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Jocurile Mondiale Universitare de vară

TREI MfDAlll DE ARGINT PENTRU GIMNASTELE 10ASTRE
ÎN CONCURSUL PE ECHIPE Șl IA INDIVIDUAL COMPUS

Închiderea anului competițional 1982/83
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O DUPĂ-AMIAZĂ PENTRU
TOȚI IUBITORII FOTBALULUI

0 Finala campionatului republican ele juniori I 
0 Finala „CUPEI ROMÂNIEI” : UNIVERSITATEA

CRAIOVA - POLITEHNICA TIMIȘOARA
0 Decernarea tricourilor și medaliilor de cam

pioni ai țării jucătorilor echipei D’NAMO BUCU
REȘTI

0 Premierea GOLGETERULUI Diviziei „A” și a 
CELUI MAI BUN ARBITRU al campionatului.
• Elevii, studenții și militarii in termen vor avea 

intrarea liberă

Ziua de duminică, cea de a 
doua a întrecerilor propriu- 
zise ale Jocurilor Mondiale U- 
niversitare de vară de 3a Ed
monton — care reunesc, pe o 
vreme frumoasă, peste 4 000 de 
sportivi și oficiali din 70 de

Gimnastele ro
mânce prezente 
la Edmonton (de 
la stingă la dreap
ta) : Mihaela Rî- 
eiu, medaliată cu 
argint la indivi
dual compus, Ro- 
dica Dunca, Lilia
na Bălan, Emilia 
Eberle, medaliată 
cu argint la indi
vidual compus, ți 
Nicoleta Profir 
(rezerva echipei), 
împreună eu an
trenorul Mihai 
Breștean.

țări — ne-a adus satisfacția 
riștigării primelor medalii. 
Gimnastica feminină a fost a- 
ceea care a deschis sportivilor 
noștri drumul spre podium, 
reconfirmînd aici renumele pe 
care școala românească si l-« 
cucerit în marea arenă inter
națională. La sala ..Coliseum", 
într-o dispută pasionantă, fete
le noastre s-au aflat în lupta 
directă pentru medaliile de aur, 
atît In întrecerea pe echipe, 
cit si la individual campus. 
După cum se sconta, in ambele 
cazuri principalele concurente 
au fost, pe de o parte, for
mațiile României « Uniunii 
Sovietiee, iar pe de alta cele 
mai bune componente ale aces
tor garnituri. Emilia Eberle si 
Natali* Iurcenko. O plăcută 
surpriză pentru noi a oferit-o 
Mihaela Rîciu, la prima sa 
prezență într-o competiție mare. 
In cele din urmă gimnastele 
noastre au cucerit medaliile de 
argint, atît în concursul pe e- 
chipe. cit si la individual com
pus. In total de... trei ori ar
gint pentru România, Emilia 
Eberle și Mihaela Riciu suind 
împreună pe treapta a doua 
a podiumului de premiere, la 
egalitate. Mihaela a debutat cu

După „internaționalele"

de lupte

PROGRESE Șl NOI AMBIȚII 
ÎN ECHIPA DE GRECO-ROMANE

Concursul internațional de 
lupte greco-romane și libere, 
desfășurat la sfirșjtul săptă- 
minli trecute în sala Floreasca, 
s-a dovedit un foarte bun 
prilej de utilă verificare a po
tențialului actual al celor 
două echipe reprezentative. A- 
ceasta, pentru că și la ediția 
din acest an au fost prezenți, 
din rindul oaspeților, o serie 
de luptători de certă valoare, 
în frunte cu campionii mon
diali Temur Abhazava și Te
rnii Kazarașvili (Uniunea So
vietică). Roman VVroczlawski 
(Polonia), Martin Knosp 
(R. F. Germania), precum și 
alți medaliati ai marilor în
treceri mondiale și continen
tale : Tapio Sipila (Finlanda), 
Pasquale Passarelli (R. F. 
Germania), Dan Karabin 
(Cehoslovacia). Dave Schultz 
(S.U.A.), Li Ciol (R. P. D. Co

9,60 la sărituri, a continuat cu 
9,55 la naratele ji bimă. pen
tru a încheia cu 9.70 la sol. 
în aceeași ordine a aparatelor 
Emilia a obținut 9,50, 9,70, 9,60, 
9,60. Ele vor fi prezente, de
altfel, si in concursul pe apa-

rate, de marii (ora locală 19,30). 
Emilia are a doua notă la pa
ralele (Iurcenko a obținut 9,75). 
unde va evolua si Mihaela 
(9,55). care are o poziție mai 
bună la sărituri — a doua notă 
după Iurcenko (9,65). în această 
finală va participa și Liliana 
Bălan — 9,55. La bimă si la 
sol avem, de asemenea, cite 
două reprezentante : Eberle sl 
Rîciu. respectiv Râriu ti Bă
lan (9,70), cea mai bine notată 
fiind, ia ambele situații. Iur
cenko. cu 9,75. respectiv 9,90. 
Deși fetele noastre nu pornesc 
cu prima șansă la aparate, aș
teptăm totuși din partea lor e- 
volutii superioare, gimnastica 
demonstrând nu o dată că nici 
un concurs nu seamănă cu al
tul. Pînă atunci, să menționăm 
că primele medalii cîștigate de 
gimnaste au produs satisfacție 
în rindul delegației noastre, re
prezentanții spartului nostru 
universitar speriind să le ur
meze exemplul sau chiar să-l 
depășească.

Dar iată clasamentele : echi
pe — 1. U.RJS.S. (Natalia Iur
cenko. Elena Polevaia. Elena 
Ponomarenko, Elena Veselova) 
115,35 ; 2. România (Emilia li
berie, Mihaela Rîciu, Rodie* 

reeană) ș.a. Se înțelege că, 
intr-o companie cu asemenea 
performeri, sportivii români 
au susținut. la majoritatea 
categoriilor, „colocvii" im
portante înaintea campiona
telor mondiale programate 
la Kiev, în luna septembrie. 
Este și motivul care ne-a în
demnat să desprindem din nu
meroasele concluzii ale a- 
cestel competiții de real suc
ces. Pe cele care vizează in 
mod deosebit comportarea 
luptătorilor noștri fruntași, 
în numărul de astăzi, despre 
echipa de GRECO-ROMANE.

La sfîrșitul competiției, an
trenorul emerit Ion Corneanu 
ne declara : „Sînt mulțu
mit, in general, de modul in 
care au luptat băieții. Mă re
fer nu numai la titulari, ci sl 
la cițiva dintre cei care ii se
condează. Turneul ne-a întă

Dunca, Liliana Bălan) 114,50 ; 
3. Canada 113,95 ; 4. Ceho
slovacia 113,15 ; 5. R. P. Chi
neză 112,45 ; «. S.U.A. 112,10 ; 
individual eompus : 1. Natalia 
Iurcenko 39,05 ; 2. Mihaela Rîciu 
și Emilia Eberle 38,40 ; 4. A- 
nita Botnen (Canada) 38,35 ; 5. 
Elfi Schlegel (Canada) 38,20 ;
6. Elena Polevaia 37.95.

DEBUT FAVORABIL 
AL POLOIȘTILOR

Echipa antrenată de Anatol 
Grințescu si Iullu Capșa a in- 
tîlnit. In primul său meci din 
grupă, formația Republicii 
Populare Chineze, terminind 
învingătoare cu scorul de 12—10 
(3—2, 5—6, 1—2, 3—0). Sporti
vii chinezi s-au dovedit mai

Hristache NAUM
Edmonton, 4 iulie

(Continuare în pag. 2—3)

La căderea 

cortinei peste 

campionatul 

Diviziei ,,A" 

de fotbal

DINAMO BUCU
REȘTI, la penulti
ma apariție îna
intea încheierii se
zonului. De la 
stingă la dreap
ta : Nicolae, Mo
rarii, Augustin, 
Mulțescu, Stănes- 
cu, L. Moldcvan 
(in picioare). Mo
vilă, Țălnar, Drag- 
nea, Orac fi Văe- 
tuș (in rindul din 
față). Lipsesc din 
fotografie : Dinu, 
Custov, L Marin 
(accidentați), Dudu 
Georgescu, Iorda- 
che, Stredie, Măr
ginean, Eftimes- 
cu, Sertov ți 
Vlad

Foto : D. NEAGU 

rit convingerea că eșalonarea 
pregătirilor noastre pentru 
„mondiale" este judicioasă și. 
ceea ce este foarte important, 
respectată !" împărtășim a- 
ceste aprecieri. pe deplin 
îndreptățite de întreaga evo
luție a echipei de greco-roma
ne la această ediție a ..inter
naționalelor". Trebuie să spu
nem că luptătorii noștri au 
dominat autoritar întreceri
le. că ei au concurat tot mal 
bine de la o zi la alta, demon
strînd unele acumulări îmbucu
rătoare pentru actuala eta
pă de pregătire și că, fără 
a-și epuiza toate resursele, au 
cucerit 8 victorii fd'n 10 do-

Dan GARLEȘTEANU 
Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)

Miercuri. 6 iulie, este pro
gramată pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală o după-a- 
miază de fotbal cu care «e 
încheie anul competițional 
1982/83 și care marchează in
trarea în vacantă a fotbalului 
pînă la 21 august cind vor în
cepe jocurile noilor ediții ale 
campionatului republican de 
juniori și ale Diviziei „B“.

