

1 ® MULȚUMIȚI-VÂ CĂ SINTEM AICI i
„Hanul Praho

va", unitate de a- 
limentație publică 
din imediata veci
nătate a Ștrandu
lui Tineretului din 
Capitală, a răs
puns inițiativei a- 
cestui complex de 
agrement de a des
chide un 
de incintă, 
vind biscuiți, une
le preparate 
carne, precum 
atit de 
băuturi 
re. Ajunși la acest 
din urmă sorti
ment, trebuie si 
spunem că aminti-

băuturi se 
amatorilor 

dreptul fier- 
sticlele Și- 

în lăzi fiind

chioșc 
Se

din 
fi 

căutatele 
răcoritoa-

tele 
vind 
de-a 
binți, 
nute 
in bătaia soarelui. 
Iar acestea nu au 
nici măcar capsu
le care să le fe
rească de eventu
ale contacte cu 
microbii din pra
ful stimit prin jo
cul cu mingea de 
la doi pași de 
chioșc (desigur, o 
încălcare flagran
tă a regulilor ele
mentare de igie
nă). O vinzătoare 
pe care am intre-

bat-o 
15,30.
vind
băuturile 
RITOARE, 
răspuns 
peri: „Nu-i i 
ie. Si. apoi, 
mulțumiți că sîn- 
tem aici!" Am fi 
mulțumiți să dis
pară o asemenea 
improvizație sau, 
dacă rămine, si 
fie organizată pe 
principii civiliza
te. Ața cum 
buie si fie 
comportarea 
zatorilor...

marți, la ora 
de ce nu se 
de la gheață

RACO- 
', ne-a 

in doi 
nevo- 

. fiți

Vre
ți 

vîn-

© MECI DE FOTBAL ARBITRAT DE... ANA BLAN 
DIANA

„Zilele culturii călinescie- 
ne“, manifestare de ținută 
academică, ajunsă la a XV-a 
ediție, găzduită de munici
piul Gheorghe Gheorghiu-De), 
au și o secție de cultură fi
zică și sport, președinte fi
ind Gh. Poenaru. La ediția 
din acest an — după cum a- 
flăm din ampla expunere a 
scriitorului Alexandru Ște
fănescu, publicată pe. două 
pagini in „România literară" 
din 23 iunie — sportul a fost

© PRIMUL „POSTER" AL FOTBALULUI ROMANESC

inclus ta programul mani
festărilor culturale. Aflăm, 
astfel, că s-a jucat un exce
lent meci de fotbal, pe ma
rele stadion al orașului, „sub 
arbitrajul duios al Anei 
Blandiana". în cele două e- 
chipe au evoluat Nicolae Ma- 
nolescu, Laurențiu Ulici, 
Mircea Martin, Ovidiu Gena- 
ru Și alți 
care, nu 
cinste, in 
culturii și

scriitori. Un act 
ne îndoim, face 

aceeași măsuri, ți 
sportului.

O inspirată ini
țiativă — dovedin- 
du-se a fi pe gui

tul milioanelor de tund din țara 
iubitori ai sportu- noastră — a avut 
lui cu balonul ro- Federația română

stantin — Opriș. Grigore, Mu
st (min. 61 Prisăcaru).

Pentru locurile 3—4 s-au în- 
tilnit selecționatele Hune
doarei și lașului. După un 
meci foarte disputat, rugbyștii 
hunedoreni. mai maturi. mai 
bine orientați tactic, au reușit 
să-și aproprie victoria cu sco
rul de 25—18 (10—6). Este, to
tuși. de relevat jocul bun. cu
rajos și curat al foarte tineri
lor rugbyști ieșeni, care con
firmă astfel prestat;a bună a- 
vută in semifinale, in fața se
lecționatei Bucureștiului si, 
in general, de-a lungul com
petiției. Realizatori : CATA- 
NA — trei eseuri. CHIRI AC și 
ȘTEFAN CONSTANTIN — 
cite un eseu. TULPAN — o 
transf. si o l.p. pentru Hune
doara VASILIU — eseu. DO- 
ROFTEI — drop. MITITELU — 
o transf. și trei l.p. pentru 
Iași.

A arbitrat 
Vasilieă, 
Cristian 
Piesa.

foarte bine Ion 
aiutat la margine de 
Rădulescu si

Tecuci, într-un 
amical. 

B.K.S. Skra 
16—10 (10—3)

. • U 
internațional 
Tecuci 
via

fotbal după 
memorabilă, 

asupra 
mondi- 
Italiei: 

unui 
primul 

fotbalul ro- 
Regulile 

gen de 
vizu-

de 
acea 
victorie 
campioanei 
ale, echipa 
editarea 
„poster", 
din 
mânesc. 
acestui 
propagandă 
aii impun ca pe 
toată întinderea
paginii a doua să 
apară fotografia
unui celebru spor
tiv. Și cine putea 
fi această celebri-

Vasile

meci
I.R.A.

Varșo-

GIMNASTICA RITMICA - SUB SEMNUL „IMPULSULUI
însemnări de la Întrecerea
în timp ce la Ploiești și O- 

radea se desfășurau campiona
tele naționale rezervate gim
nasticii sportive, respectiv ce
lor mai mici categorii de clasi
ficare, in sala sporturilor din 
Erașov avea loc disputa ce
lor mai mici gimnaste de la 
„ritmică". Deci, se înțelege, a 
sportivelor de la categoriile a 
IV-a, a III-a și a Il-a. Reflec
tând parcă schimbarea „statu
tului" acestei discipline și in
cluderea ei în rîndul sporturi
lor olimpice, gimnastica ritmi
că înregistrează în țara noastră 
un vizibil reviriment atit în 
privința cîștigului de populari
tate în rindurile tinerelor prac
ticante, cât și a nivelului com
petitiv la care se prezintă a- 
cum echipele prezente în între
cerile cu caracter' național. Ce 
mărturie mai concludentă pu
tem aduce în sprijinul afirma
ției noastre decit faptul că la 
categoria a IV-a, de pildă, au

tate, decit ECHI
PA de fotbal a 
României care, 
după cum se spu
ne despre compo
nența ei, 
mai buni 
cei mai 
lume"! 
lucrare 
conține 
de mari 
uni ale 
Bălăci, 
Boloni,
Ștefănescu, precum 
și ale antrenorilor

Lucescu și 
Râdu'.escu 
redactată,

celor mal tinere sportive

,au fost 
decit... 

buni din 
Întreaga 

(ea mai 
fotografiile 

dimensi- 
lui Ilie 

Ladislau
Costică

Mircea 
Mircea 
a fost 
machetată și ela
borată sub îngriji
rea unui pasionat 
al fotbalului, Du
mitru Vișan, iar 
tiparul — in ex
celente condiții — 
a fost executat de 
întreprinderea po
ligrafică Sibiu. Să 
sperăm că aceas
tă inițiativă va 
mai fi repetată și 
cu alte prilejuri.

\
I

]

• ARBITRU ROMAN LA MECIUL DE TENIS BUL 
GARIA - IUGOSLAVIA

Semifinala europeană a 
jCupei Davis' — partidă care 
va avea loc in perioada 8-10 
iulie — va fi condusă, in 
postura de arbitru principal 
neutru, de românul Alexan
dru Lăzărescu. Meciul va 
avea loc la Sofia și va opu-

ne reprezentativele Bulgariei 
și Iugoslaviei. Numirea se
cretarului responsabil al F.R. 
Tenis pentru a conduce a- 
ceastă intilnire este o nouă 
recunoaștere a valorii reputa
tului tehnician ți, implicit, a 
valorii școlii noastre de te
nis.

