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AL PARTIDULUI
circa 55—60 la sută din supra
fața arabilă, a lucrărilor de 
desecări și combaterea ero
ziunii solului.

Plenara a hotărit constitui
rea unui comandament națio
nal, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, care 
va coordona întreaga activitate 
de mobilizare a forțelor si 
mijloacelor pentru iuiaptair a 
acestui program de o mare 
importantă pentru agriculturi, 
pentru economi ei
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Corespondentă din Edmonton

ASTĂZI ÎNCEPE CEA DE A XII-u
EDIȚIE A UNIVERSIADEI DE VARĂ

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, in zilele de 29 si 30 
iunie a avut loc Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în cadrul dezbaterilor asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi au luat cuvântul tovarășii: 
Pavel Aron, Marin ' Enache, 
Anton Lungu, Ștefan Rab, Ne- 
et.ai Agachi. Dumitru Bejan, 
Vasale Bărbuleseu. loan Avram, 
Rada Bălan, Maria Gbesrgbe.

L Dezbălind Raportul Car si- 
Bala de Mtaiș^i ev privire ta 
realizare* Plcau'ui nati*—»l 
aaac de dezvaiutre eean as 
reeialâ a României pe seme* 
I «i măsurile ce treba’- 
peaua îndeplinirea tnieț 
pil nu tai pe aeest sn. t> 
a relevat, eu «axirfaeîie.- 
sele obținute de oare-n.
cii din toate ser ioare>e ,, 
tnico-sociale.

Plenara a criticat 
timp, o serie de 
s-au manifestat ir 
toare de 
influențat
ritmică și Ia toți indicatorii a 
sarcinilor de plan.

Aprobind in unanimitate ra
portul prezentat de Consiliul 
de Miniștri, plenara și-a expri
mat încrederea că organele și 
organizațiile de partid, comu
niștii. toți oamenii muncii vor 
acționa ca dăruire și abnegație 
pentru înfăptuirea eu succes a 
planului pe anul 1983.

2. Plenara a examinat si »- 
probat Programul privind apli
carea fermă a principiilor aula- 
conducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, perfecționarea meca
nismului economico-financiar, a 
sistemului de retribuire a mun
cii și creșterii retribuției ia 
acest cincinal.

Plenara a apreciat că acest 
important document, elaborat 
din ințiativa și sub directa În
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este fundamentat pe 
concepția revoluționară, profund 
științifică, a secretarului gene
ral al partidului.

Plenara a aprobat măsurile 
inscrise în programul eu privire 
la o nouă majorare eșalonată 
a retribuției tuturor categorii
lor de personal muncitor, astfel 
incit, pină la sfirșitul anului 
1985, retribuția reală va crește 
cu 8 la sută față de media 
anului 1980 ; veniturile țărăni
mii vor crește cu 12 la sută : 
vor fi majorate, de asemenea, 
toate categoriile de pensii.

In legătură cu acest punct de 
pe ordinea de zi, plenara a 
adoptat o hotărire care va fi 
dală publicității.

3. Plenara a analizat și a- 
probat Programul național 
pentru asigurarea unor pro
ducții sigure și stabile prin 
creșterea potențialului pro
ductiv al pămintului. mai 
buna organizare și folosire in 
mod unitar a terenurilor agri
cole. a intregii suprafețe a ță
rii, realizarea irigațiilor pe

Mooeova 
LarUd «i 
socialiste 
si-a m 
bare și a dat o deosebită apre
ciere ar tivHăfii 
desfășurate de 
Nicolae Ceaușescu 
întîlnirii, activitate 
respunde pe deplin orientărilor 
și hotărîrilor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, 
servind in cel mai înalt grad 
interesele fundamentale ale 
poporului român, cauza pă
cii, destinderii, colaborării si 
înțelegerii internaționale.

Comitetul Central a subli
niat eu profundă satisfacție că 
Întreaga activitate a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pe 
pian intern și international 
constituie un înalt exemplu de 
slujire cu abnegație și pasiune 
revoluționară a aspirațiilor de 
pace si progres ale națiunii 
noastre socialiste, de profundă 
răspundere față de destinele 
lumii contemporane.

Aprobind in unanimitate ac
tivitatea delegației române, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la intilnirea de la Moscova, 
plenara a reafirmat cu putere 
hotărirea Partidului Comu
nist Român, a guvernului 
întregului popor român de 
Întări solidaritatea eu 
rile socialiste, eu toate statele, 
eu forțele progresiste de pre
tutindeni in lupta pentru pre- 
intîmpinarea războiului, a u- 
nei catastrofe nucleare, pentru 
oprirea cursei Înarmărilor 
realizarea dezarmării, 
asigurarea dreptului 
mental al oamenilor, 
țlunilor, la pace, la existență 
liberă șl demnă.

Tn încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Cuvintarea conducătorului 
partidului nostru a fost urmă
rită en deosebit 
deplină satisfacție 
fiind subliniată 
rinduri eu vii și 
plauze.

cu I
ta I EDMONTON, 39 (prin telefon), 

de I Universiada ’83 este gata să 
țări I înceapă 1 Vineri, în prima zi 

plenara I de iulie — care este și Ziua 
apro- I națională a Canadei, țara gaz

dă a celei de a 12-a ediții a 
principiale 1 Jocurilor Mondiale Universi- 

tovarășul I tare de vară, — stadionul 
in cadrul I „Commonwealth", cu o capa- 
care co- | citate de 61 000 de locuri, găz

duiește ceremonia de deschi
dere, care va începe la ora 14 
(ora locală). La noi, acasă, în 
România, va fi ora 23 în mo
mentul începerii festivităților... 

Vremea este și acum fru
moasă, temperatura se menți
ne, la amiază, ta jurul valorii 
de 30 de grade. Nopțile sînt 
scurte, se întunecă la ora 23, 
se luminează înainte de 3 di
mineața.

Orele rămase pină la prime
le întreceri sînt folosite din 
plin. Mai tatii pentru defini
tivarea pregătirilor, dar și pen
tru alte evenimente. Așa cum 
a fost, spre pildă, conferința 
de presă a delegației române 
care s-a bucurat de o prezență 
mult mai mare decît se anun
țase inițial din partea repre
zentanților presei. La ,Law 
University" au venit aproape 
100 de ziariști, comentatori, 
cameramani de la șase posturi 
de televiziune, crainici reporteri 
de la trei posturi de radio, nu
meroși fotoreporteri. Cîteva În
trebări și răspunsuri : „Regre
tați, Nadia Comăneci, anii dă- 
ruiți gimnasticii 7”. La care 
Nadia a răspuns : „Regret doar

BMiWEKS£JU»E

prea puținică au fost 
urmat Anișoara Cușmir, săr
bătorită de toată delegația 
noastră pentru cei 21 do 
ani, căreia ziariștii cana
dieni și străini i-au oferit 
ca această ocazie nn tort, ea 
o urare in limba engleză. în
trebarea este ușor de ghicit | 
„Doriți un nou record mondial 
aici, la Edmonton T“ Ca ș| 
răspunsul : „Recordurile sini 
făcute pentru a fi bătute. Cind 
am venit aici, am măsurat tn 
groapa de nisip distanța da 
7,45 metri !* La rînd. Carmen 
Bunacio : „Ce vă determină s*

Hristoche NAUM

(Continuare In vaa >-J>

„Regata Snagov“ la canotaj feminin

ECHIPELE ROMÂNIEI, ÎNVINGĂTOARE IN 5 PPOBt

«I 
pentru 
fundă

ri na*

Valeria Racilă, învingătoare, ieri, în proba de simplu a Regatei 
internaționale Snagov Foto: Vasile BAGEAC

interes» cu 
ei aprobare, 
in repetate 
puternice șt

EtHIPA STEAUA BUCUREȘTI - PE LOCUL II

ÎN „CUPA EUROPEI" LA PENTATLON MODERN
(In pag. a 4-a)

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL F.D.U.S.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste, joi a avut 
loc plenara Consiliului Național 
al F.D.U.S.

Fe ordinea de zi au figurat 
următoarele probleme :

1. Programul privind aplica
rea fermă a principiilor auto- 
corducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, perfecționarea meca
nismului economico-financiar. 
a sistemului de retribuire a 
muncii și creșterea retribuției 
in acest cincinal ;

2. Programul național pentru 
asigurarea unor producții sigu
re și stabile prin creșterea po-
-ilialului prodnetiv al pămin- 

°i. mai buna organizare și 
osire ia mod unitar a tere- 

: arilor agricole, a intregii su- 
j-afete a țării, realizarea iriga- 
«iilor pe circa 55—€0 la sută 

suprafața arabilă a lueră- 
de desecări și combaterea 

nunii solului ;
utribuția consiliilor F.D.US., 

•_ o .anizafiilor de masă și ob- 
eomponente la unirea 

urilor, a energiei și iniția- 
tuturor oamenilor muncii, 

- ederea înfăptuirii exempla-

Cele șase finale ale Regatei 
Snagov la canotaj feminin s-as 
desfășurat ieri, pe o vreme fru
moasă, cu un plus de specta
tori alcătuit din sportivii ve- 
niți recent In tabăra școlar* 
Pe malul frumosului lac Cum 
era de așteptat, echipajele Ro
mâniei (aflate intr-o companie 
mai modestă) au dominat În
trecerile, tavingtad in ctari 
curse.