Cu acest prilej, de la ora 
15, va avea loc finala campio
natului republican de juniori 
I între echipele CHIMICA 
T1RNAVENI și CORVINUL 
HUNEDOARA, iar de la ora 
17. finala „CUPEI ROMÂNI
EI" intre echipele UNIVERSI
TATEA CRAIOVA și POLI
TEHNICA TIMIȘOARA.

în cadrul unor festivități, 
campionii țării, fotbaliștii di- 
namoviștl, vor primi iricouri-

(Continuare in pag. 2-3)

DINAMO BUCUREȘTI DEȚINĂTOAREA
RECORDULUI ÎNTRECERII

O Ediția 1982/83 a lost o pasionantă dispută in „trei” 
0 11 echipe (cu golaveraj negativ) au luptat pentru 
supraviețuire 0 Record de cartonașe galbene și roșii 0 
Marea datorie a reprezentantelor noastre in cupele 

europene

C îmbată, in 8 localități din 
® țară, s-a tras cortina peste 

al 65-lea campionat al țării eiș- 
tigat de Dinamo București, 
care, eu acest al 11-Iea titlu 
obținut, deține recordul adju
decării campionatelor naționa
le. Uit'mul încheiat în Eu
ropa și aceasta din motive o- 
biective. -entru că niciodată 
sezonul de primăvară n-a fost 
atât de încărcat cu atitea me
ciuri de importanță majoră 
pentru fotbalul nostru, cum 
au fost cele ale echipei națio
nale. selecționatei olimpice 
și Universității Craiova în 
Cupa U.E.F.A. Păstrînd a- 
ceastă legătură de idei, pu
tem afirma, deci, că acest al 
65-lea campionat divizionar 
„A" s-a declanșat, de fapt, 
sub auspiciile primei victorii a 
„ll“-lui tricolor asupra re
prezentativei Suediei. aceea 
de pe stadionul ..23 August" 
din Capitală (2—0). și s-a în
cheiat — InchiZîndu-se par
că cercul — după acel atît de 
neașteptat, dir atît de meritat. 
1—0 eu aceeași națională a 
Suediei de De stad;onu1 Ra- 
sunda din Stockholm.

Campionatul cu nr. 65 a 
mai... întârziat și dintr-un

UN GEST SPORTIV 
REMARCABIL

Conducerea si jucăto
rii echipei UNIVERSITA
TEA CRAIOVA au trimis 
ieri clubului DINAMO 
BUCUREȘTI o telegramă 
de felicitare cu prilejul 
cîștigării celei de a 65-a 
ediții a campionatului 
de fotbal și au urat cole
gilor dinamoviști mult 
succes in Cupa campio
nilor europeni.

„Fie ca lupta sportivă 
dintre echipele noastre, 
se spune mai departe 
în telegramă, să ducă 
la inălțarea fotbalului 
românesc”.

alt plăcut motiv care a nece
sitat o restructurare a returu
lui : ascensiunea echipei cra- 
iovene pină in pragul finalei 
eelei mai dificile dintre com
petițiile europene intercluburi. 
Tot o premieră. Iar in „mie- 
zu'.‘ campionatului s-au pla
sat cele trei puncte luate Ita
liei. campioana mondială de 
pe pămîntul Spaniei. Cind. 
oare, am mai avut noi un tur 
și un retur ae campionat în
trerupte de atitea izbinzi ne 
olan internațional ?

Campionatul s-a încheiat, 
așadar, mai târziu ca niciodată 
din motive -biective si s-a 
încheiat cu victoria echipei 
Dinamo București, care — nu 
fără emoții — a reușit să-și 
DuStrez? cununa de lauri cu
cerită anul trecut. Dinamo 
(antrenori Dumitru Nicoiae- 
Nicușor și Cornel Dinu) in
tră astfel în nosesia celui de 
al 11-lea titlu. RECORD AB
SOLUT. pentru că. oină acum, 
nici o altă echipă n-a mai 
reușit să riști ge. în 35 de ani, 
atitea victorii. TTrmoară Stea—

Laurenfiu DUMITRESCU

(Continuare In pag *-3>



In competifia rugbyștilor senioriD>dCMD»

AMBIȚIA CO^STĂNTEMLOR NU l-A STIMULAT 
Pt LOJI PARTICIPĂRII-

Conlirmînd valoarea și expe
riența lotului de care dispune, 
selecționata de rugby a județu
lui Constanța (antrenor, prof. 
Mihai Naca) și-a Înscris nume
le in rîndul campioanelor _D«- 
nadei”. realizînd — fntr-un fel 
— e surpriză, deoarece a reu- 
git. in deplasare, să se impună 
ta țața XV-lui Bucureștiului, 
in speță echipa Steaua, campi
oana tării pe anul in curs. 
Plusul de ambiție al constănțe- 
nilor a fost decisiv in obține
rea aeestul frumos succes, adi
că ceea ce a lipsit rugbyștilor 
Capitalei (Bucureștenii. au su
portat și handicapul de a fi 
nevoiți să joace două treimi 
din finală fără un fundaș au
tentic, prin accidentarea lui 
Codoi, ieșit din teren). Oricum, 
selecționata Bucureștiului s-a 
arătat a fi redutabilă de-a lun
gul competiției, eu o bună pre
gătire fizică (toate partidele — 
plnă la cea cu Constanța — 
le-a susținut in deplasare), atu 
pe care. acum, la finele sezo
nului competițional, al partide
lor din Diviziile „A" si «B“,

FINALA „CUPEI CONSTRUCTORULUI DE MAȘINI"
In organizarea Comitetului 

Uniunii sindicatelor din meta
lurgie si construcții de mașini, 
cu sprijinul Consiliului jude
țean al sindicatelor Mureș și 
CJ.E.F.S. Mureș, la sfîrșitul 
săptămfnii trecute, pe mai mul
te baze sportive din Tg. Mureș, 
s-au desfășurat — sub egida 
«Daciadei* * — Întrecerile finale 
ale «Cupei constructorului de 
mașini**.

• TURUL CXCUST ai jude- 
nmu Bacta «a v-a adina), 
«Suite de eurtad te către 
forurile tocaie ca atrtbuțh te 
spart ICJXJA și U.TXJ și 
ea eoacarnd gazetei «Steagul 
roșa", a reunit ta start 11 te 
eăetlști dta Județele lași. 
Sfeamț șt Bacău. Competiția 
s-a derulat ta trei etape, pe 
an traseu care a Însumat ies 
km. In clasamentul general 
primul toc a foet ocupat de 
băcăuanul Remus Karpfer. 
(4^8,04), urmat de eondta- 
dtaul său Mfiial Patrtchl, to
ate HI revenind etaUstulul 
TI. Poenaru din județul Neamț.
• „ALEARGA SA rn SĂNĂ
TOS t“, așa a-aa Intitulat în
trecerile sportive cu caracter 
de masă desfășurate sub egi
da „Daciadei- — tei inițiativa 
CMJI.FA. Sf. Gheorghe, în
treceri Ip care și-au dat con
cursul și alte organe Locale. 
Locul de desfășurare — coli
nele munților Baraolt ; partl- 
ctpanțl — peste S 000, taceptnd 
de ta vîrsta de 4 ani și ptnă 
la cea mai avansată (distan
țele parcurse ea foet fixate 
ta funcție te sex și vtastă). 
De remarcat că familia Mel- 
kuhnclt (tatăl-fiul șt fiica) a 
obținut trei locuri H, surorile

Cei peste 400 de participând 
din 25 mari întreprinderi de 
profil din țară, reprezentanți ai 
18 județe, s-au Întrecut la atle- 
fism. handbal gi volei. In urma 
«nor dispute ee au scos ta re- 

1-au avut și l-au păstrat puține 
echipe. Hunedoara și lașul, de 
pildă, clasate pe locurile 3 și, 
respectiv, 4.

O succintă analiză a clasa
mentului «Dac iadei" la rugby 
— seniori ne relevă și alte as
pecte, pozitive gi... mai puțin 
pozitive*  Demn de remarcat 
este, spre exemplu, faptul că 
unele județe cu formații care 
activează in Divizia „B" s-au 
situat intre fruntașele întrece
rii. Este cazul Bihorului (locul 
5) și Vrancei (6), județe în 
care rugbyul se află in faza de 
.aclimatizare", dar cu tehnici
eni inimoși, dornici să iasă cit 
mai repede din anonimat. Bra
șovul (7) și Giurgiu (8) au și 
ele merite in acest sens, prin 
tendința de a valorifica o tra
diție rugbystică îndelungată, în 
ambele județe sportul cu balo
nul oval ființind de mai bine 
de un sfert de secol.