• N-A VRUT SECRETARUL CLUBULUI 1
la Galați, 
rugby — 
județelor

Urma, ea puțin timp în urmă, să se desfășoare 
pe stadionul „Portul roțu", intilnirea oficială de 
din cadrul „Daciadei' — dintre reprezentativele 
Galați ți Constanța. Dar secretarul clubului sportiv univer
sitar gilățean — unitate care iși desfășoară activitățile pe 
amintitul stadion — a refuzat si permită accesul celor două 
echipe pe suprafața de gazon, motivînd că există pericolul 
ea ea să fie deteriorată. Și astfel s-a ajuns in situația ca 
banii cheltuiți de eonstănțeni eu venirea la Galați să se 
ducă pe apa simbetei... Poate că secretarul-funcționar al 
clubului (și nu secretar-activist, eum s-ar cere) prof. Radu 
Șerban, va suporta atit consecințele materiale, cit și pe cele 
morale. (T. SIRIOPOL).

• CORNELIU ION : 16 ANI IN SLUJBA SPORTULUI
La începutul a- 

cestei săptămini, 
mai exact luni 71 
iunie, Corneliu Ion 
a împlinit 32 de 
ani. Marele nostru 
sportiv (campion 
olimpic la tir la 
J.O. de la Mosco
va, campion euro-

1977, vi- 
mon- 

echipa

pean in 
ceeampton 
dial, cu
României la Cara
cas. în 1982, mul
tiplu recordman 
național), născut la 
Focșani, fi-a în
ceput cariera spor
tivă eu 16 ani în

urmă, primul an
trenor fiindu-i 
Gheorghe Corbes- 
cu. Ii dorim lui 
Corneliu Ion cel 
puțin tot atiția 
ani de mari per
formanțe in slujba 
sportului româ
nesc, ea ți a clu
bului său, Steaua.

Rubricâ realizată de Ion GAVRILESCU

I
I
I
I

J

fost prezente nu mai puțin de 
14 echipe din toate zonele geo
grafice ale țării, iar dintre e- 
xecuțiile celor aproape 100 de 
de sportive multe au fost de 
bună calitate- Și să mai men
ționăm, de asemenea, că nu 
mai puțin de 8 formațiîi sînt 
despărțite în clasament doar de 
4 puncte, între primele două 
clasate existînd o diferență de 
numai 15 sutimi de punct ! A 
cîștigat locul I echipa Clubu
lui sportiv școlar nr. 2 din 
București (antrenoare : Elena 
Iorguț), dar la fel de bine a- 
cest loc putea fi obținut de 
C.S.Ș. Triumf (antrenoare : 
Doina Firică). Locul întîi a 
fost decis, în ultimă instanță, 
de superioritatea tinerei gim
naste Francisca Dumitrescu, 
care s-a detașat, prin valoarea 
execuțiilor, de colegele sale. 
Dealtfel, această gimnastă de
ține primul loc in toate cele 
patru clasamente.

La categoria a III-a. o dis
pută „de orgoliu" între două 
echipe valoroase și două teh- 
niciene de incontestabilă com
petență. Este vorba de Flacăra 
roșie București (antrenoare : 
Maria Girbă) și C.S.Ș. Brașo
via (antrenoare : Rodica Cer- 
nescu). Mai omogene, cu exe
cuții mai precise și de o mai 
mare expresivitate, bucureșten- 
cele s-au impus mai viguros 
decit se aștepta, obținînd toate 
locurile întîi și în clasamentele 
individuale. în orice caz,

Mioara Iof 
Magdalena < 
naște de r< 
le așteptăr 
categorii su 
care- In sf! 
echilibrul d 
goria a II- 
elevele 
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deS|
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noastre ritn
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NIVEL BUN ÎN ÎNTRECER1L
Timp de două zile, în . sala 

sporturilor din Oradea și-au dat 
intilnire aproape 140 de tineri 
gimnaști de categoriile a IV-a, a 
m-a și a n-a, participant! la 
finalele campionatelor naționale 
de juniori pe echipe și indivi
dual. Mal ales la categoria a 
IV-a s-a evidențiat un simțitor 
echilibru de forțe, nu mai pu
țin de patru echipe luptlnd eu 
șanse aproape egale pentru ocu
parea primului loc. In general, 
speoialiștii prezențl la această 
competiție au apreciat nivelul 
tehnic al competitorilor, tinerii 
noștri gimnaști care urmează să 
reprezinte țara la concursul „Cu
pa Prietenia" lm>punîndu-se eu

SELECȚIE PENTRU 
GIMNASTICĂ IA ONEȘTI
Clubul sportiv școlar de 

gimnastică din municipiul 
Onești organizează, zilnic, In 
perioada 15 iulie — 25 au
gust, o selecție preliminară 
pentru fetițe între 6 și 7 ani 
cu aptitudini pentru gim
nastică. Fetițele care vor fi 
declarate admise vor rămine 
în tabără de pregătire ta 
cadrul clubului, în vederea 
selecției pentru clasele I și 
a Il-a, acțiune care va a- 
vea loc în perioada 1—3 
septembrie 1983.

Clubul asigură cazare, ma
să și școlarizare pentru e- 
levele admise. Informații la 
secretariatul Liceului de 
filologie-istorie, telefon 
23 330 (prefix 933).
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DONAREA C.S.U. GAIAJI, RAPID Șl F.C. BAIA MARE
AU PROMOVAT IN PRIMA DIVIZIEtentă centrare a lui Țâlnar (min. 

82). A ratat apoi și Văetuș (min. 
84).

Prima repriză a prelungirilor 
aparține Universității, care are 
de trei ori posibilitatea de a în
scrie, prin Cămătaru (min. 96), 
Irimescu (min. 100) și Bel dea nu 
(min. 104). Ultimele 15 minute 
ale partidei vor fi cele ale golu
rilor, Iar primul dintre ele este 
înscris de Universitatea Cra’ova : 
Nefrită scapă ca o veritabilă ex
tremă pe partea dreaptă, unei 
prime centrări i se opune Drag
nea, dar același Negrilă recen- 
treazl mingea în fața porții ?i 
BELDEANU reia cu capul în 
dreapta lui Moraru : 1—0. Era 
minutul 115 și cnaiovenii se ve
deau deja finaliștid „Cupei". Dar 
n-a fost așa, pentru că, în min.

“ ...........  de
Și 

ca-

SERIA I
re de faze de fotbal veritabil 
și la încheierea fără probleme 
a unui asemenea joc, o con
tribuție importantă și-a adus-o 
tînărul arbitru Dan Petrescu și 
tușierii săi.

DUNAREA C.S.U. GALAȚI 
C.S.M. SUCEAVA Z—0 "
Anghelinei (min. 30) și 
nescu (min. 43).

------- SF. GHEORGHE 
GALAȚI 1—0

(min. 43, din 11 m). 
BORZEȘTI — PRAHO

VA PLOIEȘTI 0—1 (0-1) : 
stantln (min. 36).

VIITORUL MECANICA 
LUI — UNIREA DINAMO 
șani 0—1 (0—1) : Fulga
30).

GLORIA BUZĂU — MINERUL 
GURA HUMORULUI 2—0 (0—0) : 
Cramer (min. 73 șl 79). Meciul 
s-a disputat la Rm. Sărat, tere
nul din Buzău fiind In repara
ție.

DELTA TULCEA — DUNĂREA 
CALARAȘI 2—0 (2—0) : Șacu 
(min. 10) șl Tuci (min. 30).

VHTORUL GHEORGHENI-C.S. 
BOTOȘANI 5—0 (2—0) : Kovaes
(min. 6, 82), Balaș (min. 26), Z. 
Naghi (min. 57) șl Eros (min. 75. 
din 11 m).