Reuniunea a debutat eu fă» 
nala probei de 4+1 rame, tn 
care echipajul Olga Batarda, 
Aurora Darko, Florie* Lavrie, 
Camelia Diaconescu + Viori
ca Vereș a sprintat mai pu
ternic către linia de sosire, cu
cerind primul loc. Clasament! 
1. România (combinata cluburi
lor I) 3:18,8: X CSAS 3:20,<J 
3. R.D. Germană 3 50,6 5 4. 
R.S.S. Ucraineană 351,X

O cursă frumoasă au făcu* 
și Elisabeta Oleniuc — Marioa- 
ra Ciobanu, învingătoare In fi
nală de 2 vîsle. Ele au condus 
tot timpul cursei, confirming

Vasils TOFAN

(Continuare In pag. 2-3)

Ecouri la semifinalele „Cupei României11 la fotbal

re a planului și programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
tării:

<■ Informare ea privire la ac
tivitatea Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru infăp-

■ I vie*P°r’ *» formă relativ ova- Participanții la dezbateri | c-m șiruri de sute și sute de
exprin“? deplinul, acord I oameni așezați pe schele și 

față de prevederile cuprinse m I blocurile vecine din jur. Norii 
documentele plenarei. I încărcați, tunetele și ploaia

In unanimitate, plenara Con- I măruntă n-au îndepărtat însă 
sdiului Național al F-D.U.S. a I pe nici unul din cei aproxi- 
adoptat documentele supuse I mativ 2C 000 de spectatori. Pî- 
dezbaterii. Totodată, plenara a I nd într-atit de antrenant a fost 
adopta* o hotărire, care se va I meciul Universitatea Craiova 
d« publicității. I — Dinamo București, cu două

In încheierea lucrărilor pie- I echipe a căror rivalitate spor- 
narei, a luat cuvîntul tovarășul I Hfă poate scrie încă pagini de 
NICOLAE CEAUȘESCU. I mare rezonanți pentru fotba-

Cavintarea conducătorului I românesc.
partidului și statului nostru a 
fost urmărită eu deosebită a- 
tenție, vie satisfacție, fiind sub
liniat* In repetate rinduri eu 
puterniee aplauze. S-a scandat 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R." 
„Ceaușescu și poporul".

Lucrările plenarei s-au înche
iat prin intonarea 
Frontului Democrației 
tații Socialiste — „E 
tricolor unire !“,

O RIVALITATE SPORTIVA
ÎN FOLOSUL ECHIPEI NAȚIONALE

/ată pe Universitatea Cra
iova, revelația sezonului 
internațional 1982183, .na

șă- a unor echipe ca Fioren
tina. Bordeaux sau Kaiserslau
tern care, de astă-toamnă, n-a 
putut învinge pe Dinamo (1—1 

_ la Craiova ți la București tn
Imnului I actualul campionat) iar acum, 
și Dni- I în Cupă, din nou 1—1 pe te- 
scris pe I ren neutru, la Sibiu, și în cele 

I din urmă victorie, la penal-

tyuri. Echipa craioveani cu 
6—7 titulari in echipa Româ
niei, Dinamo cu 1—2 titulari ți, 
totuși, echipa bucureșteană s-a 
impus in toate cele trei intîl- 
niri din ultimele luni. Rivali
tatea dă o forță nebănuită par
tenerilor de joc, așa cum s-a 
intimplat la Sibiu. O încleș
tare atit de puternică, indife
rent de variațiile jocului, in
cit ploaia măruntă jț-a mai 
fost băgată in seamă ; nu mai 
ploua și spectatorii țineau um
brelele deschise sau ploua și 
uitau să le mai deschidă. Și 
totuși, ambele echipe erau la 
al patrulea meci in 12 zile, de 
la 18 iunie la 29 iunie, iar sîm- 
bătă, in ‘ ‘ ’
vor fi la 
zile

finalul campionatului 
al cincilea ioc in 16

rydn urmare, jucătorii 
La noștri au capacitate fizică 

•*" atunci cind interesul pen
tru unele întilniri ii solicită și 
se pregătesc ca atare. Risipa 
de efort a fost extraordinară. 
Din acest punct de vedere n-a 
fost fi n-a putut fi un singur

jucător care să se menajeze, 
nici tineri, nici „bătrini*. Nici 
Țicleanu, Beldeanu ți Ștefă- 
nescu, nici Movilă, Mulțescu 
sau Augustin n-au făcut nici 
un rabat la efort, la joc, ta 
cantitatea maximă de dorință 
de a cîștiga. Și in această apri
gă dispută, în care Universita
tea Craiova a comis 22 de 
faulturi iar Dinamo 16, in 
schimb la cartonașe galbene ra
portul este 2—4 (Ștefănescu ți 
Tilihoi de o parte, Orac, Mo
vilă, Nicolae și Mulțescu da 
cealaltă parte), elementul pre
ponderent a fost lupta pentru 
minge fi nu intenția de a lovi 
adversarul. Arbitrul Dan Pe
trescu a fost, ca o umbră a 
fiecărei faze, prezent la toate 
duelurile dintre Cămătaru și 
Nicolae sau Văetuș și Ștefă
nescu, neobosiți adversari 
timp de două ore. Au fost de
sigur, și alte „perechi" în pri-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag 2-3)



Pentru astăzi, interlocutori din lumea scrimei Dc «zi. in $dla Harctr

Oaspeții rubricii noastre sînt azi floretistul Petru Kuki și Ștefan Ardeleana. :r:-.r 
reprezentativ masculin de floretă, pentru că luna iulie este, prin tradiție, luna cam?.: rttei ;r 
diale de scrimă, iar în această vară, și a Universiadei. Și, cum floretistul nostru nr 1 este 
această dată investit cu responsabilitatea de a evolua pe planșele ambelor concursuri, in 
următoare la Edmonton, apoi, în ultima decadă a lui iulie, la Viena, i-am solicitat opina

ZDOQ~ 
și de 
zilele 

urniULuaie ia r.uii'.ujnuu, upui, tn MIUUK» ucvawca « iu. >U,„, .-«uu „„-...-.e. in
paralel cu cele ale antrenorului său. Pentru că în pregătirea lui Petru Kuki a intervenit in ultima 
vreme și psihologul Ștefan Tiidos, am dat cuvintul și acestuia.

Petru Kuki: ..ESENȚIAL OA'llNE APORTUL SPORTIVULUI" Stefan Ardeleanu: „UN ntltim ots ti touoviov.

PERFORMERI SI SPERA 
CELOR 20

— După anul 1981, Petru 
Kuki, cind ai revenit spectacu
los în elita internațională a 
floretei, dobindind medaliile de 
argint la campionatele mondia
le de la Clermont-Ferrand și 
la Universiada de la București, 
a urmat o lungă perioadă de 
declin. Care crezi că a fost ca
uza : automulțumirea, preocu
parea pentru probleme colate
rale sau schimbarea antrenoru
lui...

— Cite ceva din toate aces
tea și, adunate, m-au scos, cum 
se spune, din mină, anul 1982 
și o bună perioadă din acest 
sezon fiind nemulțumitor pe 
planul performanțelor interna
ționale. La început, după suc
cesele Ia care v-ați referit, am 
crezut că voi putea să mă 
mențin în continuare in primul 
eșalon mondial doar pe baza 
acumulărilor. Apoi, însă, preo
cupat și de rezolvarea unor 
probleme personale, am căzut 
In extrema cealaltă, considerînd 
eă n-am să mai pot reveni la 
o valoare competitivă înaltă, 
mai ales că nici schimbarea 
fostului meu antrenor de Ia 
națională și de la clubul Steaua, 
Iosif Zilahî, nu a adus rezulta
tele scontate.

— De vină este, deci, sporti
vul Kuki sau antrenorii săi de 
ieri sau de azi ?

— Antrenorul are un rol 
deosebit în pregătire, dar esen
țial rămîne aportul sportivului. 
Deci...

— Cam tirziu ți-ai manifestat 
concret această opinie, „înhă- 
mîndu-te“, cum se spune, cu 
adevărat la treabă, abia cu 
vreo trei luni înainte de Uni
versiadă. De ce ?

— Atunci mi-am dat într-a- 
devăr seama că nu se mai poa
te merge înainte oftînd ! Inter
venția psihologului Tudos, cu 
care am lucrat și în anul 1981, 
a fost pozitivă, redîndu-mi în
crederea in posibilitățile mele, 
determinindu-mă Ia un antre
nament mai intens. Astfel, deși 
depuneam un efort mult mai 
mare, resimțeam o oboseală 
mult mai mică. Iar pofta de 
antrenament era reală, nu mi
mată. Sper, de aceea, intr-o 
medalie la Edmonton, ca un 
suport in vederea campionatelor 

a Jocurilor 
unde sper 

, de perfor- 
de presti-

mondiale și, apoi, 
Olimpice din 1984, 
să-mi închei cariera 
mer cu un rezultat 
giu.

TRAGEREA LA SORTI A NOU EDITH 
A ..CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL
Duminică, 3 iulie, la ora 10, 

la sediul F.R.H. va avea loc 
tragerea la sorți a noii ediții. 
1983—1984, a „Cupei României" 
la handbal (masculin și femi

nin). Reprezentanții echipelor 
sînt învitatl să ia parte. Șe
dința tehnică se va tine în sa
la de la etajul 8 al C.N.E.F.S.. 
din str. Vasile Conta nr. 16.

PROPULSIE PENTRU C. fl."
— Cum a debutat pregătirea 

lui Petru Kuki cind ați deve
nit antrenorul lui, tovarășe 
Ștefan Ardeleanu ?

— Cu mari promisiuni din 
partea Iui Kuki că anul 1983 
va face să se uite insuccesele 
sale din anul precedent. Curînd, 
însă, angajamentele de a mun
ci serios au rămas simple vor
be... In schimb, floretistul nos
tru a ajuns mult prea vizibil 
supraponderal și uneori nu a 
reușit să prindă raza elimină
rilor directe ale competițiilor 
mari.

— A subscris corectărilor pe 
care le-ați considerat necesare 
în evoluția lui pe planșă ?

— N-a avut obiecții, a lucrat 
chiar in acest sens, fără a do
vedi, insă, o tragere de inimă 
deosebită. In ultimele luni, o- 
dată cu intervenția psihologu
lui, in care Kuki are mare în
credere, el și-a schimbat atitu
dinea față de pregătire, mun
cind mult mai mult și mai bine, 
ajungind la o greutate optimă, 
A înlăturat in bună măsură 
stilul pasiv de luptă, incercind 
acum să alterneze distanța, în 
funcție de ce vrea el să facă, 
și nu adversarul. Și chiar dacă

s-a impus mai greu - deeit in 
ultimii ani in campionatul na
țional, s-a aflat totuși pe un 
drum ascendent, fapt relevat și 
de calificarea în finala „Tur
neului țărilor socialiste", din 
luna iunie.

— Șanse pe 
Viena ?

— Kuki poa: 
în finala de 8 
Orice perîormanț 
ton îl poate propu 
pentru „mondiale".