Pare ciudat. In schimb, cum 
alte județe cu rugby consacrat, 
cu formații ta Divizia „A**,  s-au 
.văzut" mai puțin — eazurile 
Aradului, situat pe locul 9. Si- 

liel ambiția cu ca. e concurenții 
și-au apărat șansele, pe prime
le locuri s-au clasat :

ATLETISM : fete — 800 m : 
Mioara Bîcu (Sibiu), lungime — 
Zita Kun (Mureș),- greutate — 
Semida Ciudan (Arad) ; băieți
— 1 500 m : Ștefan Ciochină 
(București), lungime — Cris
tian Rădulescu (București), 
greutate — Octavian Tătar (A- 
rad) ; HANDBAL — fete : E- 
lectromureș Tg. Mureș, băieți
— Mașini Electrice București ; 
VOLEI — fete — Calculatorul 
IRUC București ; băieți — E- 
lectromureș Tg. Mureș- (C. AI - 
BU — coresp.). 

biuiui (14) și Timișului (16) — 
ta timp ce altele au dispărut 
repede din disputa pentru ta- 
tîietate, cum s-a întîmplat cu 
selecționatele Clujului (23) gi 
Maramureșului (25). Explicația 
este foarte simplă: în toate cele 
patru județe sus-amtatite (și 
mai ales în ultimele două), 
competiția a fost privită eu 
prea multă superficialitate, for
mal. fără spirit de angajare. 
Este de neingăduit ca Maramu
reșul să încheie întrecerile ,Da- 
ciadei" alături de ultimele eta- 
sate, Ialomița și Brăila, după 
ce, în campionatul primei divi
zii s-a situat pe locul 7. Se 
repetă, intr-un fel, .performan
ta" juniorilor din acest județ, 
care au terminat competiția pe 
ultimul loc 1

Nesatisfăcătoare este gi po
ziția Buzăului (12), după reve
nirea în Divizia »A“, județ de 
la ai căror rugbyști ne așteptam 
la mai mult. Nu poate fi un 
prilej de satisfacție aici ceea 
ee se intimplă eu rngbyul gă- 
lățean, ai căror _ reprezentanți 
au pierdut pe... teren propriu, 
prin neprezentare (ta meciul 
cu Constanța) ; și aceasta din- 
tr-un viciu de organizare de 
care se fac vinovați și activiș
tii sportivi ai C.J.E.F-S. Consi
derăm că era firesc să se acor
de mai multă importanță aces
tei eometiții, dc valoare si re
prezentare națională, de către 
TOATE județele înscrise în în
trecere și mai ales de către 
cele care ar fi avut de eiștigat 
cel puțin pe planul schimbului 
de experiență, al descoperirii 
□nor talente, enm există peste 
tot în țară — și în sportul eu 
balonul oval — lucru relevat 
de multe alte întreceri de mai 
mică anvergură.

în orice caz, iată un ban pri
lej de reflecție pentru toți Cei 
vizați.

T. St

ABSENȚE NEMOTIVATE!
Am salutat inițiativa Consi

liului Național al Organizației 
Pionierilor șl Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
șl Sport, de a organiza nn 
festival de gimnastică al co
piilor, al purtătorilor cravate
lor roșii cu tricolor, așa cum 
există și altele, la minibas- 
ohet, judo, patinaj etc., și 
cum ar trebui extinse șl la 
o serie de ramuri de sport 
cu interes și pondere ta rta- 
dul celor mal mied școlari 
(natație, atletism, mtaifotbal 
ȘA.). O Inițiativă care a adus 
ta prim-plan multe elemente, 
Îndeosebi In județele Cluj, 
Iași, Gorj, Maramureș, Sibiu 
și Timiș (la fete), Brașov, 
Caraș-Severin, Maramureș, 
Argeș, Timiș șl Neamț Oa 
băieți). Stat zone ale țării m 
care gimnastica are sau este 
pe cale să-șl statornicească 
o tradiție, prin efortul ee se 
face pe plan local de a asi
gura condiții cit mai bune 
propășirii acestui sport olim
pie, profesori-antrenori, o 
bază materială adecvată. Nu 
încape nici un dubiu că și 
rezultatele vor fi cele dorite: 
din masa de copii prezențl la 
Festival vor trece ta secțiile 
duhurilor numeroase ele
mente capabile aă ae Împli
nească ta performanță. Cum 
remarca foarte bine o apre
ciată specialistă, conf. Gi- 
netta Stoenescu, „avem sufi
ciente temeiuri să privim eu 
optimism viitorul gimnastici! 
romănești".

MAI MULTĂ ATEIJIE „SPERANȚELOR- ÎNOIULUI
Cupa F. R. Natație este o 

competiție căreia forul nos
tru de specialitate fi acorda 
toată atenția, întrecerea fiind 
deschisă celor mal tineri 
practtcanțl al tactului din În
treaga țară (#—U ani), reu
niți ta selecționate de județ. 
Regulamentul prevede ca 
după disputarea a două etape 

— oare au șl avut too după 
sistemul zonal — ultima eta
pă să reunească, ta trei cen
tre, primele nouă echipe, ta 
ordinea valorică, după cu
mularea punctelor din pri
mele secvențe ale competiției. 
Astfel, pentru faza finală.

Iată de ce subliniind meri
tele unor județe care s-au 
străduit să fie prezente (și 
nu oricum 1) La Festivalul 
pionieresc de gimnastică de 
la București, ne. manifestăm 
surprinderea față de absența 
altora, cu un cuvînt de spus 
ta acest sport — Bacău, Con
stanța, Dolj, Mureș, Galați, 
Satu Mare, Harghita (fete), 
aceleași județe plus Iași și 
București (băieți). Practic au 
lipsit 14 județe, in competiția 
feminină și 26 în cea mascu
lină 1

Este o statistică fără prece
dent Ia nivelul unei întreceri 
sportive de masă, care pune 
snb semnul întrebării seriozi
tatea și răspunderea celor 
care se ocupă de activitatea 
din acest domeniu, orientarea 
vizavi de o competiție de o 
asemenea amploare, o finală 
pe țară a „Daciadei".

Să se fi speriat profesorii 
de specialitate din județele 
care au absentat de dificulta
tea concursului 7 Reamintim 
cerințele : un exercițiu impus, 
eu elemente de acrobatică 
sub nivelul categoriei a HI-a 
de clasificare I 7 ! Atunci T

Oricum, cel absenți pot re
greta (cel puțin) faptul că au 
scăpat un bun prilej de a-și 
verifica potențialul ta selec
ție, tatr-o Întrecere organi
zată pe plan național. Un 
prilej care nu le este aricind 
la Indemtaă...

Tiberiu STAMA

programată pentru 26—27 no- r
iembrie, s-au calificat Mara- d
mureș 2 S44 p, Prahova Z432, d
București 2309 — pentru <Ms- ji
pute primelor trei județe, n
Hunedoara 2304, Canaș-Severin „
2186, Brăila 2051 — pentru to
curile 4—6, Sibiu 1033, Brașov , 
1903, Timiș 1086 — pentru lo- 11 
c urile 7—9. ta

Parcurgind clasamentul, se U
observă ușor faptul că ta cen- j
trele noastre de tradiție ee „
muncește cu eficiență și la .
acest nivel. Pe de altă parte “
insă, ne putem pune Intre- B
barca ee tac comisiile de spe- d
eialltate dim județe ca Bihor, a

„INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

dintre rare unele de 
prestigiu interna

și si-au învins adver- 
apel. eon- 

reconCr- 
ridieată 

o dată în
europene

performanță șl. 
u rezultate mal 

Constantin
kg) 

frunțile 
printr-o

MMM), 
autentic 
țional. 
•arii fără drept de 
firmîndu-ai sau 
mlndu-și valoarea 
care i-au situat nu 
fruntea ierarhiilor 
SI mondiale.

Absent multă vreme 
activitatea competițională 
mare 
rior. LU ;r__
•ondudente, 
lexandru (52 
erețit, din nou. 
acrilor, «tit_____
evoluție ta întrecerile' 
minare ctt. mai ales. în 
M rategorieL Atunci, el 
vedit o virtuozitate 
fa care, mărturisim. ______
tas mai credeam și, poate, nu 
mei credea nici el I Ceea ee 
sate foarte bine, pentru că 
Alexandru este. ta ora actua
lă. principalul nostru ran- 

“ kg pentru ,mon
diale". hlcolae zamfir (ffj 
kg) vădește aceeași constanță, 
preferință pentru lupta ofen
sivă (13—1 ta finală Q, 4» eu 
posibil!tău mai mari de per

din 
de

uite- 
puțin

A-
a dea- 
antre- 
bonâ 
preli- 

i Cna- 
a do- 

tehnieă 
parcă

fecționare a pregătirii pentru 
a reveni pe., podium ! Hnl- 
rul Constantin Uță (62 kg) 
— la nivelul așteptărilor și 
speranțelor antrenorii». tn 
progres tehnic, după părerea 
noastră, și parcă mai... curajos 
(lată. și experimentatul Pas
quale Passarelli a părăsit sal
teaua învins !). Liderul e- 
chipe. campionul olimpic, 
mondial si european Ștefan 
Bosu (74 kg.) și-a impus cu 
mare ușurință superioritatea 
in toate ifitilnirile susținute, 
deși fiecare dintre adversari a 
dorit să-i dea • replică vi*s-  
roasă. In cele mai multe mo
mente ale evoluției sale. Ște
fan Rusu ne-a lăsat impresia 
că ..se joacă**.  Despre Vasile 
Andrei (100 kg) ne-am referit 
pe larg în cronica finalelor. 
Se cuvine, totuși, să adăugăm 
că, dincolo de etalarea calită
ților cunoscute, el ne-a ofe
rit. îndeosebi în Anala eu 
campionul mondial Roman 
Wroezlawski, și pe aceea • r 
fortului final, de maximă dti— 
zenie. pentru obținerea victo
riei. Evoluția lui Roma» 
Cadreauu (+100 kg) — o rur- 
ortzi plăcute na numai prir 
rezultatele în sine, ci, mal s-