F.C.M. PROGRESUL BRÂILA— 
GLORIA BISTRIȚA 3—0 (0—0) :

Famfii (min. 62), Ciobotariu (min. 
73 și 81).

I.M.U. MEDGIDIA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—0 (1—0) S
Codin (min. 10).

Relatări de la T. Siriopol. Gh. 
Briotă, Gh. Grunzu, M. 
I. Gheorghe, P. 
nași, Gr. Bizu

(2-0) : 
Diaco-România satisfacția de a ur- 

mări cel mai frumos specta
col fotbalistic văzut 
ultimii ani. Un joc 
căruia nu i-a lipsit 
marile atribute ale 
mari, mai valoroase 
terna ționale. Ritm 
de la o poartă la alta, construc
ții de faze și acțiuni care au 
satisfăcut din plin exigențele 
chiar și atunci cînd scorul era 
0—0 după 90 minute. Pasiune, 
tensiune, dăruire totală, ambi
ție duse pină la capăt, o ca
valcadă de momente de fotbal, 
un adevărat spectacol de gală 
care a ținut nemișcați în ploaie 
20 000 de oameni care vedeau 
un fotbal 
generos, 
credere în 
care de la 
neul final al campionatului eu
ropean. Stadionul a fost prea 
mic pentru acest mare joc, dar 
acești sibieni, pasionați de fot
bal, merită toată stima pen
tru organizarea în cele mai 
bune condițiuni a acestei rea
le finale de „Cupă" a fotba
lului nostru.

încă înaintea meciului, riva
litatea sportivă a celor două 
echipe plutea in aer. Dinamo 
dorea și Cupa și, în acest 
scop, și-a dezlănțuit forțele și 
a riscat mult pentru a ieși 
învingătoare după 90 de minu
te. A riscat în apărare, unde, 
știind că Universitatea Craio
va joacă cu două vîrfuri de 
atac, Cămătaru și Cîrțu, apoi 
Bălăci, nu a reținut decît doi- 
trei apărători," ocupînd mijlo
cul terenului și atacînd în bloc. 
Acest bloc a funcționat bine, 
i-a asigurat o mai mare pre
zență în jumătatea de teren 
adversă, mai multe ocazii de 
gol, totuși fără gol. în prime
le 90 de minute, raportul șu
turilor la poartă a fost de 
21—8 în favoarea dinamoviști- 
lor, cometele la fel : 5—2. Și, 
totuși, craiovenii au fost 
fermi în apărare și periculoși 
pe contraatacuri rapide (unele 
din ele foarte periculoasei, duse 
îndeosebi de Cămătaru), au 
terminat cele două reprize fără 
să primească gol, îndeosebi în 
minutele 82 și 84, cînd Augus
tin și Văetuș au ratat două 
ocazii din cele mai mari. Ca 
și la București, Dinamo avu
sese avantajul In joc, dar fără 
să învingă și acum aspectul 
era aproape același, numai că 
prelungirile au schimbat da
tele problemei. Din minutul 90, 
Universitatea Craiova a 
aceea care a trecut la 
jocului și a avut cîteva 
ocazii de gol. A urmat 
lui Negrilă, „capul" lui 
deanu și gol, printr-o apărare 
dinamovistă care, prima oară, 
a fost prinsă pe picior greșit’. 
A venit replica rapidă a di- 
namoviștilor, care au speculat 
greșeala lui Ștefănescu, și Au
gustin a egalat : 1—1, oferin- 
du-ne spectaculoasele și palpi
tantele lovituri de la 11 m, la 
execuția cărora Universitatea 
Craiova a greșit o dată 
Ungureanu, iar Dinamo 
două ori prin Augustin 
Dragnea. scorul final fiind 
fel stabilit la 5—3 în favoarea 
Universității Craiova.

Meciul rămlne, așa după 
cum s-a văzut și la televizoa
re, o filă antologică din isto
ria „Cupei României", a fotba
lului nostru. La această în
cleștare de forțe și desfâșura-
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la noi în 
de fotbal 
nimic din 
celor mai 
jocuri in- 
debordant

FILMUL JOCULUI
debordant de partidă. în 
Augustin ratează centra- 
Orac. în min. 3, Negrtlâ 
imprecis. Cei care se 
continuare, mai aproape

C.S.M. 
ȚELUL 
Bencsik

C.S.M.

— o-
(1-0) :

Con-
Comsa, 
și N.

Florea, 
C. Mal- 
Carabaș,

adevărat. Un fotbal 
care inspiră în- 
tentativa de califi- 
toamnă pentru tur-

Debut 
min. 2, 
rea lui 
șutează 
află, în 
de deschiderea scorului sînt însă 
dinamoviștii, prin Văetuș (min. 
4), Augustin (min. 8) și din nou 
Văetuș (min. 11). Cnaiovendl 
„urcă“ treptat în joc spre mij
locul reprizei, Cîrțu (min. 24) și 
Cămătaru (min. 90 și 31) dînd 
mari emoții lui Moraru, dar re
plica bucureștenilor e promptă, 
Lung opunîndu-se, în stil de 
mare portar, mai întîi la „capul* 
lui Augustin (min. 33) și apoi la 
pătrunderea prin dribling a Iul 
Mulțescu. încheiată cu un șut 
plasat (min. 38). Și finalul repri
zei a fost dramatic, Augustin ra- 
tînd singur față în față doar cu 
Lung (min. 44), iar A. Popescu 
se grăbește și nu găsește soluția 
cea mal potrivită pentru a-I în
vinge pe Moraru (min. 45).

Cu două bune ocazii începe șl 
repriza secundă : Orac șutează 
tare pe lingă poartă (min. 48), 
apoi Cîrțu nu ajunge la o „min
ge-gol* pe care i-o oferă Cămă
tarii. Treptat, iocul scade ddn 
intensitate. Spre final, Dinamo 
putea tranșa disputa, dar același 
omniprezent Augustin — cel mai 
în formă jucător dinamovist — 
reia cu capul, peste „transver
sala* porții lui Lung, o exce-

111, la o minge „btlbiltă" 
ștefănescu, ȚAlnar centrează 
AUGUSTIN egalează, tot cu 
ptd : 1—1.

Iată cum s-a derulat și epilogul 
penalty-urilor: ratează Ungureanu, 
ratează și Augustin, marchează 
Tloleanu (2—1), marchează lor- 
dache (2—2), marchează Bălăci 
(3—2), ratează Dragnea, mar
chează Beldeanu (4—2), marchea- 
li Mulțescu (4—3), marchează — 
intr-un moment de mare tensiune 
— tlnărul A. Popescu și semifi
nala se încheie cu scorul de 5—3 
pentru Universitatea Craiova.

Arbitrul D. Petrescu (Bucu
rești), ajutat la linie de M. A- 
xente (Arad) și Fl. Popescu 
(Ploiești), a condus foarte bine 
tormațili- : universitatea : 
LUNG — NEGRILĂ, Tilihod, Ște- 
fâaescu, Ungureanu — ȚICLEA- 
NV, BĂLĂCI, IRIMESCU, Geol- 
gău (min. 12 A. Popescu) — CA- 
MATARU Cîrțu (min. 74 BEL- 
DEANU). DINAMO : MORARU — 
MOLDOVAN, Nicolae, MOVILA, 
STANESCU — AUGUSTIN. MUL- 
TESCU, Dragnea — ȚALNAR, 
Văetuș, Orac (min. 91 lordache).

SERIA A ll-a

REVIRIMENT AL
(Urmare din pag. 1)

organizatorilor), în ciuda to
rentelor care au căzut în 
cursul nopții, partida Corvinul 
— „Poli“ a ținut încordați pe 
cei 8 000 de spectatori de-a 
lungul a aproape două ore.