— Dv. ce credeți, 
dos, în acest sens 1

— Petru Kuki — 
lucrat in 1981 timp de 6 luni 
pentru pregătirea complexă a 
performanțelor sale — este în 
creștere față de acum trei luni. 
Deși timpul n-a mai fost, după 
părerea mea, suficient pentru a 
atinge parametrii maximali, 
are acum o concentrare spori
tă, adică o capacitate de mo
bilizare și de menținere a a- 
cesteia pe o durată mai lungă 
de timp. Sperăm, pe această 
bază, intr-un virf de formă la 
Edmonton, în zilele Universia
dei.

ton și

Ște

Ca în ajunul oricărei mari 
competiții, ieri, la sediul fede
rației de lupte un adevărat 
„du-te-vino“, înțelegem, nece
sar pentru stabilirea ultimelor 
detalii tehnice și organizatorice. 
Totul pentru ca întreaga desfă
șurare a Concursului interna
țional de lupte (greco-romane 
și libere) — ediția a XXII-a să 
însemne,- în final, o reușită 
deplină. De aceea, desigur, se 
mai face și o prelungită vizită 
la sala Floreasca, din nou 
gazdă a unor întreceri de ase
menea amploare în sportul lup
telor. Și, pentru că în numărul 
nostru anterior am oferit citi
torilor amănunte despre valo- 

participare a reprezentan- 
noștri, în frunte cu mul- 

campion Ștefan Kusu, 
ne vom referi îndeosebi 
tarii oaspeți. Vom sub-

, în primul rînd, faptul că 
*e cele 3 saltele din sala Flo
reasca vor evolua, începând de 
vineri — pînă duminică — va
loroși sportivi din Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia, 
Finlanda, R.F. Germania. Iu
goslavia, Polonia, Ungaria, U- 
niunea Sovietică, S.U.A., care, 
fără îndoială, vor da o repli
că viguroasă luptătorilor noș
tri la ambele stiluri. Printre 
adversari — numeroși sportivi 
puternici, consacrați în are
na internațională, ceea ce, sîn- 
tem siguri, va contribui la 
realizarea unui nivel tehnic su
perior al întrecerilor și, impli
cit, la un spectacol sportiv de 
cea mai bună calitate. Ne gân
dim îndeosebi la campionul

cu care am
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Turneul de baraj a evidențiat

CREȘTEREA VALORICA A DIVIZIEI

FAIR-PLA Y

Tăria de caracter se evi
dențiază cu pregnanță în 
momentele dificile ale vieții. 
Am avut din nou o confir
mare, cu puțin timp în 
urmă, la Brașov.

Aparent paradoxal. Rul
mentului Brașov i-ar fi fost 
favorabilă o înfrângere în 
partida restanță a Diviziei 
feminine „A" de handbal, 
disputată cu cîteva zile îna
inte de încheierea compe
tiției la Brașov, în compania 
Chimistului Rm. Vîlcea. 
Plerzînd meciul, Rulmentul 
oferea Chimistului șansa de 
a ■ cîștiga campionatul și, 
deci, de a,concura în C.C.E. 
Știința Bacău, rămasă doar 
cu „Cupa", s-ar fi aliniat la 
startul Cupei cupelor, iar 
Rulmentul, oricum pe locul 
III în campionat, ar fi par
ticipat la „Cupa I-H.F." La 
victorie sau meci egal, Ști
ința Bacău devenea și cam
pioană și dștigătoare a „Cu
pei României", optînd firesc 
pentru C.C.E., finalista „Cu
pei", Progresul București, 
intra în Cupa cupelor, iar 
Chimistul în „Cupa I.H.F." 
Evident, Rulmentul rămînea 
în afara competițiilor inter
naționale oficiale ale sezo
nului 1983/1984.

Aflațl în Sala sporturilor 
din Brașov, am privit cu 
interes partida. Meci echi
librat, desfășurat la cele mai 
înalte cote ale tensiunii, în 
care Rulmentul a luptat cu 
ardoare pentru victorie. 
N-a obținut finalmente declt 
un „egal", suficient însă 
pentru compromiterea șan-

selor Chimistului, dar și ale... 
Rulmentului. După meci, 
antrenorul Remus Drăgânes- 
cu ni se confesa :

„Știam bine toate calcule
le- Dacă as fi tăcut un 
compromis, numai o dată, 
aș fi alunecat pe această 
pantă. Cerîndu-le fetelor sa 
piardă acum, cum le-aș mai 
fi putut solicita în viitor sa 
cîștige ? în fine, cc-ar fi 
spus despre mine cei 3 000 
de spectatori veniți la sală 
să vadă o întrecere dreaptă, 
cind ar fi constatat că este 
trucată T Nu nu puteam în 
ruptul capului, oricare ar 
fi fost avantajele, să proce
dez altfel decît cerîndu-le 
fetelor să lupte pînă la epui
zare pentru victorie !”

Frumusețea acestui gest, ge
nerat de modul de a gîndi 
al unui caracter drept, vor
bește de la sine. El contri
buie Ia consolidarea eticii în 
sport, la educarea sportivi
lor în spiritul acesteia. Rul
mentul a pierdut în acea zi 
o șansă, dar a cîștigat moral 
imens. Și rezultatele â- 
cestei importante victorii se 
vor vedea.

Prof. Remus Drăgănescu 
nu așteaptă elogii, deși le 
merită din plin. Cind l-am 
felicitat, ne-a răspuns sin
cer surprins : „A fost firesc. 
Oricare antrenor ar fi făcut 
Ia fel. Și tot astfel vor pro
ceda și fetele mele cind vor 
deveni antrenoare". Acest 
gind spre viitor ni se pare 
încă și mai frumes.

H. N.

Recent încheiatul turneu de 
baraj, disputat In scopul pro
movării a șase noi echipe în 
Divizia „A* de rugby, s-a sol
dat cu un apreciabil succes de 
public. Ca nici o dată, parcă, ei 
a fost urmărit cu sufletul la gu
ră până la ultimul fluier de ar
bitru, implicând in emoțiile pro
movării reprezentantele a 7 o- 
rașe: București, Suceava, Năvo
dari, Buzău, Cuglr, Brașov și Pi
tești, unele, oum ar fi Vulcan 
sau Olimpia din Capitală, Rapid 
Buzău, C.S.M. Suceava sau T.C. 
Ind. Mldda-Năvodari, fiind mai 
vechi „cliente* ale primei divizii. 
Așadar, interes sporit în jurul 
promovării prin implicarea a nu
meroase forțe (a se citi centre 
rugbystlce) și, totodată, — fa
ță de trecut — o creștere im
portantă a calității partidelor, 
multe dintre competitoare (C.S.M. 
Suceava, T.C Ind. Mldia-Năvo- 
dari, Vulcan ș.a.) evolulnd pe 
plan tehnic la nivelul primei di
vizii. Ne gtodtai, desigur, la me
dia (nu întotdeauna Înaltă) a 
partidelor de campionat. Calita
tea jocurilor a fost asigurată șl 
de faptul că meciurile turneului 
de baraj au fost conduse de 
eîțiva buni arbitri bucureștenl. 
tn continuare, cîteva succinte a- 
precleri despre cele opt parti
cipante la turneu:

T.C. IND. Midla-Năvodari, pre
gătită de Vasile Bercu, fostul 
„deml* al Farului de aeum două 
decenii, a obținut maximum de 
puncte: 9 din S meciuri. Nă- 
vodărenil au o echipă solidă, un 
lot omogen; puternic, din care 
se desprind cîteva individualități, 
tnalntașfi Anefl (inepuizabil), Ma-

„B"
tei, fundașul Mircea Gheorghe, 
atacanții M. Stoica și D. Mihai, 
tnitărindu-se cu experimen-tații 
Borșaru, Malancu ș.a., formația 
cHn Năvodari poate însemna o 
prezență mai constantă în Divi
zia A.

C.S.M. Suceava (antrenor Șt. 
lonescu) a realizat două succese 
și o egalitate, prezentîmdu-se bi
ne, la nivelul maxim al posibi
lităților actuale. afișînd o fru
moasă concepție de joc și eîțiva 
jucători de vîrf: Dumitraș (prin- 
zfttor excedent), Conache și Li- 
vadaru (din linia de treisferturi) 
șl Hău (fundaș modern, ofensiv).

VULCAN ne-a produs,"^în ge
neral, o bună impresie, în po
fida unei eclipse neașteptate 
(3—18 cu Suceava !). Echipa-, pre
gătită de doi atacanți avizați 
(Gh. Dragomirescu și M. Leon- 
te), a jucat eombinativ, atacînd 
eu ambele compartimente din 
orice poziție, uneori însă, ca în 
partida amintită, fără suficientă 
acoperire. Zafiu, Șt. Căinaru, 
Dima, Buga Gordin, V. Popa, 
ea și fundașul Dinu, verificat cu 
Bucces și în naționala de tineret 
tn recentul med cu Anglia, au 
fost cei mai buni.

METALURGISTUL Cugir. Pro
movarea acestei echipe în pri
ma divizie trebuie trecută în 
rtndul marilor surprize ale fi
nului rugbystlc. Un antrenor har
nic, Ionel Săhlean, un oonducă- 
tor de joc Iscusit, Ballnt, un 
transformer de dată, Manea, ia
tă atuurile umed echipe ce fiin
țează doar de 3 ani, dar care — 
prin jocul ei avîntat — și-a cîș
tigat multe simpatii, deși — tre-

(tineret) LA RUGBY
buie s-o spunem — e cam „sub
țire" la ora de față.

RAPID Buzău, avînd ca antre
nor principal pe fostul interna
țional Al. lonescu, a luat tur
neul prea în ușor, gustînd din 
cupa înfrîngerii încă din primul 
meci (10—12 cu C.F.R. Brașov); 
a făcut apoi mari eforturi pen
tru a se califica la golaveraj. 
Talentatul Gomoescu n-a fost 
prea convingător. Alături de el 
au mai jucat eîțiva rugbyști 
buni: Oprea, Apostol, Iancu, ș.a. 
Dar unde au fost Mogoș, Jar- 
nea et comp. ?

MAȘINI GRELE OLIMPIA, pre
luată de marea întreprindere 
bucureșteană prin grija tag. Ilie 
Mazăre (cîndva remarcat sub 
culorile lud ,,U“ Cluj) s-a oalifi- 
cat și ea tot la golaveraj în 
dauna lud C.F.R. Brașov. Păun, 
Perpelea, Butacu, Văcaru și cei
lalți vor trebui să strîngă rîn- 
durile, deoarece în „Divizia „A* 
misiunea lor va fi infinit mai 
grea, adevăr de care sînt. desi
gur, convinși și antrenorii Radu 
Marian și Em. Suditu, ca și co
ordonatorul secției de rugby AI. 
Fodor.