Vlrtej doui locuri E. lamiha 
Fereczyet (tatăl șl fiul) an 
toe I și n. Un numeros pu- 
bito i-a tacurajat pe pârtie'.- 
pan ți ta timpul tremor tatae- 
oeri SnedSe • FAZA FINALA 
PR SJ.M. la handbal fem.- 
nta. a adus ta atari da ora- 
șta Hunedoara) cete ( repre
zentante ale liceelor ind-ja-

^^COKESPOf/DENȚH NOȘTRI
triale dta BecLean, Galați, 
Călărași, Tecuci, Brăila p. 
bineînțeles, Hunedoara. La 
sfîrșitul celor trei zile de în
treceri spectaculoase, titlul de 
campioană pe departament a 
revenit handbalistelor liceu
lui industrial nr. 1 Hunedoa
ra, antrenate de prof. Mircea 
Drăghlci (26—25 cu reprezen
tativa Gatațiulul, »—14 cu 
cea a Tecuciului șl 36—10 cu 
a Brăilei). • SUB EGIDA 
„DACIADEI", în oomuna 
Brăduț dta județul Covasna, 
a avut loc (timp de două xSe) 
o atractivă întrecere ciclotu
ristică — acțiune menite să

ștefan Rusu aplaudat la „tcenă detchisă" pentru reușitele tale 
ta finala cu Karl Helbing (R.F. Germania) Foto : Dragoș NEAGU

Ies, prin renunțarea la ideea 
că poate ciștiga fără a puncta, 
doar prin descalificarea ad
versarului. A încercat să fina
lizeze procedee tehnice și 
a reușit ! Ne-am bucura s-o 
facă în continuare...

Notațiile despre compor
tarea principalilor noștri 
candidați la titularizarea tn e- 
chipa pentru -mondiale*  se 
cer, insă, completate. Pentru 
că la -internaționale*  n-eu 
luat parte Ion Draiea (82 kg) 
și Ilie Matei (90 kg) — reți
nuți de examene — precum și 
Hie Minți (46 kg) plecat te 

popula.-izeze spartul cu pedale 
ta rtad-U pionierilor șl sec
tarilor. Au participai e.cflști 
dta peste 10 locaDtăți dta Ju
dețul Covasna șt chiar Sta 
Harghita tn prima zi s-a 
parcurs un traseu care a cu
prins tocabtâți dta bazinul 
minier a! Baraoltului. apo: 
au urmat probe de concurs 

pentru demontarea și monta
rea roților, a corturilor. In 
ziua a doua, pe malul rtulu. 
Kormos, s-a consumat o •- 
prigâ întrecere pe un teren 
accidentat — ta final, eoncu- 
renții trebuind să demonstre
ze șl caută ți culirvare : pre
gătirea unei mincări specifice 
zonei partlcipanților la între
cerile de cicloturism. • O 
NOUA PROMOȚIE de instruc
tori sportivi a absolvit cursu
rile (teoretice și practice) 
desfășurate la Casa de Cul
tură a Sindicatelor dta Mu
nicipiul Gh. Gh. Dej, sub În
drumarea C.M.E.F.S. 27 de 

Kristiansund, la «mondia
lele*  de juniori, unde, se 
știe, a cucerit titlul de cam
pion și medalia de aur, ca și 
Ion Grigoraș — 100 kg). Fără 
îndoială că. In continuare, 
prezența lor va Interi poten
țialul echipei noastre repre
zentative. dîndu-ne certitu
dinea unei comportări su
perioare și ia aceste categorii 
de greutate. Dar, cum scriam, 
plnă la campionatele mondiale 
de la Kiev a rămas facă des
tul timp pentru atingerea unor 
noi parametri da calitate tn 
pregătirea luptătorilor noștri.

curaarp. teure oare șase 
teta, a» pruns caKloati.vele 
te „btae" șt „foarte Mne". 
Astfel, numărul cndrelar tefi- 
atoe crește odată eu mișca
rea sportivă a orașului, care 
ia prezent are ta evldrața sa 
1ST instructori sportivi, dtatre 
oare 44 temea — ta gUnnas- 
dcă. poptee. stiriom, șah, te
nta de masă, handbal, radio- 
amatorism etc. • PESTE 
S SM DE TINERI dta județul 
Bacău an participat ta etapa 
te masă a tradiționalei eom- 
petițfc «Crosul tănăruim mun
citor-. M dintre aceștia, Ctș- 
tlgătorii etapelor pe tonali
tăți, și-aa disputat Intfieta- 
tea. ta codrul etapei județene, 
pa MeOe Complexului spor
tiv _zs AugUBt- dta Bacău. 
Istă prime trei clasați : 1.
Silvia Sodu (C.P.L. Bacău).
2. Anișoara Mireanu (B.A.T 
Molneștl), 3. FeMcia Moldo- 
veanu (Sanitar Bacău) ; 1.
P. Matei (CBM. Letea-Ba- 
cău), 2. r. Gavriliu (I.U.C. 
Gh. Gh. Dej), >. L Bănlșor 
(SA4.A. Gh. Gh. Dej).

Relatări de la : L IANCU, 
Gh. BRIOTA, I. VLAD, Gh. 
GBUNZU, E. TEIRAU și B. 
GHEORGHE.

JOCURILE MONDIA
(Urmare din pag. I)

puternici decât se credea. <d 
practicând un joc ofensiv, eu 
presing continuu. Plnă la urmă, 
valoarea superioară a poloiști- 
lor noștri si-a spus cuvîntpl, 
dar ei au trebuit să se între
buințeze serios în finalul de 
med, apropriindu-șî victoria 
după o spectaculoasă cursă de 
urmărire. Autorii golurilor Ha
giu 4, Gordan 2. Costrăș 2, 
Fejer 2, Ciobăniuc și Ardeleana. 
Un meci si mai greu ae a- 
nunță cel de marți, cu Italia 
(ora locală 22) care a Întrecut 
Japonia cu 8—6 (1—1, 2—2, 3—1,
2—2). In cel de-al treilea meci 
din grupă : U.R.S.S. — Brazilia 
14—7 (2—1, 5—2, 4—2, 3—2).

FLORETA : KUKI - LOCUL 
4, TOATE CELE TREI FETE 

IN FINALA I
Desfășurată duminică noaptea 

tirziu. finala probei masculine 
de floretă a faceput bine pen
tru reprezentantul nostru Pe
tru Kaki. El l-a Întrecut pe 
italianul Angelo Scuri cu 10—7. 
caliCdndu-se astfel fa semi
finale, fază fa care au mai 
avut acces Italienii Mauro Mu
ma (12—11 eu polonezul Robak) 
St Andrea Borella (10—4 cu so
vieticul Sevțov), alături de 
francezul Didier Lemenager 
(10—3 ca cubanezul Diaz). In 
asalturile pentru desemenarea

H I P I S M
Reuniunea de duminică a fost 

dominată de apropiata disputare 
a dertjyulul, la rare nu vor lipsi 
Trifoi, Strunga. Sadău șl Per

jar — campionul furtului. Din 
această reuniune consemnăm vlc- 
torile lui Catren șl Felcer, din 
formația M. Ș-tefânescu, prin 
care acesta a trecut ta fruntea 
clasamentului antrenorilor. Tot 
elte două victorii au obținut și 
formațiile M. Dumitru șl G. Sol
eați. primul dintre ei eu Herald, 
unul din fruntașii generației de 
2 ani, și cu Crevedia, o reușită 
fiică a Cravatei, eei de al doilea 
cu Retuș și Sabău, Retuș a fost 
condus cu aplomb de A. Po
pescu, iar cu Sabău, ta cursa re
zervată amatorilor, B. Manea a 
luai un start-blltz, dominlndu-șl 
adversarii. Remarcăm, de aseme
nea. prima victorie din carieră 
a tlnărulul P. Roman, realizată 
cu Hamilton, ta urma unul start



ROMÂNIEI —
PENTRU JUNIORI

12—6 cu C.N.A.S.E., 11—8 cu 
Steaua ; Dinamo : 7—6 cu Pro
gresul, >8—6 cu C.N.A.S.E.,
12— 6 cu Steaua, 13—5 cu C.S-Ș.
Triumf ; Progresul : 8—6 cu
C.N.A.S.E., 11—10 cu Steaua,
8—4 cu Triumf ; Steaua : 8—6 
cu Triumf, 12—4 cu C.N.A.S.E.; 
C.N.A-S.E. : 9—6 cu Triumf. 
(Gh. Nistor, coresp.). In „zona" 
de la Oradea : Crișul Oradea : 
10—5 cu Voința Cluj-Napoca, 
19—3 cu Rapid Arad, 10—5 cu 
Industria Linii Timișoara. 13—1 
cu Politehnica Cluj-Napoca,
13— 5 cu Mureșul, 16—8 cu Pro
gresul Oradea ; Voința : 15—2 
eu Rapid, 10—5 cu I.L.T., 10—5 
cu Politehnica, 16—6 cu Mure
șul, 5—5 cu Progresul I.L.T. :
14— 9 cu Mureșul, 10—6 
cu Progresul, 11—10 cu 
Rapid, 10—10 cu Politehnica; 
Progresul Oradea : 10—3 cu Ra
pid, 12—6 cu Politehnica, 10—6 
cu Mureșul ; Rapid Arad : 8—4 
cu Politehnica, 11—8 eu Mure
șul ț‘ Mureșul : 12—9 eu Poli
tehnica. (I. Ghișa și AI. Jiiăn, 
coresp.).

In urma a'cestor rezultate 
pentru turneul final — care se 
va disputa intre 5 și 7 august 
la Arad — s-au calificat Rapid 
București, Dinamo, Crișul si 
Voința.