Încă din primele minute se 
vedea că ambele formații sînt 
hotărîte să-și aproprie victoria. 
Cele două linii de mijloc au 
împins jucătorii din comparti
mentul ofensiv, 
intervenit salvator, 
mare ocazie am 
min. 20 : Klein 
diagonală spre 
Rednic, acesta a 
cs’ent, dâr

secunde,
30 de 

(min.
110 și 

114) se 
gol.

VAS- 
FOC- 
(min.

1. DUNĂREA
2. Gloria
3. Oțelul Galați
4. C.S.M. *
5. Gloria B-ța
6. F.C.M. Prog. Br.
7. Ceahlăul P.N.
8. C.S. Botoșani 
“ Prahova PI.

«Jnirea D. Focș.
C.S.M. Borz. 
C.S.M. Sf. Gh. 
Dunărea Căi.
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RDflHJIEI A AVUT DREPTATE
star- dispărut. Că este așa, iată, 

pentru abateri de la discipli
na impusă la lot au fost eli
minați din delegația pentru 
CE. „cocoșul- Dumitru Clpere 
— medaliat la disputele olim-

pice și continentale — om de 
bază în care se puneau mari 
speranțe, „semlmusca" Dumitru 
șchlopu și „semlușorul" Viorel 
Ioana — alt medaliat al ediției 
trecute a C.M. Deci...".

La o primă vedere, am con
siderat măsurile pripite, dar 
M. Trancă s-a arătat intransi
gent ți, iată, acum, după - ee 
peste cea de a XXV-a ediție 
a campionatelor europene s-a 
tras cortina, ne-am dat seama 
citi dreptate a avut in deci
ziile luate.

portarii 
Cea 

notat-o 
a pasat 
dreapta, 
centrat 

același Kleln

au 
mai 

in 
în 
la 

ex- 
. — ------- --------------- a

trimis pe lîngă poartă. Impor
tanta jocului și-a pus ampren
ta și pe fotbaliștii din teren, 
nervozitatea a 
dar arbitrul R. 
știut să o tempereze, 
continuă în această 
reprizei să fie echipa 
periculoasă și rfnd

apărut si ea. 
Petrescu a

Corvinul 
parte a 
cea mai 

. _____ pe rînd
Petcu (min. 34). Rednic (min. 
40). Cojocaru (min. 44) 
punctul de a deschide 
Primul gol nu va fi 
însă decît în min. 53 : 
este sancționat pentru 
rienlos,

sînt pe 
scorul, 
marcat 
Bunda 

joc pe- 
execută Andone la 

Bogdan, care centrează în fața 
porții și

1—0. Jocul este deosebit
dens, fazele de gol se succed 
neîntrerupt
Si, după cîteva ratări și _ der-o 
parte și " 
egalează 
urma unei 
o lovitură
Pe lîngă 
răspund printr-o 
Rednic (min. 69) 
Petcu (min. 77). pentru ca Pe
trescu să fie foarte anroape 
de 2—1 In min. 78. Prelungi
rile aparțin studenților, care, 
treci nd peste un punct mort

MATEUȚ fhscrie : 
de

la ambele porți

de alta. ANGHEL 
în min. 67, toi în 
faze fixe, execuți nd 
liberă
„rid-.

de la 25 m.
Hunedorenii 

..bară" a lui 
alta a lui

De sigur, alta era situația 
dnd din echipa reprezentati
vă a României făceau parte 
Constantin ducă. Aurel ~ 
mitrescu, Gabriel Pometcu, 
Calistrat și Slmion Cuțov, 
Alee Năstac sau Ion Alexe. 
Cu oricare dintre aceștia pu
teai spera la un loc fruntaș 
tn orice competiție de am
ploare. Valoarea lor le dădea 
acest drept. Pe cînd așa T 
Dintre cei 9 pugiliști prezenți 
pe ringul „europenelor" de la 
Varnaf 5 s-au întors laureați: 
Doru Mărie eseu (argint), Con
stantin Tițolu, Mihai Clubota- 
ru, Gheorghe Simlon și Paul 
Golumbeanu (bronz). lata 
cum optimismul lui Mihai 
Trancă a avut acoperire tn 
fapte. S-a demonstrat încă o 
dată, dacă mai era nevoie, că 
acolo unde se MUNCEȘTE CU 
ADEVARAT, cu pasiune, pri
cepere și exigență, unde DIS
CIPLINA se află la înălțime 
rezultatele bune nu inttrzie să 
apară !

Du-

Foul IOVAN

TIMIȘORENILOR
din finalul reprizei 
se regăsesc în aceste 
minute. cind Manea
103), Vlătănescu (min. 
111) sau Bozeșan (min. 
găsesc și ei aproape de „__

Urmează loviturile de la 11 
m, întrucît cele 120 de minute 
nu au departajat echipele. În
scriu rînd pe rînd ANDONE, 
ANGHEL. DUBINCIUC. 
ZEȘAN, PETCU, -----
GABOR, ratează 
Klein. înscriu apoi 
ȘERBÂNOIU, REDNIC. 
TĂNESCU, GHIȚA, T. 
COLAE, ratează Nicșa 
Suciu, marchează apoi

BO- 
ROTARIU, 
Murar și 

pe rînd 
”, VLA- 

NI- 
și --------------------- ioni- 

TA. Și-E'ANOVICI, GALAN, 
LEHMANN. ratează hotărî- 
tor Bovdan și ȘUNDA înscrie 
golul 
Aceștia

AUTOBUZUL 
ROVA ROȘIORI 
Zamrir (min. 20, 
60), Culea 
(min. 87).

UNIREA ALEXANDRIA — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 4—6 
(2—0) : Vișan (min. 27). Vacarlu 
(min. 41), Voicilă (min. 55) și 
Oprea (min. 70).

CHIMICA TIRNAVENI — RA
PID BUCUREȘTI 3—0 (1—0) :
Nistor (min. 45). Marton (min. 
60) și Vigh (min. 89).

METALUL BUCUREȘTI — PAN
DURII TG .JIU 5—0 (2—0) : Niță 
(min. 3. 56, 60, 87) șl Iosifescu 
(min. 17).

MINERUL MOTRU — CARPAȚI 
MIRȘA 1—1 " “
(min. 86, din 
nerul. Fățan 
Carpați.

DINAMO
REȘTI — ȘOIMH IPA SIBIU 4—0 
(2—0) : Dumitrescu (min. 10, din 
11 m), Iordachc (min. 13 și 64) și 
Popicu (min. 50).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — GAZ METAN MEDIAȘ 
2—1 (1—1) : lordache (min. 2),
Dumitrășcuță (min. 61), respec
tiv Țiglariu (min. 26).

SERIA A lll-a--------------------

I. P. ALUMINIU SLATINA — 
MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 3—2 (1—1) ; P. Iu
lian (min. 9, 72), Ciocioană (min. 
61), respectiv Dragne (min. 8), 
Iatan (min. 80, din 11 m).

Meciul LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI — PROGRESUL VULCAN 
nu s-a disputat.

Relatări de la O. Guțu, M. Bi
zon, I. Ducan, N. Ștefan, Gr. Ju- 
gă'naru, A. Soare. — 
D. Mihail.

(0—0) : Laurențiu 
11 m) pentru Mi- 
(min. 82) pentru

VICTORIA BUCU-

TR.

ManafuV.