C.F.R. Brașov (antrenor Vasile 
Soporan) șl PETROCHIMISTUL 
Pitești (antrenor Florin Cătănes- 
eu) și-au văzut amînate cu încă 
un an intențiile de promovare 
deși, în ceea ce-i privește pe 
brașoveni, ei au și fost cu un 
pas în... „A“, cîteva erori fla
grante de ordin tehnic și tactic 
privîndu-i însă de suprema sa
tisfacție după oare aleargă de 
mai mulțd ani

Dimîfrîe CALLIMACHI
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CLASAMENTELE
Federația română de rugby a 

omologat rezultatele obținute In 
cadrul campionatului Diviziei 
„B“ (tineret) ediția 1982/83, sta
bilind următoarele clasamente.

seria I: L VULCAN București 
» p; 2. OLIMPIA Bucure?» 35 . 
p; 3. Gloria Buc. 31 p; 4. Aero
nautica Buc. 24 p; 8. Știința 
Buc. M p; C. Record Plodești 16 
p (echipa a fost penalizată cu 
1 p); 7. I.O.R. Buc. 18 p; 8.
A.S.E. Buc. » p (penalizată eu 
4 p pentru 8 neprezentări !) In 
aoeastă serie au jucat „hors-

FINALE Șl ECHIPELE PROMOVATE

• MARI SUCCESE LA INDE- 
MINA TUTUROR ! La seriile de 
Loz în plic de 6 și 10 lei aflate 
în vinzare continuă să se atri
buie numeroase ciștiguri în au
toturisme și mari sume de bani, 
lată numele cîtorva participant 
care au intrat . foarte recent în 
posesia unor autoturisme ,, Da
cia 1300“: Buta Gheorghe (Con
stanța), Varo Petru (com. Bu- 
dești, jud. BLstrița-Năsăud), Stoi
ca Veronica (com. Muntenii Bu
zău, jud. Ialomița). Balasz P. 
Ernest (Odor’ieiu Secuiesc), Ban- 
du Elena (Timișoara), Nițoi 
Georgeta (Vaslui), Borbely Elno 
(Zalău). Rusu Viorel (Cîmpina). 
La sate și orașe, la munte sau 
la mare, Lozul ta plic vă oferă

4DMINISTRAȚIA Of STAI LOTO PRONOSPORT LNTORMEAZĂ
în permanență posibilitatea de 
a obține astfel de succese. în
cercați să vă numărați și dv. 
printre marii câștigători la cel 
mai simplu și popular sistem de 
joc !
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi, 1 iulie 1983, se 
desfășoară începând de la ora 
15,45 în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovld nr. 42; numerele câș
tigătoare vor fi transmise pe mi
cul ecran și la radio tn cursul 
serii.

• CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 24 IUNIE. Cat. 1: 1 va
riantă 25% — autoturism Dada 
1300; cat. 2: 4 variante 100% a 
14.455 lei și 11 variante 25% a 
1.614 lei; cat. 3: 13 variante 100% 
a 3.364 lei și 84 variante 25% a 
841 lei; cal. 4 : 50,50 variante a 
1.932 lei; cat. 5: 135,25 variante 
a 721 lei; cat. 8: 318,50 variante 
■ 306 lei; oat. X: 1.893,50 varian
te a 100 lei. Report la eat. 1: 
158.840 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la eat. 1, obținut pe 
bilet jucat 25%, a revenit parti
cipantului MICLUȚA IOAN din 
comuna Rișcutița — jud. Hune
doara.

concours* (nu li s-au socotit par
tidele In clasament): steaua II 
85 p; Grivița Roșie n 40 p; 
Sportul studențesc n 38 p; Ra
pid n 37 p.

Seria a n-a: 1. PETROCHI
MISTUL Pitești 46 p; 2. Dunărea 
Giurgiu 42 p (penalizată cu 1 p); 
I. I.O.B. Balș 41 p; 4. Rulmen
tul Alexandria 34 p; 5. Ș.N. Ol
tenița 28 p; 8. CJJt. Craiova 
27 p; 7. Electroputere Craiova 
38 p; 8. Energia 21 p; 9. Chimia 
Tr. Măgurele 19 p (penalizată 
cu 1 P).

Seria a m-a: L METALUR
GISTUL Cuglr 43 p; 3. C.FJt. 
Brașov 39 p; 3. Constructorul 
Alba IuMa 36 p (penalizată eu 
1 p); 4. C.S.U. Oradea 34 p; 8. 
Carpați Mlrsa 31 p (penalizată 
eu 1 p); 8. Dacii LP-A. Sibiu 30 
p; 7. Unirea Săcele » p; 8. Mi
nerali Lupenl 38 p (penalizată eu 
1 p); 8. Transporturi Tg. Mureș 
18 p. Au jucat „H.C.": Univer
sitatea Cluj-Napoca n 40 p; Ști
ința C.E.M.IN. H Bala Mare 34 p.

Seria a TV-a: 1. T.C. IND. MQ- 
dla-Năvodari 82 p; X. CJ.B. Con
stanța 88 p; 3. Pescărușul Ttă- 
cea 60 p; 4. Chiptia Năvodari M 
p; 5. Constructorul Constanța 82 
p; 8. I.T. Constanța 48 p; 7. Por
tul Constanța 37 p (penalizată 
cu 1 p); 8. Calătis Manga
lia X p (penalizată eu 1 
p) ; 9. Voința Constanța 36
d: 10. Dacia Constanta îl p: 11.

Rapid Fetești 29 p; 12. Automo
bilul Constanța 26 p (ultimele 3 
echipe au fost penalizate fiecare 
cu câte 2 p).

Seria a V-a: 1. RAPID Buzău 
54 p; 2. C.S.M. Suceava 52 p (pe
nalizată cu 1 p); 3. I.U.G. Mi- 
oov — Focșani 51 p; 4. Locomo
tiva Pașcani 50 p; 5. Automobi
lul Galați 45 p; 6. U.R.A. Tecuci 
» p; 7. Chimia Brăila Mp;». 
Progresul Brăila 34 p; ». Rapid 
C.F.R. Galați 32 p; 18. Automo
bilul Măcin 25 p (penalizată eu 
2 p); 11. Rapid Suceava 1» p 
(penalizată ou 1 p). Au jucat 

Politehnica n Iași « p; 
Rulmentul n Blrlad 31 p (pe
nalizată cu 3 p).

In urma stabilirii acestor cla
samente 8 echipe și anume 
Vulcan București, Mașini Grele 
Olimpia București (seria I). P«~ 
trochlmlstnJ Pitești (II), Metalur
gistul Cuglr» C.FJL Brașov (UD. 
T.C. Ind. Midla-N&vodari «V) 
Rapid Buzău și C.SJM. SueesTa 
(V) au luat parte la turneul de 
baraj In vederea promovării ti 
Divizia „A* (seria * u-«). Șase 
dintre ele au promovat. Doar Pe
trochimist ui Pitești șl C.E.R. Bra
șov vor activa In sezontM vutre 
tot ta Divizia ,3-,

F.R.Tl. urmează a lua ta ®s- 
euție modul de organizare a ta- 
treceril eșalonului seeond fj * 
stabili componența vita: ar* : r 
serii.
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lupțc —ediția a XXII-a

Ecouri scmiiinaklc României''

(Urmare din pag 1)
Duminici : orele 10—13 : 

FINALELE la ambele sta
luri ; orele 13—13.30 : Fes- 
tivita tea de Închidere

dar Cămătaru, deși nu a 
înscris gol a ciștigat în fața 
lui Nicolae, jucător de aplomb, 
dar lent, și Văetuș în fața lui 
Ștefănescu, un „senior" în a-
părare, dar care s-a jucat cu 
mingea in final, și dinamoviș
tii au înscris gol

vineri: orele .10—13?
Turul I ; orele 17,30—18 : 
Festivitatea de deschidere; 
©rele 18—20,30 : Turul II.

Sîmbătă : orele 10—13 și 
18—20,30 : Tururile III si 
IV.

0 RIVALITATE SPORTIVA 
IN FOLOSUL ECHIPEI NAȚIONALE

evoluție cit mai bună, o nouă 
confirmare a valorii dovedite 
în marile competiții ale aces
tui sport aflat în continuă creș
tere a popularității și specta
culozității.

Tot ieri, odată cu sosirea ul
timilor oaspeți al „Internațio
nalelor”, a venit la București 
Mihai! Lecic (Iugoslavia), care, 
împreună cu Ion Cernea, au 
fost delegați pentru cursul de 
arbitraj și confirmarea catego
riei de „arbitru internațional". 
Din corpul arbitrilor îi amin
tim pe Francis Schouwey (El
veția), Lassi Toivola (Finlanda) 
— avînd categoria „E“ (excep
țional) precum și pe arbitrii 
români Vascul Popovici, Con
stantin Bușoi, Marin Bolocan 
și Ion Ionescu.

I
I
I
I
I
I
I

fi au egalat.

« ÎN UNGARIA, LA NIYRE- 
I G1HAZA, s-a disputat o com- 
I petiție internațională de tenis, 
b rezervată juniorilor, „Nyrfa 
■.Cupa", la care au luat parte 
I sportivi din Bulgaria, Japonia, 

Austria, Cehoslovacia, Ungaria, 
precum și din țara noastră. 
Tenisul nostru a fost reprezen
tat de Cătălin Țigănuș, Marius 
Comănescu, Teodora Tache și 
Aurelia Gheorghe, antrenor 
fiind Alexandru Burcea. Teo
dora Tache s-a clasat pe locul 
III în proba de simplu, iar 
Țigănuș a obținut același loc 
la dublu băieți • TÎNARUL 
JUCĂTOR ROMAN IONUȚ 
ȘESU a participat la un cir
cuit de 9 turnee în Belgia și 
Olanda, la Bruxelles, Liege, 
Anvers șl în alte localități, el 
fiind inclus pe tablouri de se
niori. La Emmen (Olanda) Șesu 
a obținut cel mai bun rezultat 
al său. ajungind pînă in finala 
competiției, unde a fost între
cut cu 6—2, 6—2 de belgianul 
E. Vilborts. în tururile anteri
oare Șesu a dispus cu 7—6, 
6—7, 6—4 de R. Thung (Olan
da). cu 6—7, 6—4, 6—4 de o- 
landezul Vermerer, cu 2—6, 

^6—3. 6—2 de belgianul Gorter, 
■b cu 6—4, 6—2. in semifinală, 
Urde belgianul Hans David. La 

Bornem (Belgia) a ajuns în 
sferturi de finală, iar la Vill- 
bork (Belgia) a fost întrecut 
în semifinală de jucătorul nr. 
3 al Olandei, Louk 
cu 6—1, 6—2. O 
meritorie a (incă) 
nostru, dacă ținem 
se află la prima sa 
la turnee de mai 
vergură.