★

ÎN SERIA A Il-a a Diviziei 
»A“ s-au disputat partidele din 
cel de al treilea tur, la com
plexul Venus-,1 Mai*,  de lingă 
Oradea. Rezultate : I.L.T. : 8—7 
cu Mureșul, 12—18 eu C.S.Ș. 
Triumf, 10—6 cu Progresul Ora
dea, 11—6 cu Politehnica ; Pro
gresul Oradea : 9—6 cu Mure
șul. 10—7 cu Triumf, 3—5 eu 
Politehnica ; Politehnica Cluj- 
Napoca : 6—8 cu Triumf, 7—7 
cu Mureșul ; Triumf : 6—5 cu 
Mureșul. (I. Ghișa, coresp.).

I t,trofeul PETsciiovscnr, eeasvientele diviziei ,,/v*
IlîOIUI SPORTIVITĂȚII

I PUBLICULUI, A REVENIT
| SUPORTERILOR F. C. OEE

general

brawska (Polonia) cu 8—1, ■ 
fost întrecută de Luan (R. P. 
Chineză) cu 8—2. Ea a ciștigat, 
cu 8—7. la cubaneza Del Risco, 
în finala acestei probe punc
tate de multe surprize (elimi
narea prematură a italiencelor 
Spaxaodari și Cicconetti, din 
echipa campioană mondială, a 
sovieticei Skopțova și a polo
nezei Dubrawska), Elisabeta 
Guzganu o lntilneste pe Zu 
(R. P. Chineză), iar Rozalia 
Oros luptă cu Aurora Dan.

ÎNCEP ÎNTRECERILE 
LA ATLETISM

Alți sportivi români intră azi 
in dispută sau îsi continuă și
rul evoluțiilor. Să notăm, mai 
intîi, că .sportul-sporturilor*'  
debutează la Universiada ’83, 
primii atleți în concurs fiind 
Bedros Bedrosian și Dan 81- 
mion la trlplusalt (calificări, 
ora locală 16) și Florența Cră- 
clunescu la aruncarea discului 
(calificări, ora 17,30). Apropo de 
atletism : Anișoara Cușmlr a 
ciștigat o Întrecere preuniver- 
sitară, cu 7,02 m, din numai 3 
sărituri.

In afara gimnastelor, poicriștl- 
lcr și floretistelor — despre 
prezența lor in programul de 
marți am amintit mai Înainte 
— vom tine pumnii în această 
zi pentru Carmen Bunadu. în
scrisă si la 100 m fluture (ora 
9 serii, ora 19 finala), pentru 
spadasinii Florin Saitos, Ru
dolf Szabo șl Nicolae Bodoezi 
(concurs individual, era 9 pre
liminarii și tund X ora 14 
sferturi), pentru tenismani fi 
pentru cicliști.

DERBYULUI
1. Tuștea. Cota : cișt. 4, ord. I, 
•v. *,  ord. triplă M. Car» a 
V-a: 1. Hamilton (Roman)
L Kozara. Cota : cișt. 1,60, ord. 
tS, ev. 16, triplu 1—S—5 1J0. Cursa 
a Vl-a ’. 1. Retuș (A. Popescu) 
1374, 2. Tenor, 1. Juvenil. cota: 
cișt. 1,60, ord S, ev. t, ord. tri
plă 32, triplu 1—I—6 107. Cursa 
a vn-a : 1. Herald CM. Dumitru) 
137,6, 1. Ibus, 6. Orsina. Cota : 
cișt. 6, ord. «5, ev. 18, ord. triplă 
627. Cursa a Vin-a : 1. Trandafir 
(V. G. Vasite) 137,7, 2. Grăbit,
2. Sudor. Cota : cișt. 2, ord. 23,
ev. M, ord. triplă T7. Curaa a 
IX-a : 1, catren (M. ștefânescu) 
134,2, 2. Hemion, 2. Hublou.
Cota : cișt 3, ord. tachisâ, ev. 
16, ord. triplă Închisă, triplu 
5—7—9 306. Cursa a X-a : 1. He
llcat (N. Nicolae) 1:33,5, 2. Se- 
menic. Cota : cișt. 2, ord. 45, 
ev. 27.

A. MOSCU

1. DINAMO 34 17 15 2 62-25 49
2. Univ. Craiova 34 20 6 8 66-29 46
3. Sportul stud. 34 18 8 8 48-29 44
4. F.C. Argeș 34 17 6 11 50-37 40
5. Steaua 34 14 10 10 47-41 38
6. Corvinul 34 13 8 13 46-38 34
7. F. C. Olt 34 14 5 15 47-36 33
8. A.S.A. Tg. M 34 13 7 14 41-42 33
9. Jiul 34 12 9 13 35-43 33

10. Polit. lași 34 11 10 13 37-40 32
11. F. C. Bihor 34 12 8 14 56-62 32
12. Petrolul PI 34 14 4 16 38-55 32
13. S.C. Bacâu 34 12 7 15 43-47 31
14. C. S. Tîrgoviște 34 10 11 13 36-44 31
15. Chimia Rm. V. 34 12 7 15 33-43 31
16. F.C.M. Brașov 34 11 7 16 41-51 29
17 „Poli" Timiș.
18. F.C. Constanța

34 9 6 19 35-64 24
34 7 6 21 30-65 20

TUR
1. SPORTUL stud. 17 11 4 2 28-10 26
2. Dinamo 17 8 9 0 34-12 25
3. Univ. Craiova 17 9 3 5 31-13 21
4. Corvinul 17 7 7 3 25-12 21
5. F.C. Argeș 17 9 3 5 26-18 21
6. Steaua 17 7 5 5 27-23 19
7. S.C. Bacău 17 8 3 6 24-23 19
8. Jiul 17 6 6 5 17-23 18
9. F. C. Olt 17 7 2 8 22-18 16

10. F.C. Bihoi 17 7 2 8 33-36 16
11. Polit. Iași 17 4 8 5 17-20 16
12. A.S.A. Tg. M. 17 5 5 7 14-21 15
13. Petrolul 17 7 1 9 21-32 15
14. C.S. Tîrgoviște 17 4 6 7 19-22 14
15. F.C.M. Brașov ' 17 6 1 10 20-30 13
18. Chimia Rm. V. 17 5 3 9 14-24 13
17. „Poli" Timiș. 17 4 2 11 19-32 10
18. F.C. Constanta 17 2 4 11 16-38 8

RETUR
1. UNIV. Craiova 17 11 3 3 35-16 25
2. Dîncmo 17 9 6 2 28-13 24
3. F.C. Argeș 17 8 3 6 24-19 19
4. Steaua 17 7 5 5 20-18 19
5. A.S.A. Tg. M. 17 8 2 7 27-21 18
6. Sportul stud. 17 7 4 6 20-19 18
7. Chimia Rm V. 17 7 4 6 19-19 18
8. F.C. Olt 17 7 3 7 1--18 17
9. C.S. Tîrgoviște 17 6 5 6 17-22 17

10. Petrolul Ploiești 17 7 3 7 17-23 17
11. Polit. lași 17 7 2 8 20-20 16
12. F.C.M. Brașov 17 5 6 6 21-21 16
13. F.C. Bihor 17 5 6 6 23-£v 16
14. Jiul 17 6 3 8 18-20 15
15. „Poli" Timiș. 17 5 4 8 16-32 14
16. Corvinul 17 6 1 10 21-26 13
17. S.C. Bacâu 17 4 4 9 19-24 12
18. F.C. Constanța 17 5 2 10 14-27 12

PENTRU LOTURILE REPREZENTATIVE,
Odată cu Încheierea campio- 

luat sfirșit 
y. anga
jați Intr-o pasionantă dispută a 
sportivității pentru cîștigarea
„Trofeului Petschovschl", acest 
tradițional trofeu decernat anual 
de ziarul nostru celui mai spor
tiv public. Aotuala ediție a reve
nit suporterilor echipei F.C. Olt, 
care au dominat autoritar Între
cerea, obținînd 16 note de 10 și 
o singură dată nota s, media rea
lizată (9,94) constituind recordul 
competiției.

Iată situația finală a ediției 
1982—83 a „Trofeului Petschov- 
schi” :

1. Scornicești 6,94 ;
2. București 9,55 ;
3. Tg. Mureș 9,53 ;
4. Hunedoara 9,41 ; 5—7. Bacău,

Craiova .și Ploiești 9,35 ; 8—U.
Pitești, Timișoara șl Tîrgoviște 
9,29 ; 11—12. Constanța șl Hm. 
VUcea 9,17 ; 13—14. Iași șl Petro
șani 8,12 ; 15. Oradea 9,00 ; 16.
Brașov 8,76.

I natului Diviziei „A” a luai 
șl Întrecerea spectatorilor, Îo4-i înlr-n ne oinn on (X

I
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I
I
I
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I
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VIITORUL SEZON ÎNCEPE...
Joi, la ora 10, la sediul F.R. 

Fotbal, va avea loc o întîlnire 
cu jucătorii din loturile „A*  fi 
Olimpic, precum și cu cei mai 
reprezentativi jucători din lo
turile de tineret și juniori. Cu 
această ocazie va fi anunțat 
programul internațional al se
zonului*  dc toamnă și obiecti
vele de performanță care stau 
în fața componenților loturilor 
reprezentative. Iată lista jucă
torilor convocați :

LOTUL „A” : Lung, Moraru, 
Iordache, Rednic, Negrilă, Ște- 
fănescu, Iorgulescu, Andone, 
Ungureanu, Munteanu H, Ți- 
cleanu, Augustin, Balint, Mo
vili, Boioni, Klein, Mulțeseu, 
Bălăci, Coraț, Cămătarii, Geol-

JOI
gău, Cîrțu și Gabor.