1. RAPID BUC. 34 26 4 4 68-23 56
2. Dinamo Victoria 34 18 6 10 54-36 42
3. I.P. Aluminiu 34 17 7 10 50-37 41
4. Min. Motru 34 16 3 15 56-59 35
5. Carpați Mîrșa 34 14 6 14 52-43 34
6. Unirea Alex. 34 15 4 15 46-41 34
7. Rova Roșiori 34 15 4 15 34-41 34
8. Gaz metan 34 14 6 14 34-42 34
9. Metalul Buc. 34 15 3 16 51-41 33

10. Prog. Vulcan*) 34 15 7 12 48-42 33
11. Autobuzul Buc. 34 13 7 14 40-36 33
12. Chimica Tîrn. 34 15 3 16 38-42 33
13. Șoimii Sibiu 34 13 7 14 44-48 33
14. Automatica 34 14 5 15 34-42 33
15. Pandurii Tg. J. 34 13 4 17 46-46 30
16. Mecanica fină 34 10 8 16 42-49 28
17. C.S.M. Drobeta 34 8 7 19 27-49 23
18. Precizia Sâcele 34 8 3 23 30-77 19

•) Echipă pena!liza tâ CU patru
puncte.

calificării timișorenilor, 
salută publicul. Iar 

activă, 
vrem

publicul, 
galeria lor, deosebit de 

„Poli, Poli,
—

R. Petrescu 
la

strigă : 
Cupa la Timișoara !'

Arbitrul 
șov), ajutat la linie 
Streng (Oradea) și S. 
lestu (Tîrgoviște), a condus bine 
echipele : „POLI” : Suciu — 
Ștefanovici, SERBĂNOIU,
Șunda, Murar — ANGHEL. 
MANEA, (min. 114 T. Nico
lae). ROTARIU, Bozeșan — 
Petrescu (min. 63 Vlătănes'cu), 
LEHMANN, CORVINUL : IO- 
NIȚA — REDNIC, Gălan. Du- 
binciuc. BOGDAN — PETCU, 
ANDONE, KLEIN — Gabor, 
Cojocaru (min. 105 Ghlță). 
Mateuț (min. 107 Nicșa).

(Bra- 
de O. 
Necșu-

U.T. ARAD — METALURGIS
TUL CUGIR 5—1 (4—0) : Țlrlea

15 șl 26), Coraș (mnl. 22, 
și 63), •

(min. 64).
GLORIA 

CLUJ-NAPOCA 3—1 (3—0) 
(min. 22, din 11 ml. Din (min. 
31), Vinătoru (min. 43), respec
tiv Bucur (min. 63).

MINERUL CAVNIC — U.M. TI
MIȘOARA 3—0 (2—0) : Lenghel
(min. 21). Mociran (min. 30) și 
Buciu (min. 78).

F.C. BAIA MARE — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 5—1 (2—1) : Tătă- 
ran (min. 11), Bălan 
Tulba (min. 52 si min. 
m), Sabău (min. 59), 
Nicoraș (min 32).

OLIMPIA SATU MARE—C.S.M. 
REȘIȚA 1—0 (0—0) : Gola (min. 
65).AURUL BRAD — ARMATURA 
ZALAU 4—6 (4—0) : Petrișor
(min. 1 si 44) șl Hormenișan 
(min. 6 și 21).

C.FJl. TIMISOARA — STRUN
GUL ARAD 7—0 (3—0) S Trifan 
(min. 15, 43), Cincu (min. 57, 78), 
Roșea (mi . 58, din 11 m), Stoișta 
(min. 65) si Truță (min. 75).

RAPID ARAD — IND. SIRME1

(min.
42 respectiv Tomescu

REȘIȚA
Toth

(min. 42),
79, din 11 
respectiv

10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONO- 

EXPRES DIN 29 IUNIE

19

1 variantă 
autoturism 

1300“ (70.000 ld) 
d s variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 1
variantă 100% a 33.027 
lei sau la alegere 1 ex
cursie de 3 locuri ta 
UJl.S.S sau R.S. Ce
hoslovacă șl diferența 
ta numerar șl 7 varian
te 25% a 8.257 lei ; oat. 
3 : 1 variantă 100% a 
12.528 lei sau la alegere 
t excursie de 2 locuri 
ta U.R.S.S. sau R. s. 
Cehoslovacă și diferen
ța tn numerar și 25 
variante 25% a 3.132 
lei : cat. 4 : 52,75 a 
1.722 lei ; cat. 5 : 89.75 
a 1.012 lei ; cat. 6 : 537 
a 100 
8.566.75

Cat. 
25% a 
B : 1 
21.878 lei sru la alegere

1 :
„Dada

lei : oat. 
a 40 lei.
A : 2 variante

19.114 lei : cat. 
varimtă 100% a

7 :

f
UN DUN
PRILEJ

C. TURZII 4—1 (2—0) : Bora
(min. 39), Bacoș (min. 44, - 56 șt 
63), respectiv Hațeganu (min. 7(Ă 
din 11 m).

C.I.L. SIGHET — SOMEȘUL 
SATU MARE 8—0 (3—0) î Caciu- 
reac (min. 7, 56, 65, 73. 89). Cio- 
han II (min. 14). Laiș (min. 
și 60 — ambele din 11

Relatări de la I.
Fucs, Z. Debrețeni ,A. 
Kovacs, Al. Jurcă. 
Străjan, S. Pralea.

c.

jn). 
Ioana, 
Crișan, 
Crețu,

27

P. 
Z. 
N.

1. F.C. BAIA M. 34

21

5 8 83-29 47
2. U.T.A. 34 18 7 9 65-26 43
3. „U“ Cluj-Nap. 34 19 3 12 61-26 41
4. Ind. sîrmei 34 17 3 14 53-41 37
5. Armătura Zalău 34 18 1 15 41-62 37
6. Minerul Cavnic 34 17 2 15 68-48 36
7. C.S.M. Reșița 34 15 6 13 49-41 36
8. Olimpia S. M. 34 15 5 14 60-53 35
9. Rapid Arad 34 15 4 15 54-54 34

10. Gloria Reșița 34 15 4 15 43-66 34
11. Aurul Brad 34 14 5 15 45-46 33
12. Someșul S.M. 34 15 3 16 53-63 33
13. Metalurg. Cugir 34 14 5 15 44-60 33
14. C.F.R. Timiș. 34 13 5 16 51-52 31
15. C.I.L. Sighet 34 14 3 17 53-56 31
16. U.M. Timiș. 34 11 5 18 41-65 27
17. Strungul Arad 34 10 4 20 30-63 24
18. Infrâț. Oradea 34 8 4 22 27-70 20

DE MARI
1 excursie de 1 locuri 
tn U.R.S.S. sau R. 6. 
Cehoslovacă și diferen
ța In numerar și 3 va
riante 25% a 5.470 lei; 
oat C : 8 variante a 
4.786 lei ; oat. D : «5 
a 851 lei ; eat. E : 139,25 
a 275 lei ; cat. F : 4.488 
a 40 lei.

Autoturismul „Dada 
1200- a fost cîștigat de 
Dumitru Bloj din satul 
Ibănești, jud. Mureș.

MflNE PUTEȚI 
CtȘTIGA I

I
8

SUCCESE!
in cadrul a 7 extrageri

cu un total de 66 numere
ORICINE PARTICIPĂ POATE ClȘIIGA

autoturisme „Dacia 1300

De la agențiile Loto- 
Pronoeport se mal pot 
procura numai astăzi 
bilete i_u numerele a- 
lese de participant! 
pentru tragerea obiș
nuita Loto de vineri, 
1 Iulie 1933. Așadar, 
miine vă puteți numă
ra st dv. printre câști
gătorii de autoturisme 
. risrla >3n,)“ și mari 
sume de bani, bineîn- 
țe’es cu condiția de a 
juca...