Sanders, 
comportare 

juniorului 
seama că 

oarticipare 
mare an-

SNAGOV“
der. Neu, Steindorf + Wenzel) 
2:59.2 : 2. Combinata cluburilor 
II 3:01,4 ; 3. Combinata clubu
rilor I 3:03,2 ; 4. R.S.S. Ucrai
neană 33)5,3.

învingătoarele au primit fru
moase cupe din partea Comi
tetului Olimpic Român.

Astăzi, în ziua a doua a Re
gatei Snagov, finalele sînt pro
gramate de la ora 10.

I
I
I
I
I
I
I
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eciul a fost 
chiar dacă 
de 

au avut 
ocaziile 
bucureșteni, in frunte cu Au
gustin, au forțat apărarea era- 
ioveană, impingindu-și inain- 
tafii spre careul advers. A- 
cest neobosit Augustin a avut 
singur patru mari ocazii de 
gol, Văetuf — 3, dar fără re
zultat pînă in min. 117. Craio- 
venii au rezistat, și-au făcut 
jocul pe contraatac, cu un Că- 
mătaru dezlănțuit de multe 
ori, lipsiți de aportul normal 
al lui Cirțu, puțin prolific pe 
un teren greoi, fi cu un Bă
lăci care s-a regăsit in pre
lungiri, de altfel atunci cind a 
trebuit. Cirțu a fost intr-un 
fel o excepție pentru că a- 
proape toți ceilalți jucători nu 
s-au arătat incomodați de ploa
ie fi teren, chiar dacă tint 
fotbaliști cu gabarit mare. O 
demonstrație a făcut-o in acest 
sens tinărul fundaș Movilă de 
la Dinamo, apărător extrem dt

minute 
mai mult 
jocului.

foarte strins 
in primele 90 

dinamoviștii 
friiele fi 
Mijlocafii

dotat, din repertoriul căruia 
nu lipsește aproape nimic pen
tru a fi titularizat cit de cu- 
rind in echipa României. El 
are forță, tehnică fi viziune in 
cîmpul de joc, calm fi luci
ditate, calități care dezvoltate 
la acești 21 de ani ai săi pot 
deveni un eștig pentru repre
zentarea internațională a 
fotbalului nostru. In fond, Ți- 
cleanu este numai cu doi ani 
mai mare 1

incheia fără a 
de spectacolul 

. . . ... al loviturilor
de la 11 m. In fotbal se spu
ne, ca o regulă, că un penalty 
bine executat nu poate fi pa- 
rabil. Cele ratate sint cele de
fectuos executate. Aproape la 
fiecare lovitură am asistat fie 
la sfătuirea portarilor Lung și 
Moraru, fie la atenționarea ce
lor care executau, după cum 
unul sau altul din parteneri 
cunoșteau diverse slăbiciuni. 
Era parcă o întrecere intre 
craioveni și dinamoviști și in 
această direcție. Unii se în
torceau cu spatele la executa
rea loviturilor, alții se culcau 
cu fața la pămint, alții iși a- 
copereau fețele cu miinile. Pi
ni intr-atit era extins duelul 
pentru calificare !

Dar cite faze palpitante nu 
a avut acest joc care greu 
s-ar putea epuiza și in citeva 
pagini de ziar ?

~KȚ u putem 
/y aminti

palpitant

In meciul de la Sibiu, Cămătaru depășește pe Nicolae și Mul- 
țescu pornind impetuos pe contraatac

Foto : Dragoș NEAGU
pentru a cincea oară în finala 
Cupei României !

Jucătorii de la Corvinul au 
părăsit stadionul din Arad, a- 
celași unde cu numai o săptă- 
mînă în urmă cunoscuseră bucu
ria succesului și calificarea în 
semifinale, cu capul plecat și 
cu lacrimi în ochi, ca Dumi- 
trache, tinărul lor antrenor, 
care iși dorea atit de mult să 
înceapă cu un „rezultat mare* 
cariera sa. Hunedorenii, jucind 
la potențialul lor maxim, sau 
foarte apropiat de maxim, au 
fost la un moment dat stăpînii

jocului, dar nu au știut (sau 
nu au putut) să tragă de aci 
toate foloasele. Corvinul a de
monstrat însă că atunci cînd 
este conectată la joc, ’cînd a- 
cordă toată atenția meciului, 
este o formație de frunte a 
soccerului nostru. Dar cei care 
și-au pierdut capul în momen
tele cheie ale jocului — la e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m 
— au fost chiar jucători de lot, 
cu experiența lui Klein sau 
Bogdan...

Mircea TUDORAN

PROSPEȚIMEA PSIHICĂ A ASIGURAT

CALIFICAREA
In semifinala de la Arad, 

în ciuda faptului că nu s-au 
întîlnit, ca la 
două echipe 
cui a avut 
tism, disputat 
timp, de un 
spectacular, cu mult peste con
diția celor două competitoare, 
surpriza — plăcută, deosebit de 
plăcută — venind din partea 
timișorenilor. Deloc resemnați, 
deloc marcați de locul 17 din 
clasament și de retrogradarea 
în „B“, alb-violeții au jucat 
miercuri cu un aplomb și o 
dîrzenie care, dacă ar fi exis
tat și de-a lungul campionatu
lui, ar fi dus Timișoara sus, 
mult mai sus în clasament. In 
plus, pe stadionul din Arad, 
„Poli" a arătat și o valoare cu 
mult peste cea cu care iși 
obișnuise suporterii. Jucători 
care pînă nu de mult păreau 
pierduți în mediocritate, în ne
putința de a ridica probleme 
altor echipe mai bine cotate, 
cu urmări — neplăcute pentru 
ei și orașul lor — în clasa
ment, ca de pildă Anghel, Șer- 
bănoîu, Manea, chiar mai ti
nerii Rotariu sau Lehmann, ca 
să numim doar câțiva, au jucat 
miercuri, intr-un meci în care 
s-au mobilizat total, un ran
dament nebănuit Și fizic, dar 
și psihic. Pentru că in semi
finala de la Arad s-a calificat 
echipa care a știut să-și păs
treze prospețimea, să treacă 
peste momentele de mare dra
matism ale unui joc de cupă. 
Și au fost atîtea. Nu și-au 
pierdut calmul atunci cînd Ma
teuț a deschis scorul in favoa
rea Corvinului, ci au acționat 
cu mult singe rece In conti-

Sibiu, primele 
ale țării, jo- 

un mare drama- 
și, in același 

nivel tehnic ți

TIMIȘORENILOR
nuare, Anghel găsind resursele 
să transforme magistral — gol 
de mare spectacol — lovitura 
liberă de la 25 m din min. C7; 
au trecut cu brio peste mo
mentele dificile din repriza a 
doua, cind Corvinul ți-a rea
mintit că este Corvinul și a 
împins-o pe „Poli* In „corzile* 
careului de 16 m. avînd două 
bare (Rednic și Petcu) și alte 
ocazii care puteau modifica to
tal rezultatul meciului. Și, in 
sfirșit, deși unii jucători (Manea, 
Rotariu, care luptaseră exem
plar) aveau cîrceî din cauza e- 
fortului cu care nu fuseseră o- 
bișnuiți, probabil, nici la antre
namente, studenții au găsit re
surse să atace, să atace în pre
lungiri, dar sâ și rateze, cum 
a făcut-o in special Vlătănescu.

Și au venit penaltyurile, pro
bă de foc, după două ore de 
joc încheiate. Și aci a rezistat 
„U*-le care și-a păstrat mai 
mult ringele rece. Chiar cind 
Ioniță a respins șutul lui Mo
rar, la 4—3 pentru Corvinul, 
moment In care politehnicienii 
păreau Ingenunchiați. A venit 
insă „momentul Klein". Urmind 
la șut imediat după Murar, el 
a trimis balonul afară ! L-a 
imitat, la 6—6, Nicșa. Studenții 
se vedeau învingători, dar por
tarul Suciu a ratat și el, ime
diat în schimb, omologul său, 
Ioniță, a marcat și 7—6 pentru 
Corvinul, pentru ca penultimul 
executant, Bogdan, să rateze la 
8—8 ! Și i-a fost dat lui Șunda, 
cel care fusese, datorită faultu
lui făcut In min. 53, la origi
nea golului lui Mateuț, să mar
cheze el punctul de aur — ca
lificarea Politehnicii Timișoara

Priviri spre eșalonul secund

SPERANȚELE OASPEȚILOR RISIPITE ÎN EINAl
După șapte ani. iubitorii fot

balului din Rîmnicu Sărat au a- 
vut ocazia sâ vadă pe stadionul 
Olimpia din localitate o partidă 
de Divizia .B“ : Gloria Buzău — 
Minerul Gura Humorului (scor 
2—0). Spunem, după șapte ani, 
pentru că, in ediția 1975—1976, 
echipa locală Olimpia Rm. Să
rat a retrogradat în Divizia „C“, 
eșalon în care a activat pînă a- 
cum o săptămină, cind, ocuptnd 
primul loc în seria a IlI-a, a re
venit în eșalonul secund.

Acest joc avea un caracter de
cisiv pentru jucătorii din Gura 
Humorului, alternativa înfrînge- 
ril trlmițînd-o In Divizia „C“. 
Așa cum a început meciul, fără 
nerv si ambiție din partea bu- 
zoienilor (un joc de vacanță, așa 
cum bine remarca Marian Mustață, 
antrenorul echipei Olimpia Rm. 
Sârat), ae părea câ formația pre
gătită de Cornel Pavlovlci va

reuși draw-ul... salvării. Ajunși 
ia pauză cu un nesperat scor 
alb, jucătorii Minerului au în
ceput repriza secundă așa cum 
o încheiaseră pe prima, adică 
retrăgîndu-se în exclusivitate în 
propria-i jumătate de teren, cu 
speranța păstrării remizei. Ju
cind practic la o poartă, buzo- 
lenii lui Nicolae Lupescu și-au 
continuat sarabanda ratărilor, a- 
vîndu-1 în prim plan pe Prodan, 
care a trimis balonul o dată în 
„transversală “ și a irosit alte 
bune ocazii. Abia în ultimele 15 
minute de joc Cramer a spart 
tiparele unui 1oc anost, mareînd 
două goluri.