LOTUL OLIMPIC : Sperialu, 
Ducadam, Bărbulescu, Teleș- 
pan, Stancu, Iovan, Zare, Bog
dan, Pană, Bozeșan, Majaru, 
Terheș, Irimescu, Gîngu, Pi- 
țurcă, Șoiman, Văetuș, Damas- 
chin și Ralea.

DE LA LOTUL DE TINE
RET: Alexa, Belodedici, Gheor
ghiu, Tătăran, Popicu, Eduard, 
C. Ilie, Burdujan șl O. Po
pescu.

DE LA LOTUL DE JUNIO
RI : Stingaciu, Săndoi, Hagi și 
Mateut.

Lotul reprezentativ al tării 
noastre va pleca vineri 8 iulie 
la Paris, unde va evolua în ca
drul unui turneu international.

DINAMO BIICIJRfȘTI DHINt RECORDUt
(Urmare din pag. 1)

ua eu 9 campionate. Pro
centul de un titlu la trei ani 
denotă tăria clubului din sos. 
Ștefan cel Mare, ' 
nic. club foarte bine organi
zat. club-fanion 
nostru.

Am subliniat că dinamoviștii 
au ciștigat eu destula emoții, 
deoarece spre deosebire de e- 
diția a 64-a, în cea încheiată 
sîmbătă >,duelul" Dinamo — 
Craiova s-a transformat ln- 
tr-o aprigă dispută în trei, 
mare parte din timp „cursa" 
fiind dominată de Sportul stu
dențesc, liderul de toamnă al 
întrecerii ; echipă care a Ju
cat mereu tranșant, la victo
rie, ca și Universitatea Craio
va, dar care a cedat pasul 
după aceea atit de severă în
frângere suferită pe propriul 
teren în partida cu Dinamo.

club puter-

al sportului

FIȘlER

BASCHET, masculin : S-au 
calificat în turneul 1—8 : Ca
nada. S.U.A., Cuba, Iugoslavia, 
Israel. Australia. Coasta de Fil
deș. R. P. Chineză (în ordinea 
grupelor preliminare, cîstigate 
de aceste echipe).

VOLEI, masculin : Japonia — 
R.F.G. 3—0 (4. 12. 13), U.R.S.S.
— Iordania 3—0. (2, 0, 1) ; fe
minin : Brazilia — R.F.G. 3—0 
(13. 8, 13), Canada — Elveția 
3—0 (13. 8, 13).

SĂRITURI ÎN APĂ — tram
bulină 3 m : 1. Meigin Shi (R. P. 
Chineză) 500,73, 2. Megan Neyer 
(S.U-A.) 475,14, 3. Sylvie Ber
nier (Canada) 462,48. 4. Yuan- 
chun Peng (R. P. Chineză) 461,34, 
5. Kelly Mc Cormick (S.U.A.) 
458,28. 6. V. Tlrulnîkova
(U.R.S.S.) 454,05.

ÎNOT, feminin : 200 m liber
— 1. Irina Larișceva (U.R.SJS.) 
2:02,17, 2. Annelies Kraus (O- 
landa) 2:02,78. 3. Irina Ghera- 
simova (U.RJS.S.) 2:02,84 ; 200 m 
bras — 1. Larisa Belokon 
(U.R.S.S.) 2:34,02. 2. Ișkute Bu- 
zelite (U.RJS.S.) 2:34,58, X Lisa 
Borsholt (Canada) 2:36,22 ; mas
culin : 100 m fluture — 1. A- 
leksei 
54,65. 
55,45. 
nada) 
Alex.

Markovski (U.R.S.S.)
2. Thomas Jager (S.U.A.)
3. Thomas Ponting (Ca- 
55,55 ; 400 m mixt — 1.

Baumann (Canada) 4119,80
— la două sutimi de recordul 
lumii. X Lawrence Hayes 
(S.U.A.) 4:26,05. 3. Ricardo Pra
do (Brazilia) 446,87 ; 4X200 m 
liber — 1. U.R.S.S. 7474X X 
S.U.A. 7:30,18. 3. Canada 7:31,10.

dar 
re-

Disputa a fost „in trei“, 
dacă luăm în considerație 
zultatele dintre aceste trei e- 

i la următorul 
generis :

chipe ajungem 
clasament sui i

1. Dinamo
2. U. Craiova 
X Sp. stud.

4 1 3
4 12
4 1 1

o
1
2

6-3
3-3
2-5

5 p.
4 p.
3 P.

Așadar, tot 
samentul „cel 
monstrează 
dinamovist (deținător ii al 
altor două recorduri : cel al 
invincibilității — 22 etape fi
cd al meciurilor egale — 15), 
oonectat în totalitate si tot 
timpul NUMAI la bornele a- 
cestei întreceri. Ceea ce nu 
se poate spune despre princi
pala rivală a campioanei, 
Universitatea, cea care a a- 
vut de luptat pe mai multe 
fronturi, cea care s-a aflat la 
un.„ gol 
U.E.F.A.
azi la un pas de Cupa Româ
niei. Dar despre Universitatea 
și „fronturile*  ei l-a mai 
scris și se va mai scrie. Acum, 
cu ocazia acestui prim co
mentariu, să aruncăm rapid o 
privire pe scara clasamentului.

ordinea 
mare'*,  
forța 

(deținător

din 
care
„ÎF'-Iui 

fi 
cel

cla- 
de-

de finala Cupei 
și cea care se află

4. F. C. Argeș — impulsio
nată de personalitatea lui Do- 
brin — are mari șanse să Ce 
a 4-a „europeană" a campio
natului ț

5. Steaua continuă să caute 
formulele de echipă ;

6. Corvinul a acuzat șocul 
plecării lui Mircea Lucescu ;

7. F. C. Olt. deși in prima 
jumătate a clasamentului, 
mai avut, parcă, ambiția 
campionatul trecut.

Urmează marele pluton 
11 echipe — MAI MULT 
JUMĂTATE (!?) 
i-au desprins 
gradate. „Poli'

D-a 
din

de 
DE 

din cere 
echipele retro- 
' Timișoara fi

O DUPĂ AMIAZĂ
(Urmare din pag. 1)

le fi medaliile pentru cuceri
rea celei de a 65-a ediții a 
Diviziei „A”, golgcterul cam
pionatului, Jucătorul Grosu de 
la F.C. Bihor, ți cel mai bun 
arbitru al anului eompetițio- 
nal, care va fi desemnat azi 
de F.R.F., vor primi premii. 
Biletele de intrare se găsesc 
de vlnzare la casele obișnuite 
până la ora jocurilor. O fru
moasă inițiativă a organizato
rilor este aceea de a oferi in-

WMINISTRAJIA Dl STAI LITB-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
• PROCURAȚI-VA BILETE CU 

NUMERELE PREFERATE 1 • A- 
gențHle Loto-Pronosport mal pot 
elibera numai astăzi bilete eu 
numerele Mese de participant! 
pentru tragerea obișnuită Prono- 
expres de miercuri 6 Iulie 1983, 
care va fi televizată tn direct ln- 
cepînd de la oria 16,45. O fermă 
de joc avantajoasă, utilizată eu 
succes de tot mal mulțl partici
pant!, o oonstitule variantele 
combinate șl combinațiile „cap 
de pod", achitate sută la sută 
sau tn cotă de 25 la sută, pe 
cane se pot abține suite de dș- 
tiguri la mai multe categorii. • 
Continuă vtnzarea biletelor pen
tru prima tragere Loto t dki 
această lună, care va avea loc 
duminică 10 Iulie 1983. Se rea
mintește că un bilet costă numai 
M lei și poate fi completat cu 
o variantă achitată sută Ja sută 
sau cu .patru variante achitate 
tn cocă de 25 la sută. Indiferent 
de cota jucată, fiecare bilet are

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
FRONOEXPRES DIN » IUNIE. 
Cat. 1:2 variante 25% — auto
turisme Dada 1300 ; cat. 1: 2
variante 100% a 22.461 lei d I 
variante 25% a 5.615 led ; cat. 3 : 
14 variante 100% a 3.949 lei si 35 — . ... . 4 ;

5: 
e : 
7: 
8:

variante 25% a 987 lei ; cai.
52.25 variante a L720 tei ; cat.
174.25 variante a 516 
7.018,50 variante a 40
167.25 variante a 200 
3.535, 50 variante a 40 tei. 
la cat. 1 
mele „Dacia 1300“ de la cat. 1, 
obținute pe bilete jucate 25%, an 
revenit participantilor : CHIRLAC 
ION din Tg. Jiu și SZEGEDI 
RUDOLF din Orșova, județul Me
hedinți.

lei 
lei 
lei

cat 
cat. 
cat.