8

$

excursii peste hotare
mari

Variantele
la

sume de bani
de 25 Iei participa

toate extragerile
Consultați 

numerele preferate I
prospectul și jucați din timp



„Cupa Europei44 la pentatlon modern

ECHiPA STEAUA, PE LOCUL DOI LA ÎNOT
Dacă la scrimă pcntatloniști- 

lor li se cere, prin excelență, o 
rezistență de fier și o gradare 
extraordinară a efortului, pen
tru a face față intenselor so
licitări pe o durată mare de 
timp, la înot, in schimb, con
centrarea trebuie să fie ma
ximă pe o durată de timp 
scurtă, în mai puțin de patru 
minute sportivul urmînd să-și 
valorifice cît mai bine cu pu
tință calitățile și tehnica de 
alunecare pe apă, in dispută 
directă cu acele cronometrului 
și cu... tabela de punctaj.

Așa a fost si ieri la bazinul 
.23 August* in proba de 300 
metri stil liber pe care au tre
buit s-o parcurgă participan- 
ții la „Cupa Europei* si In 
Campionatele internaționale 
ale României- In ordinea in
versă a clasamentului, concu- 

tn 
la

cenții au fost impărțiS 
cinci serii, ciștigătorii — 
individual și pe echipe 
fi’nd cunoscuți abia la Înche
ierea ultimei serii.

Da început, un timp remar
cabil a înregistrat concurentul 
român A. Grozescu, care a

fost înregistrat cu 3:26,96 timp 
care i-a adus un punctaj re
marcabil : 1220. Acest rezultat 
s-a menținut în frunte si 
după consumarea celei de a 
doua serii de concurenți. deoa
rece doar Didier Dubii din e- 
chipa Franței s-a apropiat oa
recum de valoarea performan
ței lui Grozescu, francezul 
fiind cronometrat cu 3 30,62 — 
1188 p. Din componența celei 
de a treia serii intuiam deja 
că liderul re va schimba. In
tr-adevăr. Marian Gheorghe 
și-a etalat cu multă vi
goare valoarea sa de bun 
înotător, treetnd pe locul IntH 
ca 323.9, rezultat cu care « 
poate mlndri orice pentatlonist 
fruntaș. Q a dominat cu au
toritate cursa, distanțindu-se 
metru cu metru de adversarii 
săi. Cele 1244 puncte s-au do
vedit extrem de prețioase tn 
bilanțul general al echipei 
Steaua, care a reușit ieri să 
se situeze pe locul al doilea 
in proba de inot învingătorul 
avea să fie însă desemnat tn 
cea de-a patra serie și el a 
fost Andrei Beliakov din

Moscova, 
poate onora

al
Șl

echipa Dinamo 
cărui rezultat 
cartea de vizită a unui înotător: 
3:16.45 — 1304 p.

Ceea ce e de subliniat după 
consumarea celei de a treia 
probe este faptul că echipa 
campioană a U.R.S-S. și-a 
consolidat poziția de lideră. 
In timp ce la individual re
vine pe primul loc Joszef 
Buzgo din echipa Honved Bu
dapesta. Rezultate Înot : echi
pe — U.R.S.S. 3688 p. România 
3584 p. Ungaria 3552 p, R.F.G. 
3444 p. Italia 3424 p. Franța 
3334 ; individual — A. Belia
kov 1304 p. A. Csaszari 1248 p, 
M- Gheorghe 1241 p, J. Buzgo 
1232 p, V. 'ndreev 1224 p, M.

11 p. După trei pro- 
ăipe U.R.S.S. 9486 p, 

9174 p, R.F.G. 9108 p, 
8756 p. Italia 8298 p, 

..................... : J.

Cichosz 
be •
Ungaria 
Româr.
Franța 8210 p ; individual
Buzgo 3236 p, I. Baianov 3196 
p. A. Beliakov 3182 p- Azi, ul
timele două probe : tirul (po
ligonul Tunari, ora 9) și crosul 
(pădurea Călugăreni, ora 16.30).

Constantin MACOVE1

CAMPimm fUBSPEAI IE |A1
SOFIA. 2» (Ager press — 
In turul patru al campiona

tului european masculin rl" aah 
pe echipe de la Plo.div s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Ungaria — Bulgaria 3—1 
puncte (4) ; U.R.S.S. — Dane
marca 4—0 p (4) ; Iugoslavia 

p :
p

— R.F. Germania 6.5—1.5 
Olanda — Anglia 3.5—2.5 
(2).

în clasament continuă 
conducă U.R.S.S. — 23 puncte 
(4). urmată de Iugoslavia — 
19.5 p si Ungaria — 17 p (4).

să

r

„REGATA tSNAGOV" LA CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

disputată, au Învins canotoa
rele de al C.S- A.S.E., mai 
incisive pe cei 1000 m. Clasa
ment : 1. C.S. A.8.E. (Mihaela 
Armășescu, Chira Apostol, Pa- 
raschiva Lazăr și Marîoara 
Fricioiu+Cristina Dinu) 3:19,4 ; 
2, Combinata cluburilor I 
320,3 ; 3. Metalul — Dinamo 
320,9 ; 4. Polonia 3:22,5 ; 5. 
Combinata cluburilor II 3:27,2

„INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE
(Urmare din pag 1)

de greco-romane vor fi Înscriși 
L Mărgeanu și L Mogoșan (cat. 
48 kg.), C. Alexandru (cat 52 
kg). N. Zamfir și I. Constantin 
(cat 57 kg.). C. Uță, P. Cfcsre. 
Gh. Savu (cat. 62 kg.), Șt. Ne- 
gri.șan (cat. 68 kg.). Șt Rnsn. 
C. Țintea (cat. 74 kg.). G- Glonț 
și C. Goarnă (cat 82 kg.), A. 
Glonț, M. Constanlincsen și P. 
Dieu (cat. 90 kg.), V. Andrei 
și 1. Savin (cat- 100 kg.). R. Ca- 
dreanu (cat. 4-iOO kg.). După 
cum se vede ,un lot puternic. 
In frunte cu Șt. Rusu, campion 
olimpic, — ------- ’
dial, și de 4 ori campion al 
Europei

dublu campion mon-

---l cu mai mulți concu- 
renți Ia fiecare categorie _ de 
greutate. Notăm, doar cîteva 
absente : I. Draica și I- Matei

In probele de simplu
SE CUNOSC SEMIFINALIȘTIi

LA WIMBLEDON
Turneul de tenis de la Wim

bledon se apropie de stirșit. 
Marți și miercuri au fost de
semnați ultimii jucători califi
cați In semifinalele probelor de 
simplu, masculin șl feminin. 
Irfi bărbați, la sferturile de fi
nală. McEnroe (S.U.A) l-a eli
minat pe compatriotul său San
ity Mayer in trei seturi: 6—3, 
f—8, 6—6. Neozeelandezul
Cheia Lewis l-a invids pe Mei 
Pureell (S.U.A) tai patru sa
turi t *-7, t-4, 6-4, 7-6, 
iar Kevin Currea a clștigat la 
•sin teri Tim Mayotte cu 4-6. 
f-4, •-», •-«. Așadar, la se
mifinale : Lendl — McEnroe 
• Lewis — Curren.

La feminin, tot in sferturi, 
’Andrea Jaeger (S.U.A) a dis- 
&de compatrioata ei Bar- 

Potter cu 6—4, 6—1. Pro- 
gra*9al semifinalei or : Navrati
lova — Vermaak și Jaeger — 
King,

tn turneul juniorilor, un fru
mos succes a repurtat pînă a- 
eum tînărul jucător romAn 
Mihnea Năstase. El a dispus In 
primul tur de P. Bailey cu 6—2, 
•—4. iar In meciul următor de 
P. Aldrich cu 6—4. 6—3. în tur- 
•eul junioarelor, Alice Dănilă 
a fost eliminată cu 2—6, 3—6 
fie către J, Louis.