La sfirșit, cu toată mîhnirea, 
antrenorul Cornel Pavlovicl l-a 
felicitat pe arbitrul bucureștean 
Mircea Constantinescu pentru 
modul corect în care a condus 
partida.

Gheorghe NERTEA

TiRZIA REVENIRE A ARĂDENILOR...

CEA DE A Xll-a EDIȚIE A UNIVERSIADEI
(Urmare din pag. 1)

vă pregătiți cu atîta ambiție, 
să vă antrenați mii de kilo
metri Carmen a replicat
fără a sta pe ginduri : „Bucu
ria victoriei ! Am un vis pe 
eare vi-1 destăinuiesc : „marele 
șlem" universitar, adică victo
rii la Ciudad de Mexico, Bucu
rești ji... Edmonton".

V-am informat în corespon
dența precedentă despre unele 
meciuri de verificare ale spor
tivilor noștri. Adăugăm azi că, 
în „Klondike Criterium" (60 
kilometri în 50 ture, 54 con- 
curenți din 8 țări), ciclistul 
Constantin Căruțașu a cîștigat 
un sprint cu premii, în alte 
două fiind al doilea. După ce

s-a aflat în față, împreună cu 
olandezul Boeve, el a terminat 
pe locul 3, in același timp cu 
învingătorul — lh20:04. La 15 
secunde au sosit și ceilalți ci
cliști români, care se poate 
spune că au făcut în general 
o cursă foarte activă.

S-au stabilit grupele si în 
alte discipline. Astfel, la polo 
echipa noastră evoluează în 
grupa B, împreună cu R. P. 
Chineză (meciul are loc la 3 
iulie). Italia (5 iulie). Japonia 
(7 iulie). Brazilia (8 iulie). 
U.R.S.S. (9 iulie). Primele 
două clasate se califică în 
turneul final 1—4. alături de 
fruntașele celeilalte grupe, for
mată din Cuba. S.U.A.. Cana
da. Olanda. Mexic. Australia. 
La baschet, româncele joacă 
alături de formațiile R.F.G.

(2 iulie) si Peru (4 iulie) în 
grupa C. primele două califl- 
cîndu-se în semifinala II. ală
turi de cele mai bune două din 
..B“ (S.U.A.. Franța. Hong
Kong). Celelalte serii : A — 
Canada. Spania. Senegal. Japo
nia : D — R.P. Chineză. Iu
goslavia. Anglia. La gimnastică 
masculină, reprezentanții noș
tri fac parte din grupa a doua, 
cu Bulgaria. Canada. R.P. Chi
neză. S.U.A.. Cuba. Japonia. 
Italia. Ungaria. Franța. 
U.R.S.S. Ei vor începe con
cursul ca si sportivii sovietici 
la inele.

Au început lucrările Adunării 
generale a F.I.S.U. Dr. Primo 
Nebiolo a fost reales în func
ția de președinte. George Co- 
pos (România) a fost ales mem
bru al Comitetului Executiv al 
F.I.S.U.

Tirzie revenirea textiliștilor din 
Arad 1 Tîrzle fl fără efect ! Este 
îmbucurătoare, totuși reanimarea 
formației .alb-roșii" care, 
miercuri, ta ambianța deosebită 
pe care o creează un meci cu 
mi7^5, cum a fost semifinala cu
pei dintre Politehnica Timișoara 
și Corvinul Hunedoara, a încer
cat a* șteargă amărăciunea 
suporterilor sâi privind ratarea 
promovării (ce mult au contat 
punctele pierdute acasă !). E 
drept, nld rezultatul nu mal a- 
vea importanta inițială, la ora 
medului fund cunoscută h oțărî- 
rea Comisiei de disciplină a 
F. R. Fotbal ta partida Aurul 
Brad — Metalurgistul Cugir, 3—0 
în favoarea celei din urmă, sal
vată astfel de la retrogradare. In 
asemenea condiții, meciul (5—1 
pentru U.T.A.) a curs frumos, 
un rol important avînd u-1 în 
stabilirea lui (dar si în jocul 
aerisit al foștilor divizionari „A") 
juniorul Țîrlea, aflat la prima sa 
evoluție în acest campionat (!) 
sub culorile clubului său. Ală
turi de el. Vuia si Gale, alți doi 
tineri șj talentați jucători au 
completat un „„11" care poate 
fi mai valoros. Formația din Cu-

gir, antrenată de ex-piteșteanul 
Ion Barbu, cu dteva individuali
tăți (Șal. un portar cu alură de 
halterofil. Vătafu, Al. Moldovan, 
Stoica) de marcă, a contribuit 
la realizarea unui spectacol a- 
greabil. punctat de multe goluri.

In încheiere, dteva cuvinte 
despre o fază petrecută în min. 
46 : portarul Lovas îl .agată", 
în careu, pe AL Moldovan. Pe
nalty clar, executat în bară de 
fostul dinamovist : mingea re
vine în teren la Cestian, coechi
pier cu Al. Moldovan, aflat ini
țial în afara careului de 16 m. 
Cestian face dtiva pași și în
scrie. Gol valabil după părerea 
noastră și a... regulamentului, 
nevalidat însă de arbitrul bucu- 
reștean Vioreî Alexandru. Gre
șeală flagrantă a conducătorului 
jocului !

M. T.

Meciul... amintirilor

U.E.r.A. ’83-U.ETA. ’84
5 5 (2-3)

Meciul s-a disputat pe unui 
din terenurile de la complexul 
,,23 August" și s-a Încheiat La 
egalitate: 5—5 (2—3). Au marcat: 
Iasko (2), Meszaros, Mușznai șl 
Bănuță pentru' U.E.F.A. ’83, res
pectiv Topolinschi (2), Bobaru, 
Manea și Mihali pentru ’84. Iată 
formațiile: U.E.F.A. »83: Barba 
— Bioa, Meszaros, Achim, Bă
nuță — Szel, Săndod, Mărgărit — 
Hagi, Iasko. Musznai. U.E.F.A. 
‘84: Lache (Petre) — Pop, Mi
hali, Cîrs-tea, Stănculete (Velea- 
nu) — Manea, Goian (Dima), 
La-katoș — Bobaru Pavlov, To
polinschi.

ȘOIMII SIBIU 70 -
ROMÂNIA 70 3-3 (0 2)
Ieri, pe stadionul din pa-rcul 

„Sub Arini" din Sibiu, a avut loc 
un atractiv meci de fotbal, ur
mărit de peste 10 000 de specta
tori. Au evoluat în fața sibiend- 
lor Șoimii sibiu ’70 și Selecționata 
România *70. Au marcat pentru 
localnici Răduță (min. 71), Oprea 
(min. 73) și Vîrlan (min. 80), 
respectiv Tătaru (min. 17 și 20) 
și NecuJLa Răducanu (min. 77). 
In echipa România ’70 au jucat : 
Răducanu — Sătmăreanu, Anca, 
Mocanu, Deleanu — Pescaru, Tă
taru, Domide — Lucescu, Neagu, 
Dobrin. (Au mai jucat, în re
priza a doua, Stana — în poartă», 
Hă’măgeanu, R. Vlad, Ivăncescu 
șj Dumitrache). (llie IONESCU 
— coresp.



• irumonl cewponarc a pcniailonwuor români; MARTINA NAVRATILOVA SI ANDREA JAGER

I STEAUA PE LOCUL II
ÎN „CUPA EUROPEI

• Relatâri asupra probelor de tir ș> cros, desfășurate ieri • 
Competiția a fast cîștigată de Dinamo Moscova.

Ieri, ultimele probe ale celei 
de a 8-a ediții a ..Cupei Euro
pei" la pentatlon modera. Di
mineața. în ambianta atît de 
familiară țintașilor, asigurată 
de poligonul Tunari, s-a des
fășurat proba de tir. iar dupâ- 
amiază. la pădurea Călugăreni, 
pe un traseu ales cu 
grijă si respectînd < 
regulamentare -1
pe un traseu ales cu multă 
grijă si respectînd condițiile 
regulamentare de dificultate, 
în finalul competiției, proba de 
iros.

Să vedem însă cum s-au 
desfășurat probele de ieri. Mai 
întii ploaia, apoi vîntul nu 
s-au dovedit obstacole incomo
de în fata sportivilor valoroși. 
Astfel că stîngaciul Viktor An
dreev i-a impresionat pe toți
— prezenți la poligonul Tunari 
prin precizia și siguranța _ cu 
rare țintea de fiecare dată. El 
a început cu o serie de 50 
puncte, a avut apoi o mică de
conectare (47). dar în următoa
rele două a realizat, din nou. 
punctajul maxim, astfel că a 
câștigat proba de pistol viteză 
cu 197 p — 1 066 p. Pe locurile 
2—3. la egalitate, Mauro Pros
peri si Ildar Baianov. ambii cu
196 p — 1 044 p. O comportare 
remarcabilă a avut si tînărul 
pentatlonist bucurestean Marian 
Gheorghe. 49. 48. 47, 50 — iată 
suita celor 4 serii ale sale. 194
— 1 000 p reprezentind un re
zultat meritoriu al sportivului 
stelist. Cu numai un punct mai 
puțin a obținut Lucian Țintea 
(193 — 978 p). dar Dumitru 
Spîriea a fost, evident, într-o 
zi slabă. Deși a tras excelent 
focurile de reglaj. în concurs 
el nu a mai fost atît de con
vingător, 191 — 934 p, fiind un 
rezultat mult sub cota lui valo
rică.

lată dealtfel, primii clasați la 
tir : individual — Viktor Andreev
197 — 1066 p, Mauro Prosperi 
196 — 1644 p. Mar Baianov IM
— 1 044 p, Gheorghe Marian 194
— 1 000 p, Tamas Kancsal 194 —
1 000 p ; Ștefan Porr 194 -r 1000
p ; echipe ”" " " “ ““ “
România 2 912 p, Italia 2 868 p, 
R. F. Germania 2 835 p, Ungaria
2 788 p, Franța 2 516 p. După pa
tru probe : echipe — U.R.S.S. 
12 "74 p. Ungaria 11 954 p, R. F. 
Germania 11 943 p. România 11 668 
p, Italia 11 166 p, Franța 18 726 p; 
Individual — I. Balanov 4 242 p. 
V. Andreev 4172 p, A. Beliakov 
4 160 p. S. Porr 4 158 p, A. Csas- 
zari 4 096 p, J. Buzgo 4 082 p.