_____ _ __ Report
223.197 lei. Autoturis-

F. C. Constanta erau cunoscu
te mai de mult, 
tapă a clarificat 
sură lucrurile și 
celei de a treia 
ultimei. F. C. M. 
mînindu-i doar

Penultima c- 
in mare mă- 

in privința 
retrogradate, 
Brașov, ra
să parafeze, 

ierarhia (deși mai avea o șan
să, mai ales după golul lui 
Cîrțu, cînd Universitatea con
ducea cu 2—1 ‘ ’
Tocmai cînd 
duseseră pe 
dțlva jucători 
talentați. ca 
cătuș, Văidean, 
Brașovul, cit si Timișoara, și 
Constanța — orașe cu tradiție 
in fotbalul nostru au destule 
resurse fotbalistice si posi
bilități materiale să revină 
rapid în ^A“. Demobilizarea, 
în cazul lor, le-ar fl fatală. 
Socul e dureros, dar ciți alții 
n-au trecut peste el reușind 
să-și regrupeze iute rindurile 
si s-o ia de la început, 
mari șanse de izbândă.

Campionatul nr. 65 s-a _
cheiat și cu... 84 de debutanți 
(Hagi fiind, se pare, liderul 
lor), cu un golgeter inedit 
(orădeanui Grosn), cu mult 
prea multe cartonașe galbene 
și roșii (726-J-35). cu destule 
partide fără sare și piper, eu 
unele rezultate viciate. Asu
pra tuturor acestor aspecte se 
va reveni. Nu putem Încheia 
insă fără a... reveni și noi la 
ceea ce 
mult : 
tițiile 
Mîine.
tea 
st- 
nu 
sa 
îsi

la Tîrgoviște). 
brașovenii a- 
prima scenă 

deosebit de 
Stingaciu. Lă- 
Bălan. Dar atit

Cu

în-

ne interesează cel mai 
participarea in compe- 
enropene infercluburî. 

Dinamo, Uniyersita- 
Craiova, Sportul studențesc 
poate F. C. Argeș (dacă 

„Poli", care are și ea șan- 
ei, teoretică și practică !) 
vor afla adversarii. Și in

diferent de valoarea acestora, 
cele patru reprezentanțe 
fotbalului 
TORIA să

ale 
nostru AU DA- 

facă tot posibilul 
pentru a se comporta la înăl- 

a de-țtme. Universitatea 
monstrat că se poate...

trare liberă elevilor și studen
ților! pe bază de legitimații, 
cit și militarilor in termen.

Cele două echipe finaliste 
ale „Cupei României*  sosesc 
azi la București.

Universitatea Craiova, dorni
că să câștige acest trofeu și să 
participe la „Cupa cupelor*,  
•-a pregătit luni după-amiază 
în cadrul unui antrenament. 
Jucătorii titulari stat disponi
bili, cu excepțiile cunoscute,

ȘTIRI
• ARBITRII FINALEI CUPEI 

ROMÂNIEI. Medul de mîine, de 
pe stadionul „23 August”, dintre 
Universitatea Craiova și , Politeh
nica Timișoara, din cadrul fi
nalei Cupei României, programat 
la ora 17, va fi condus de o bri
gadă de arbitri avindu-1 la cen
tru pe Dan Petrescu (București), 
ajutat la linie de Florin Popescu 
(Ploiești) și Radu Petrescu (Bra
șov). In deschidere, de la ora 15. 
se va disputa finala campionatu
lui republican de juniori I, 
tidă oare va fi arbitrată de 
xandru Mustățea (Pitești), 
tai la linie de M. Lică și L. 
tea (ambii din București).

• AU LUAT SFÎRȘIT JOCU
RILE din cadrul turneelor 
zonale ale oamplonatului 
republican de Juniori n, care 
s-au disputat intre 20 iunie șl 3 
iulie, la Suceava, Slobozia și 
Baia Mare, In urma rezultatelor 
obținute, dreptul de participare 
ta turneul final, care va avea 
loc intre 16—19 iulie la Piatra 
Neamț, a fost obținut de echi
pele Portul Constanța (grupa de 
la Suceava), Electroputere Cra
iova (grupa de la Slobozie) și 
Cuoroni Baia Mare (grupa de la 
Bala Mare).

par- 
Ale- 
aju- 

Pan-

AfL&m trista veste a În
cetă rid din viață a fostului 
arbitru Internațional Con
stantin MITRAN, vechi ac
tivist în do mend ud fotbalu
lui.

Donose și Crișan, astfel că e- 
chipa craioveană va alinia 
„11 “-le de la Sibiu.

Politehnica Timișoara t-a 
reunit duminică dimineața la 
stadionul local și a făcut un 
antrenament- complex. Manea, 
Murar, Păltinișan și Giuchici 
s-au pregătit separat avînd 
ușoare întinderi musculare.

Deci, mîine, o după-amiază 
fotbalistică pentru toți iubito
rii fotbalului!

A apărut nr. 6/1983
al revistei

„EDUCAȚIE FIZICĂ
Șl SPORT“

Spicuim din sumarul acestui număr :
• Psitoologta Informației In aport de prof. univ. dr. M. Epu

rau ;
• Dinamica năvetuHM de pregătire fizică a studenților din 

România tn perioada 1962—1982, de conf. univ. O. Bân&țan :
• Perfecționarea modeâutul de concurs ki canotajul acade

mic, de asist, univ. N. Oprișan ;
• Probleme de bază privind selecția In handbal, de lector 

univ. L Bota ;
• Cercetări privind efectele terapeutice ale produsului „Ca- 

tergen“ in hepatitele cronice persistente la sportivii de perfor
manță, de conf. univ. dr. L Drăgan, dr. Ad. Vasillu, prof. univ. 
dr. V. Stroescu ;
• Moment de bilanț fl de perspectivă al Comisiei pentru 

educație fizică fl sport feminine, de Elena Dobincă ;
• Jocul de oină a foot practicat de tinerii daci 7, de prof. 

V. Stoian.
Pentru a primi eu regularitate revista „EDUCAȚIE FIZICA 

ȘI SPORT*,  revista profesorilor de educație fizică, a antreno
rilor, a tuturor activiștilor mișcării sportive, calea eea mai 
sigură este ABONAMENTUL.

NU UITAȚI ! Reânnolțl-Vă de urgență abonamentul la re
vista „Educație fizică șl sport*.



Astăzi, la Stara Zagora (Bulgaria) Noi recorduri mondiale la 100 m: Turul Franței (et. 3)

ÎNCEP
Astăzi încep, iu pitoreasca lo

calitate Stara Zagora din Bul
garia, întrecerile Campionatelor 
mondiale de navomodele cu 
propulsie mecanică, o competi
ție care, deși se află ab:a la a 
doua ediție, se bucură de mare 
interes. îi dovedește acest lucru 
și numărul mare de concurenți 
din foarte multe țări. Să no
tăm, de pildă, că numai din 
Uniunea Sovietică participă 
peste 100 de constructori de 
mininave, peste 30 din R. F. 
Germania, peste 40 din Belgia. 
Participă și alte puternice for
mații din S.U.A., Anglia. Sue
dia, Finlanda, Olanda, R. P. 
Chineză ș a. Programul campio
natelor cuprinde probele : vi
teză (modele captive, cunoscu
te sub numele de glisoare, 
probă în care s-a ajuns la per
formante fantastice, de pînă la 
240 km pe oră) ; machete auto
propulsate (nave militare, civi
le si experimentale) ; navomo
dele de viteză radiocomandate, 
echipate cu motoare termice șl 
electrice. Și mai este o probă, ia 
premieră, de mare spectaculo
zitate, care dovedește cu ade-

•TELEX*
AUTOMOBILISM • Nova

Paka, In Cehoslovacia, a avut loo 
a șaptea probă pentru CJS. de 
auto-cros. Rezultate : 1. Kart 
Weber (Austria) — „Porsche 
3 300-, X. Will Rijsal (R.F.G.) — 
„Audi 2 000“, 2. Karel Havei (Ce
hoslovacia) — „Chevrolet 5,7*.  
Clasamentul general : 1. ROsei
102 p, 2. Havel 67 p, 3. Vojta 
(Cehoslovacia) 43 p.

CICLISM • Turul Poloniei, *-  
tapa a doua (Plotrkow Tybunal- 
ski — Kedzierzyn, 179 km) a fost 
cîștigată de polonezul Tadeusz 
Krawczyk in 4.03:00, urmat la 2 s 
de Zdzislaw Wrona (Polonia) și 
la 4 s de Hans Matern (R.D.G.). 
Krawczyk a devenit liderul com
petiției cu 8.10:36. In urma sa, 
la 3 s este Wrona S Ciclistul 
suedez Sture Pettersson, 40 de 
ani, al doilea din cei patru frați 
componenți ai echipei campioane 
mondiale in 1967, 63 și 69. a în
cetai din viață intr-un spital din 
Alingsaas • La Zurich a avut 
loc „Cupa Europei*  In proba de 
1 000 m contra timp : 1. Emma
nuel Raasch (R.D.G.) 1:06.330, 2. 
Maik Malchow fR.D.G.) 1:05.39».
3. Gerhard Scheller (RJF.GJ 
1 «6,925.

HANDBAL * Competiția femi
nină de la Burgas a fost cSștt- 
gată de selecționata Ungariei. In 
ultima zi a turneului au fost În
registrate rezultatele : R. D. Ger
mană — Bulgaria 23—M (9—61. 
U.R.S.S. tineret — Polonia 24—23 
(12—10), Iugoslavia — Ungaria 
23—23 (11—11).