— care au susținut examenele 
finale, devenind profesori de 
educație fizică, L Miuțl, 8, 
Herțea si L Grigoraș — plecați 
la campionatele mondiale ale 
„speranțelor olimpice* de la 
Kristiansund (Norvegia). Lat 
stilul .libere* vor lua parte, 
printre alții : N. Hincu (cat- 
48 kg.), Gh. Bircu (cat. 52 kg.), 
A- Neaga (cat. 57 kg). Tr. Ma
rinescu și A. Șaten (cat 62 kg), 
L. Gergely (cat 68 kg.). CL 
Tămăduianu (cat 74 kg.), Gh. 
Fodorea și I. Rișnoveann (cat 
82 kg.), L Ivanirv și R. Cipriaa 
(cat. 96 kg.), A. Iasko (cat 
+100 kg.). De asemenea, o s- 
chipă care reunește tot ce are 
mai bun la această oră sportul 
luptelor libere din țara noastră. 
O valoare mai puțin competi
tivă si unele accidentări vor 
împiedica, probabil, reprezenta
rea noastră In întrecerile cate
goriei 100 kg.

Primii oaspeții — sportivi 
din Bulgari», R.P-D. Coreeană. 
Iugoslavia rt Ungaria — au so
sit ieri pînă la oca prinzului. 
In Capitală, după-amiază e- 
fectuind antrenamente de aco
modare in Sala Floreasca, a- 
colo unde, timp de trei zile, se 
vor întrece, tatr-o competiție 
de certă valoare și spectaculo
zitate, un mare număr dintre 
luptătorii de elită ai lumii 
Tribunele de la „Floreasca* H 
așteptă, ospitaliere, pe toți iu
bitorii sportului !_

(re califică in finală primele 3 
echipaje). în seria a doua a a- 
cestei probe au învins cano
toarele din R-D.G. (Elka Manl- 
gel, Dagmar Gessert, Jarna 
Bergk, Martina Walter+Sylvia 
Milller) 3:28,8, urmate, in ordi
ne, de : 2. R.S.S. Ucraineană 
3:34,0; 3. Viitorul 3:31,0: 4. 
S.C. Bacău 3:35,7 ; 5. Știința 
Constanța 3:45,0. Cele două se
rii ale probei de 2 rame au fost 
dominate de schifistele noastre, 
învingătoare în ambele curse. 
S-au calificat în seria I : L 
C.S. A.S.E — Steaua (Elena 
Horvath, Rodica Arba) 3:42,0 ; 
2 Metalul I 3:41,5 ; 3. Metalul 
II 3:51.2 ; 4. R.S.S. Ucraineană 
3:51,3 ; in seria a Il-a : L Di
namo (Luciana Druță, Luminița 
Furcilă) 3:37,4 ; 2. R.D.G. 3:39,0; 
3. Dinamo — Olimpia 3:52,4.

Astăzi — lnceptnd de la ora 
10,30 — finalele probelor de 
4+1 visle, simplu. 2 visle, 4+1 
rame, 2 rame și 8+L

ORA ATLETISMULUI
In afara recordurilor a- 

mintite am avut prilejul să 
notăm si alte numeroase 
rezultate în preajma cifre
lor maxime — ne gindim 
în primul rînd la uimitoa
rea triplă a „talentului se
colului* Carl Lewis (9,96 la 
100 m. 19,75 la 200 m. 8,79 
m la lungime, toate fiind 
cele mai bune prestații din- 
totdeauna la nivelul mă
rii). la Ilona Slupianek 
(22,40 m la greutate), la 
Kerstin Knabe (12,42 la 
100 m), la „explozia* tri- 
plusaltului. cu două duzini 
de specialiști Ia 17 m. sau 
a săriturii în înălțime mas
culine, unde 2,30 m nu mai 
e în nici un fel o ..bari
eră* —. toată această ava
lanșă de super-performan- 
te dovedindu-ne că atletis
mul se află intr-o perioadă 
de mare avînt. E drept, 
progresul general, sau pe 
probe, este continuu, recor
durile cad la intervale mai 
mici sau mai mari de timp, 
dar este evident — mai 
ales în condițiile în care 
ștacheta a ajuns atit de 
sus — că. la nivel de an
samblu, atletismul mondial 
traversează in prezent o 
perioadă de mare eferves
centă. comparabilă cu pu
ține altele în ultimii. să 
spunem. 26 de ani (poate 
numai cui vara lui 1968, în
cheiată de Olimpiada me
xicană, la începutul „erei* 
pistelor sintetice...).

...Și sînteffi abia la jumă
tatea sezonului! O parte 
din marii atleți ai momen
tului VOT concura în zilele 
următoare la Edmonton 
flat pe același fus orar 
Los Angeles...) Alții 
participa în săptămînile 
mase pînă la Helsinki 
puzderia de mitinguri 
diționale de pe continentul 
nostru. Toți se vor reuni la 
începutul lui august la e- 
diția inaugurală a campio
natelor lumii, care promite 
un adevărat festin al per
formantelor. Surprinzătoare, 
uimitoare chiar. „recolta" 
din mhi sl iunie nu este, 
totuși, decît un început...

Vladimir MORARU

Atletismul „bate“ afișul 
sportiv al verii, oferindu-ne 
acum. In preziua începerii 
Universiadei, si la 
săptămîni de prima 
a campionatelor

cinci 
ediție 

__    mondiale 
de la Helsinki, o primă ju
mătate a sezonului cu un 
buchet de performanțe ex
cepționale. neintîlnit. une
ori, nici in anii olimpici, 
Nu mal puțin de 14 recor
duri mondiale au fost bă
tute în mai și iunie, îm
părțirea fiind egală — 7 la 
femei. 7 la bărbați. Este 
bine să ni le reamintim: la 
feminin, Anișoara Cușmir 
7,21 m, 7,27 m și 7,43 m la 
săritura in lungime; Mar- 
lies GOhr (R.D. Germană) 
10,81 la 100 m; Ana Kosteț- 
kaia-Ambrozene (U.R.S.S.) 
54,02 la 400 mg. Galina Sa
vinkova (URSS) 73,26 rn la 
aruncarea discului. Tiina 
Lillak (Finlanda) 74,76 m 
la aruncarea suliței. Ramo
na Neubert (R.D. Germană) 
6 836 p ia heptatlon; la 
masculin:____Zhu Jianhua
(R.P. Chineză) 2,37 m la 
săritura In înălțime. Ud« 
Beyer (R.D. Germană) 22.22 
na la aruncarea greutății, 
Iuri Dumcev (URSS) 71,88 
m la aruncarea discului, 
Serghei Litvinov (URSS) 
8444 m la aruncarea cioca
nului, Tom 
99.72 m la 
tei, JOrgen 
Germania) 
cation.

O primă concluzie se im
pune: cu două excepții, re
cordurile au căzut în pro
bele pe care le numim teh
nice (sărituri și aruncări) 
și in cele două poliatloane. 
Explicația 
găsit: în 
grupe de 
de iarnă 
mai rapid si mai direct In 
performanțe înalte în pri
ma parte a sezonului. în 
timp ce alergătorii de se- 
mlfond și fond, de pildă, 
au nevoie de o perioadă 
mai lungă pentru a 
vlrful de formă, de 
gătire specifică mai 
detaliu*. de mai

Petranoff (SUA) 
aruncarea suli- 

Hingsen (R.F.
8 777 p la de-

nu este greu de 
aceste probe, sau 
probe, pregătirea 
se materializează

atinge 
o pre- 

..de 
multe 

curse pentru ..găsirea* rit
mului.