Cei 4 000 de metri ai crosului 
(pe teren accidentat) au dat loc 
la dispute extrem de dîrze, în 
care sportivii au aruncat în 
luptă ultimele energii pentru a 
apăra șansa echipei lor sau 
pentru o mal bună clasare in
dividuală. Confirmând o dată în 
plus încrederea care se pune 
în el. tînărul pentatlonist de la 
Steaua, Marian Gheorghe, a 
făcut o cursă excelentă, situ- 
îridu-se pe locul doi în probă 
și punctînd decisiv pentru e- 
chipa sa de club. Frumoasă și 
evoluția lui Lucian Țintea, so
sit al optulea. Buna comportare 
a echipei noastre campioane la

U.R.S.S. 3 088 p,

IȘI DISPUTA FINALA LA WIMBLEDON

cros i-a adus un binemeritat 
succes, căci locul al doilea tre
buie socotit cu adevărat un fru
mos rezultat al echipei Steaua, 
cel mal bun înregistrat de o 
echipă românească in întrece
rile de pină acum ale „Cupei 
Europei".

Iată rezultatele înregistrate la 
cros: echipe — U.R.S.S. 3441 p, 
Romania 3390 p, Italia 3264 p. 
Franța 3237 p, R.F. Germania 
3102 p. Ungaria 3069 p; indivi
dual: P. Chaise! 13:O?,2 — 1204 p, 
M. Gheorghe 13:18,28 — 1173 JP, 
M. Prosperi 13:22,0 — 
Andreev 13:223 — 
Beliakov 13:27,0 — 
ianov 13:29,0 — 
Țintea 13:33,8 —

Așa cum se 
înaintea acestor 
învingătoarea a

1159 p. V. 
1159 p. A. 

1144 p, I. Ba- 
1138 p.„, ‘ '
1126 p.

contura încă 
două probe.

........ „...............   fost formația 
campioană a Uniunii Sovietice. 
Dinamo Moscova (Ildar Baia
nov. Andrei Beliakov. Viktor 
Andreev), care — îndeosebi la 
tir — a făcut din plin dovada 
valorii sale ridicate. ciștigind 
detașat competiția. în felul a- 
cesta. pentatloniștii sovietici 
întrerup 'șirul succeselor spor
tivilor unguri în această tra
dițională competiție europeană. 
O performantă remarcabilă au 
realizat pentatloniștii 
Steaua Bncurești 
Gheorghe, Dumitru
Lucian Țintea), clasați pe locul 
al doilea. Ei au avut un debut 
bun la călărie, dar comporta
rea slabă la scrimă le-a adus 
o drastică penalizare în clasa
mentul general, astfel că echi
pa a trebuit să lupte din răs
puteri. atît la înot, cit și la tir 
și cros, pentru a recupera din 
punctele pierdute și a putea 
obține un loc pe podium, asa 
cum isi stabilise ca obiectiv.

Clasamente finale: echipe — 
Dinamo Moscova 16 825 p, cîști- 
gătoare a „Cupei Europei"; Stea
ua București 15 058 p, Nordrhein- 
Westfalen 15 045 p. Honved Bu
dapesta 15 023 p, Fiamme Oro 
14 930 p, Fontainebleau 13 963 p; 
Individual: I. Baianov (Dinamo) 
5388 p, V. Andreev ~' 
S3S1 p, A. Beliakov 
5304 p, J. Buzgo (Honved) 5208 
p, A. Csaszari (Honved) 5138 p, 
Cichosz (Westfalen) 5091 p, Ma
rian Gheorghe (Steaua) 5069 p..„ 

D. Spîriea (Steaua) 5013 p, 
L. Țintea (Steaua) 4976 p.

S. L.

echipei 
(Marian 
Spîriea,

(Dinamo) 
(Dinamo)

1®. 
11.

Constantin MACOVE1

Pe terenurile de la „Old En
gland”, unde se dispută turneul 
de la Wimbledon au stat ieri ta 
centrul atenției cele două semi
finale de la simplu femei. Ia 
prima. Andrea Jager (S.U.A.), ta 
virată de 18 ani, a reușit perfor
manța de a elimina pe........vete
rana" Billie Jean King, ta douâ 
seturi : 6—1, 6—1, ta numai 56 
de minute. Cealaltă semifinală a 
durat și mai puțin (36 de mi
nute !) Martina Navratilova dis
punând tot ta două seturi de 
Yvonne Vermaak : 6—1, 6—1. Și 
astfel sîmbâtă, ta finală, se vor 
tatilni Martina Navratilova, care 
a ciștigat de trei ori titlul la 
Wimbledon (1978, 1979 și 1982) și 
Andrea Jager, oare a ajuns pen
tru prima oară in finală.

In oel de al treilea tur al pro
bei de simplu bărbați a turneu

lui de juniori cehoslovacul K. 
Novacek a dispus de Mihnea 
Năstase în două seturi : 6—2,
6—4. Alte rezultate din acest tur: 
S. Edberg (Suedia) — A. Kriken- 
stein (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; Teufel- 
derger (Austria) — Rahnasto 
(Finlanda) 6—4, 7—5 ; P. McEnroe 
(S.U.A.) — Roese (Brazilia) 6—1, 
6—2.

în celelalte probe s-au înregis
trat următoarele rezultate : dublu 
bărbați : 
(S.U.A.) 
(Suedia) 
Denton
(S.U.A.),
6—7, 6—7, 7—6, 9—7 ; dublu mixt: 
B. M. Mitton (S.U.A-), P. Te- 
eguarden (S.U.A.) — J. Fitzge
rald (Australia), B. Nagelsen 
(S.U.A.) 7—5, 6—1.

Fleming, McEnroe 
— Jarryd, Simonsson 

6—2, 6—2, 6—4 ; Kuren, 
(S.U.A.) — Bauer

Moreton (Franța) 6—l,

- j. 
B. ]

AZI, START IN TURUL FRANȚEI

6ERTRIDE DMMSTWK
LIDERĂ ÎN TURNEU

DE ȘAH DIN POLONIA
VARȘOVIA, 30 (Agerpres). 

— După desfășurarea a opt 
runde, in turneul internațional 
feminin de șah de la Piotrkow 
Tribunalski (Polonia) conduce 
maestra româncă Gertrude 
Baumstark, cu 5,5 puncte, ur
mată de Agnes Brusztman, 
Johana Jagodzinska, Elzbieta 
Sosnowska (toate trei Polonia) 
și Anett Wagner (R.D. Germa
nă) — cu cite 5 puncte.

în runda a 8-a, Gertrude 
Baumstark a remizat cu Ja
godzinska, rezultatul de egali
tate fiind consemnat și în par
tida Rohini Khadilkar — Iasree 
Khadilkar. Grabzcinska a în
vins-o pe Brusztman, Wagner 
a câștigat la Maziarska, iar Eu
genia Ghindă a pierdut la Eva 
Nagrodszka.

La Fontenay sous bois are loc 
astăzi etapa prolog a celei de 
a 70-a ediții a Turului ciclist al 
Franței. Este vorba de o cursă 
individuală de contratimp pe 
5,5 km. Ediția aceasta a „Marii 
bucle” măsoară 3 810 km si Por
nește de fapt mîine de la No- 
gent sur Marne pentru a a- 
junge pe 24 iulie, la Paris, pe 
Champs Elysăes. Din cei 3 810 
km ai cursei, 100 sint rezer
vați contra-timpului pe echipe 
(1 etapă) si 144,0 km contratim
pului individual (4 etape, din
tre care două in coastă). Pentru 
„Marele premiu ai muntelui”, 
cicliștii vor avea de escaladat 
5 virfuri dintr-o categorie spe-

cială. 8 din cat. I. 9 din cat. 
a Il-a. 14 din cat. a III-a si 29 
din cat. a IV-a (categorisirea a 
fost făcută tn funcție de alti
tudinea vârfurilor dar și de di
ficultatea traseului respectiv).

Cele mai lungi etape : Rou
baix — Le Hâvre 299 km (5 iu
lie), Morzine — Dijon 282 km 
(22 iulie). Le Hâvre — Le Mans 

254 km (6 iulie) si Fleurance 
— Roquefort sur Soulzon 254 
km (13 iulie) ; cele mai scurte, 
etapele de contratimp : Cler
mont Ferrand — Le Puy de 
Dflme 15,6 km (16 iuHe) si Mor
zine — Avoriaz 15 km (21 iu
lie).

CUPE. CAMPIONATE

DE PRETUTINDENI

Greciei:

ClliSIINA SZAKACS PE LOCUL 2. IA PLATFORMA,
LA CONCURSUL DE IA BUDAPESTA

Participînd, la Budapesta (in 
bazinul de pe insula Margare
ta). la concursul de sărituri in
titulat „Memorialul Nagy Ka- 
roly“, sportiva noastră Cristina 
Szakacs a avut o comportare 
bună, dasîndu-se pe locul se
cund în proba de salturi de la 
platformă, la numai cinci su
timi de punct de câștigătoare.

Beata
2.
3.

P.
P.
4. Lui-

Clasamentul probei : 1. 
Gilnther (R.D.G.) 355,40 
Cristina Szakacs 355.35 
Cristina Timar 329,90 p. 
za Nicolaescu (toate România)
318,30 p ; trambulină 3m: 1.
Katalin Haasz (Ungaria) 420,65 
p, 2. Angela Ortman (R.D.G.) 
408,05 p. 3. Cristina Szakacs 
404 p.„. 5. Cristina Timar 365 p.