CORESPONDENȚĂ DE LA EDMONTON
(Urmare din pag. 1)

petiției ce va debuta In aceas
tă săptămină. E firesc, din mo
ment ce In rindul diferitelor 
loturi se află cunoscuți prota
goniști ai arenelor sportive. 
Completind informațiile trans
mise pînă acum, să menționăm, 
de pildă, că in delegația Uniu
nii Sovietice sint cuprinși 76 
de atleți și atlete, in frunte cu 
campionii olimpici la 400 m și 
la suliță. Victor Markin, res
pectiv Dainis Kula, recordma
na mondială la săritura în înăl
țime .Jndoor” Tamara Bîkova. 
recordmanul mondial la arun
carea discului Iuri Dumcev, 
Konstantin Volkov, campion 
mondial universitar la Bucu
rești in proba de săritură cu 
prăjina, sau Svetlana Kitova, 
Olga Sipatova, Svetlana Zori
na, Aleksandr Beskrovnii, Ta
tiana Pozniakova — și ei per
formeri de reală valoare. Ita
lia, forța „numărul 1* In scrima

PE PISTELE

Ml M Înregistrat, ea șl aM 
reauttate remareabOa. AatM: 
•to «t Cm (M. Brtt.) i^Xto. 
Druppeea (Olanda) 1MTÎ Cllott 
(M. Brtt.) ItH.M. M eGeorge OL 
tacit.) Mays (S.UJU
1M64S. Ut» m: Ovett (M. Brtt.) 
SAS.S1, Gonzales (Spania) J:».»5 
WUllamson (M. Brtt.) >Kr. 
Walker (N. Zeel.) tat.W; MW ■>: 
Maree (S.U.A.) 7:41.1». _
(Kenya) 7:4S,M Nemeth 
7:4S,M. Alte rezultate: 
Lattany (S.U.A.) se.«9.
(Guyana) M 75: «0» m: 
(M Brtt.) «n PhtHons 
4».1S, Paul (Trin’dad) < 
mg: Turner (S.U A ) 12.41 
beli (S.U.A.) 1S.»1 Allan 
U.M: soe» m: Padilla 
12:17.(9. Wesslnehaee 
13:18,to. Spivey (S U A > 
HUI (S.U.A.) 13:11.73;

TUwei 
nt.D.o.»

Gtlke» 
! Bennett 
t (S.U.A.' 
«ts: t<9 

Camn 
’« O A • 
'« na., 
'R F G >

•«
lungime

ATLETICE

BBKMKN. In cadrul campiona
telor R.F. Germania au fost în
registrate patru noi recorduri na. 
țlonale: 1SS m — l«.t« Christian 
Haas ÎS» m — 30.44 Erwin Skam- 
rah!. triplu — 17.33 m Peter
Bouschen i»»M m F — 
Charlotte Teske Alte rezu’tate ■ 
Inăftfme f — ’ no m Ulrike M»v 
fartn too m F — 11.44 Sab’-r 
IToesters lungime: J. H:n”cp-

"ii n Ș.T m -
rv ——... -»•.>-» ? r> <n nr» 
n-a — ș sn -n GOnthnr t.nn-p 

tn« — tp w Hara'd o—a 
4T m — « tî Ha-mut W»t.»

mondiali la această oră, anun
ță pentru Universiadă cea mai 
bună garnitură posibili. Și e- 
xemplificările ar putea conti
nua...

Cititorii așteaptă, credem, cit 
mai multe amănunte despre de
legația noastră. ~ Prezentăm 
deci, în continuare, evenimen
te petrecute pînă în momentul 
convorbirii cu redacția reamin
tind că diferența de fus orar 
este de nouă ore șl că la ora 
închiderii ediției ziarului „Spor
tul* aici nu a trecut decît cu 
puțin de amiază. începem cu 
o știre din gimnastică. S-au 
tras la sorți grupele pentru în
trecerea feminină. Echipa Ro
mâniei a fost repartizată în 
ultima grupă (va incepe con
cursul eu săriturile), alături de 
U.R.S.S., R.P. Chineză și Ca
nada, grupă considerată ca 
fiind cea mai puternică, pro
babilă „furnizoare* a medalia
telor. Culorile noastre vor fi 
apărate de Emilia Eberle, Ro
die» Dune», Uliana Bălan, 
Mihaela Ricin (rezervă — Ni- 
coleta Profir). Două rezultate 
din meciuri de verificare: Ro- 
mânia — Japonia : <8—43
(48—24) la baschet feminin 
(realizatoare — Borș tt. Pal! 
IR BMinlei IR KIm A Filip 6, 
Clnbăneaa 6. triada A Grigoraș 
6. Popa 4. Mosssa A Tonală « 
si 14—16 <6—1. 5-ă. 3—2, 4—8» 
la pete, prin golurile lui Ha
rin 3. Ardeleana 3. Moieeanu 
2. Gordan t. Ungureann 2. E. 
tonesen și Ă Popescu. La ora 
preparativelor decisive re gă
sesc si scrimerli. floretiștii 
Petru Kukl și Aurora Dan a- 
rătindu-re in formă și încre
zători In șansele lor.

în Încheiere, să amintim că 
Ani.oara Cușmir a fost sărbă
torita zilei de miercuri, pentru 
im finirea frumoasei vîrste de 
’’ de ani și că la ora trans- 
" siA noastre Nadia Comăneci 
'ni.nara Cusmlr. Văii lonescu. 

’^sr’V’on Runaciu. Petru Kukl.
de tehnicieni, se în- 

->o»a sore .Law University* 
••-'j o conferință de presă.

-le-,

•«dacjle |l odmlnl(tro|la : cod mn 6ucu<ein *. • Conte «» • i ■ ■ • ne, m a»
■tfOinotot# • abonamsnto 0*4* HEXIM • tfsoartamentui •toav* j -do 9 q «o ib- ’S)
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la 
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meri di cute
TURNEUL DE LA MILANO

La Milano a continuat tur
neul internațional „Mundialito*. 
care se desfășoară pe terenul 
„Giuseppe Meazza” (San Siro). 
Marți, în fața a 35 000 de spec
tatori, a avut loc cel mai im
portant meci, între Juventus 
Torino și Fenarol Montevideo, 
încheiat cu un scor alb : 0—0. 
Jocul s-a desfășurat pe un te
ren complet desfundat, în ur
ma unei averse puternice de 
ploaie. „Juve“ a atacat mai 
mult avind în Platini, Boniek 
și Furino pe cei mai buni oa
meni ai întîlnirii, care însă nu 
s-au putut descurca în fața 
porții adverse, datorită terenu
lui greu și a defensivei bine 
organizate a uruguayenilor. în 
alt meci, care a avut loc tot 
marți, Milan și Flamcngo au 
terminat la egalitate : 1—1
(1—0). Au înscris Serena (min. 
34), respectiv Marinho (min. 
79). Tinerii jucători italieni au 
jucat foarte bine In 
parte a meciului, dar 
mat rezistat In final, 
cei remarcați amintim . 
sinato, F. Barest. Serena st Da- 
miani de la gazde. Leandro, 
Marinho. Junior și Julio Ce
sar de la braztlieni. tn urma 
acestor rezultate tn clasament 
continuă să conducă Penarol.

prima 
nu au 
Dintre 

pe Pa-

ALTE REZULTATE
• La Sofia, In meci amical: 

Slavia Sofia — Slavia Fraga 
2—1 (2—1).

• In prima manșă a finalei 
..Cupei ligii* spaniole, la Ma
drid. echipa locală 
minat Ia 
cu marea 
'noa.

Returul 
seară.
Camp“, rezultat care nu ne-a 
parvenit însă pînă la închide
rea ediției.

egalitate, 
ei rivală

finalei a
pe

"tta'v cor «•••> < OTiO <’OOfV
f n» l < V 4 l • •• 1

Real
2—2

C.F

a ter- 
(0—0) 

Barce-

avut 
stadionul

loc a- 
„Nou

R .intormoua*.