• Meciuri restante în campio
natul Suediei: Brage — Malmd

X, ElfSborg — IJX GOteborg 
1—1, Haecken — Hammărby 1—1. 
tn clasament conduce MalmO cu 
15 p, urmată de Oester 14 p, 
Hammărby 13 p.
• Go-Igeterul campionat ului en

glez este Blisset de la F.C. Wat
ford, care a înscria 25 de goluri.
• Internațional ui brazilian Dir- 

ceu, care a activat 
se va reîntoarce în 
juca la F.C. Sambos.
• Manchester Ctty, 

trogradat în liga a doua, 
ținut un record puțin obișnuit: 
tn cursul uniri sezon fotbalistic 
a schimbat nu mal puțin de... 9 
manageri. I
• Beroe Stara Zagora și Volov > 

Șumen sini noile promovate în 
prima divizie din Bulgaria.
• MeduriLe (fi® turneul final 

al C-M. din Mexic Q1988) vor fi 
comentate la televiziunea mexi
cană de către fostul selecționer 
al reprezentativei Argentinei, Ce
sar Luis Menotti.

la Verona, 
țară șl via

care a re- 
a ob-

caleidoscop ARHITECȚII Șl SPORTUL
• Ascanlo Damlan, „trelsfenturi" cen

tru șt uvertură la echipa bucureșteană 
sportul studențesc, a fost unul dintre 
cel mai valoroși rugbyștl din țara noas- 
tră, considerat, pe bună dreptate, un 
,,vlrf- al generației sale, atît prin jo
cul său cit și printr-un comportament 
exemplar. A debutat ta echipa națio
nal? ta 1934, la Milano, tntr-un med 
cu Italia (0—7) șl a susținut ultimul 
meci în reprezentativă ta anul 1949, la 
Praga, cu Cehoslovacia (28—5). Ascanio 
Damian este un reputat arhitect, pro
fesor Ia Institutul de Arhitectură ^on 
Mlncu” din București, al cărui rector 
a fost.
• Iulius Iordan, fost atlet ta dubtd 

bucureștean Rapid, a deținut titlu# de 
campion național ta aruncarea suliței 
ta 1955, la Cluj-Napoca (67,36 m). A 
fost recordman de juniori ta șase rân
duri (54,20 m, 56,70 m și 56,96 m ta 
1963, 58,68 m, 60,46 m șl 6145 m ta 
1954), maestru al sportului din 1957 șl 
component al echipei reprezentative. 
Iordan este arhitect ta Institutul de 
proiectare și cercetare pentru sistema
tizare, locuințe și gospodărie comunală 
din București.
• Eveline Slavici, clasată a doua ta 

1953 la campionatul național de gim
nastică, categoria maestre, ta individual 
compus cu 89,30 p (ta 10 sutimi ta ur
ma campioanei Elena Leuștean), a doua 
’a bară șl la paralele, a treia la sol, 
a fost una dintre gimnastele de frunte 
ale țării. A făcut parte ®n reprezen

tativa naționaU partid pantă ta 1952 ta 
Jocurile Olimpice de ta Helsinki, cla
sata pe locui 0 (416,26 p), considerat
atund ca un frumos succes al fetelor 
noastre, și pe locul U ta ansamblu 
(66,80 p). La individual compus a tota
lizat 67.73 p. Arhitecta Evelina Slavici 
s-« căsătorit mal apoi ou arhitectul 
Victor Hagiu — iubitor al sportului, fiul 
lor Vlad fiind unul dintre cel mal va
loroși jucători al actualei noastre re
prezentative de polo
• In 1966, la campionatele mondiale 

de tir de ta Wiesbaden, proba de 
pistol viteză a prIOejuii o dispută ex
traordinară, Încheiată cu splendidul 
succes al trăgătorului român, arhitec
tul VlrgH Atanasiu care a cucerit me
dalia de aur ou un rezultat de 5M p 
— record mondial. Mai apoi, ta 1975, 
Virgil Atanasiu (592 p) a făcut parte 
din echipa de pistol viteză a României 
care a câștigat titlul de campioană eu
ropeană cu 2376 p. performanță care 
însemna, totodată, și record al lumii.
• Pe stadionul din ZOrich, ta vara 

anului 1954 echipe Austriei a obținut 
unui dintre marile sale succese de pal
mares, întrecînd reprezentativa Uru- 
guayului cu 3—i (1—l). Este vorba de 
meciul care le-a adus austriecilor me
dalia de bronz la CJJ. de fotbal din 
Elveția, tn acest meci Austria a folo
sit formația: Sehmled — Hanappi, Kol- 
mann, Barschandt, Oewirk, Kotler, 
Kbraer, Wagner, Dienst, Stojaspal, 
Probst. Tn formația aceasta, pe postul

•TELEX®
AUTOMOBILISM • Cursa des

fășurată pe circuitul de la Mon
za a fost câștigată de danezul 
John Nielsen, cu o medie orară 
de 187,153 km. L-au urmat italia
nul Roberto Ravaglia și irlan
dezul Tommy Byrne.

BOX • Italianul Lucio Cușma 
și-a păstrat titlul european pro
fesionist la categoria ușoară, ter
minând la egalitate meciul cu 
vest-germanul Rene Weiler (12 
runde) disputat la Brolo, lingă 
Messina

CICLISM • înaintea Tunului 
Franței, ta clasamentul general 
al Trofeului „Super-Prestlge" 
conduce italienul Giuseppe Sa- 
ronnl cu 175 p, urmat de olan
dezul Jan Raas 145 p, francezul 
Bernard Hinault și irlandezul 
Sean Kelly cite 138 p etc. • Cea 
de-a 31-a ediție a Turului R.D- 
Germane a fost cîștigată de Olal 
Ludwig, urmat de Uwe Amplei" 
la 1rt3 și cehoslovacul Jiri Skoda 
ta 2 3)6. Ultima etapă, a 7-a, În
cheiată la Zwickau după 293 km, 
a revenit lut Bernd Drogan ta 
6h 11:46. • Campionatul de fond 
al Belgiei, desfășurat Ia Renal x, 
a fost câștigat de Ludea van 
tmpe, cane l-a Întrecut ta sprint 
pe Maro Sergeant, ambii fiind 
cronometrați pe 226 km in 
61122 30.

In prima zi a turneului 
masculin de handbal 
al Iugoslaviei, la Kra- 
guevac, echipa Româ
niei a Întrecut cu 18—13 
(8—9) formația RJT. Ger
mania. Alte rezultate : 
Iugoslavia — Norvegia 
22—16 (11—9), Polonia — 
Iugoslavia (juniori) 20—16 
(8—10).

POLO • tn prima zi a tur
neului de ta Puerto de ta Cruz 
(Spania): Țara Galilor — Fin
landa 6—5, Israel — Norvegia 
tl—6, Scoția — Belgia 12—11, 
Spania — Elveția 27—3.

ȘAH • După cinci runde. M 
campionatul european pe echipă 
care se desfășoară la Plovdiv, 
conduce formația U.R.S.S. cu 28 
p (2), urmată de Iugoslavia 23 p 
(1). Ungaria 22,5 p. Anglia 22 p. 
Rezultate: U.R.S.S. — Iugoslavia 
3,5—3,5 (partida Beliavskl — Ko- 
vacevicl, întreruptă); Olanda — 
Ungaria 5—3; Bulgaria — Dane
marca 4,5—2,5 (1) ; RJF.G. — An
glia 2—6.

VOLEI • Echipa masculină a 
S.U.A. șl-a încheiat turneul ta 
Polonia juctad la Lodz tn com
pania selecționatei țării gazdă. 
Voleibaliștii polonezi au rfștigat 
cu 3—0 (13, 7, 10).

Vom B perfect îndreptățiți M arunim ora ca dosăvirfire cuk pa ocsta care, la 
chipul cal moi potrivit, va ști aă-fl cultive sufletul priotr-o gimnastică împletită cu 
preocupări spirfluole.

HATON (filozof grec, 427-347 l.e.a.)

de fundaș dreapta, a evoluat Hanappi 
ce# care, ta viața de toate zilele, era 
un reputat arhitect. Pentru meritele 
sale profesiona’e, Hanappi a *t fost 
ales Jn funcția de arhitect șef al ora
șului Vlenz I
• Arhitectul Paul Wolfisberg, fost ju

cător de fotbal la Xamax din Neuctiatei, 
este astăzi apreciatul selecționer al re
prezentativei Elveției.
• Mihai Nieolescu, arhitect ta lastt- 

tutul Proiect București, a jucat rugby, 
piuă mal deunăzi, ta Dinamo fi Spor
tul studențeso, tar ea „uvertură” fi ta 
reprezentativa țării.
• Alțl rugbyștl arhltecți stat fi frații 

Andrei fi Costea Hariton, de ta Sportul 
studențesc București acolo unde a e- 
voluat, cu ani ta armă, fi tatăl lor 
Dtau Hariton. de asemenea arhitect. 
Andrei Hariton a 'ost ..centrtr" ta 
XV-le reprezentativ.
• Baschetbaliste intemaționalâ Aaea 

Demetrescu, fostă jucătoare ta „Poli
tehnica* de mai multe ori campioană 
națională, este arhitectă ta tnstttueol 
Proiect București.
• Iată fi trei artiitecți, valoroși tră

gători : Ion Olăreseu, Maria Ignat fi 
Mariana Antonescu.
• tn 1924 la cea de a vm-a ediție 

a Jocurilor OHmolce. la Paris, ta con

cursul artistic la secțiunea „arhitec
tură" (proiecte arhitectoaice) medalia 
de argint i-a fost atribuită arhitectului 
ungur Alfred Hajos pentru planul u- 
nul stadion. Hajos nu este altul decît 
campionul olimpic de ta Alena, din 
1869 In probele de Înot pe 108 m liber 
(122,2) șl 1500 m, de fapt... 1200 m 
(18S24).
• Gheorghe Lichlardopol a fost unui 

dintre oel mal valoroși trăgători de 
pistol viteză din lume. în 1952, la J.O. 
de la Helsinki, el a cucerit medalia de 
bronz cu 578 p, rezultai egal ou oel 
al ungurului Kun, clasat al doilea șl 
ta un punct de performanța campionu
lui olîmpto Karoly Takacs (Ungaria). 
După patru ani, ta Melbourne, Llchiar- 
dopd a fost din nou al treilea, cu 561 
p (campion olimpic a fost Ștefan Pe
treacă 567 p — recordul competiției, iar 
pe locul dot, sovieticul Cerkasov au 
565 p), dar după serioase emoții, căd 
a trebuit să dispute un baraj ou fin
landezul Penti Linnosvuo (viitorul cam
pion olimpie ta 1964). Deoarece festivi
tatea de premi-re se făcuse doar ou 
primii doi clasați. Gleu Lichlardopol a 
fost urcat fingur. mai apoi, pe podiu
mul de premiere, acortfindu-l-se meda- 
Ma de bronz

Romeo VILARA