ÎNOT • La Puerto de la Crua, 
In S panta, a avut loc ocutcuml 
celor opt națiuni. Cîteva rezul
tate : bărbați : mo m liber — 
153,63 Escaias (Spania), 130 «
spate — 53,64 Feriand (Elveția), 
100 m fluture — 56.92 Lopez-Zu- 
bero (Spania). 200 m bras — 
2:24.63 Dagoa (Elveția), 300 m 
mixt — Lopez-Zubero 2:29.97. 
4 X 200 m liber — 7:42,74 Scoția; 
femei : 200 m liber — 2:06.72 Le- 
vaag (Norvegia), 100 m spate — 
1:05.53 Gysling (Elveția), 200 ■ 
bras — 2:40.01 Lempereur (Bel
gia), 100 m fluture — 154.32 
Brook (Elveția), 200 m mixt — 
2:21,76 Sihvfnen (Finlanda). 4 X 
100 m liber — 3:59.33 Elveția.

MOTO CICLISM • Mareîe pre
miu al Belgiei, la Spa-Francor- 
champs, pentru motocicfete ca 
ataș : 1. Biland-Waltisperg (Elve
ția) media orară 152.187 km, 3. 
Streurer-Schniders (Olanda). Li
deră a cflasamentului generai 
este perechea elvețiană cu 60 p. 
urmată de Schwărzei-Huber 
(R.F.G.) eu 42 p. Cursa de 500 
cmc a fost dominată de motoci - 
cliștii americani Kenny Roberts 
(media orară de 162.234 km.). 
Freddie Spencer și Randy Ma
mela. Lider ai clasamentului 
C.M. de viteză este Spencer ea 
105 p urmat de Roberts 100 p si 
Mamola 69 p. • Ta Tffendic. ta 
vestul Franței, a avut loe eurss 
de 500 cmc din cadrul C.M. de 
motocros : manșa talB a revenit 
belgianului Everts, a doua eon- 
natlonalului său Ma’herbe. ear*  
conduce, cu 168 p. în Clasamen
tul competiției.

PENTATLON MODERN « Cam
pionatul international al Fn’an- 
del : ecHtoe : 1. u.R.s.s. 16 544 n 
2. Finlanda 16 399 n. 3. Ungaria 
15168 p. 4. R. F. Germania 14 291 
p : individual : Go<mAarev
(U.R.S.S.) 5 505 p. Makeev
(U.R.S.S.) 5 583 p. Hvlkkonen
(Finlanda) 5 515 p. PeTIf (Fin
landa) 5 444 p.

RUGBY « In ultimul med al 
turneului său tn Zimbabwe. Sla
via Moscova a jucat la Harare, 
eu selecționata tării, si a pier
dut cu 21—9 (15—6).

DE NAVOMODELE MECANICE CALVIN SMITH 9,93 Șl EVELYN ASHTOKO 10,79!
virat înalta măiestrie la care 
s-a ajuns în acest sport : jocuri 
navale.

Din țara noastră participă la 
„mondialele" de la Stara Zago
ra un lot de peste 30 de spor
tivi. Conducătorul iotului este 
tovarășul Gheorghe Sandu, vi
cepreședinte al F.R. Modelism, 
iar antrenor ing. Cristian Crăciu- 
noiu, un experimentat cons
tructor de navomodele. „Ali
niem în concurs, multipli cam
pioni și recordmani republicani 
— ne spunea ing. Crăciunoiu. 
Mă refer la Leontin Ciortan, 
veteran al navomodclismu- 
lui din Petroșani, Ion Un- 
gureanu, inginer proiectant 
naval la Galați, Vasile 
Petrache, Henrich Greger și al
ții. El vor încerca • evoluție 
cit mal bună în confruntările 
ca adversari de mare valoare, 
campioni și recordmani mon
diali. care dispun de e dotare 
tehnică de ultimă oră. Ne pu
nem speranțe multe și în ju
niori, unde avem o seamă de 
elemente toarte talentate. Mă 
gindese, îndeosebi, la surorile 
Cristina și Daniela Ciortan și 
Tiberia Csaszar, la categoria 
viteză-telecomandă".

Desigur, toți sportivii noștrise 
vor strădui să obțină un loc cit 
mai bun In clasamente, baztn- 
du-se In special pe iscusința ta 
pilotarea navelor. Se cere ca et 
să abordeze întrecerile cu mult 
calm, chiar dacă la unele pro
be vor fi handicapați de teh
nica mai bine pusă la punct a 
adversarilor. Oricum, este un 
rar prilej de a dobândi expe
riență de concurs și de a învă
ța, de a cunoajte ultimele nou
tăți ta acest sport tehnico-a- 
plicativ de mare popularitate ta 
rindurile copiilor și tineretu
lui.

Viorel TONCEANU

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
Cătălin Navrotescu învingător în Polonia
• VARȘOVIA, 4 (Agcrpres). 

Turneul international de șah 
pentru juniori, desfășurat în 
localitatea poloneză Slupsk, 
a fost dștigat de Cătălin Na
vrotescu (România), care a to
talizat 9 puncte din 13.-
• VARȘOVIA, 4 (Agerpres). 

— Cu o rundă înainte de ta*  
cheierea turneului interna
țional feminin de șah de la 
Piotrkow Tribur.alski. in clasa
ment conduce Joana Jagod- 
zinska (Polonia) cu 8 uuncte, 
urmată de Gertrude Baum- 
stark (România) și Agneszka 
Brusztznan (Polonia) punc
te fiecare. Anett Wagner 
(R.D.G.), Hisabeta Sosnowska 
(Polonia) cite 7 puncte etc.

De pe stadioane fi dincolo de ele...

ECHIPA BMZILIEI, ÎN „RENOVARE1 CU UN BIHNÎ EUORWL
ÎN TURNEUL EUR8PHN

De rițjvx ani. ia lunile <âe 
vara europeanâ — și de tnarani 
mu Mm*  ta America de Sud — 
echipa repcrwirai vl a Braziliei 
lacreprtade luraee ta Europa- Re
cent a-a tacbeiat seria crier pa
ir» Jocuri a^ aeiecțiocaxei ..ca
rioca»*  cu un Irff* —ț Savorabh : 
t—6 eu Partugalia. 1—t cu T»r» 
Galtloc, Z—1 cu Evețla a 2—2 
eu Suedia.

Prin urmare, reprezesXMiva 
BCTWlri a aparul ta Europa e- 
xact dupd un an de ctnd a tort 
prexeoU ta turnerd final ai CLM. 
<Xa unde fotbakșui «ud-
araerieanl au artoat e6 șris M 
manevreze balonta ta mod rir- 
tuo^ exedeaz*  pr» 04 «trta 
tetaricâ. dar mal pecu prin tac- 
tlca de joc * aagașameoc firte. 
Eșecul zuferu ta fața Raitei a 
dat cale hbera .«quadret azzu- 
rra*.  care — dupd cum afirmi 
spec-talișcil — • av-ta ta acei meri 
cei mal puternic partener. Fireș
te, după campionatul ratai de 
brazilieni, presa din această țara 
ca și federație de apeciai'tate au 
Intrat ta alertă. După lungi dia- 
euțtt a fost ales noul antrenor ta 
persoana lui Carlos Alberto Par
rel ra, tncredirțindu-f-se o misiu
ne de nelnvldiat, aceea de a al
cătui o echipă capabilă să cuce
rească titlul mondial in Mexic, 
ca și ta 197». Parrelra nu a re
nunțat plnă acum la unele cele
brități, printre care Zico. Socra
tes, Junior, Falcao (și ult'mul 
face parte din lot), dar se rin- 
dește șl la faptul că paste trei 
ant aceștia vor denășl vlrsta de 
30 sau 32 de ani. Recentul cam-

In cadrui unui concurs al 
atletilor americani („Festivalul 
sporturilor"), desfășurat la 
Colorado Springs (2 225 m alti
tudine), au fost doborite am
bele recorduri mondiale ale 
probei de 100 m : la masculin, 
Calvin Smith a fost crono
metrat în 9,93, cu două sutimi 
sub vechiul record stabilit în 
1968 la J.O. din Mexic de Jim 
Hines, iar la feminin Evelyn 
Ashford a fost înregistrată în 
10,79, cu două sutimi mai bine 
decît reușise în iunie Marlîes 
Gohr (R. D. Germană) !

Calvin Smith are 22 de ani 
și este student al Universită
ții Alabama. Medaliat cu ar
gint la Universiada ’81 de la 
București, el reușise anul tre
cut 9,91 cu vînt de 2,1 m/s la 
Kari Marx-Stadt, in cadrul 
meciului cu R. D. Germană, fi 
îl intrecuse în cîteva curse pe 
Carl Lewis (care nu a concu
rat la Colorado Springs). Sur
prinzătoare este performan
ța lui Ashford (26 de ani), 
care fusese întrecută cu peste 
un metru (11,39 — 11,53) de 
fosta recordmană mondială 
la Los Angeles, cu 8 zile ta 
urmă 1 Rezultatele curselor:

BOXERI PESTE HOTARE
• Un lot de tineri boxeri 

români va participa, inoeplnd 
de joi. la întrecerile tradițio
nalului turneu international de 
la Tbilisi (U.R.S.S.) Antrenorul 
M. Nleolau va însoți la con
curs următorii «portivi : T. 
Burcă. M. Rotaru, N. Crain, C. 
Tudosa, G. Țențea, Cr. Dumi
tru si G. Mihnea.
• Un alt grup va fi pre

zent la turneul de la Balaton 
(Ungaria) : M. Fînâțean, C. 
Silitră, R. Obreja, T. Panalt 
și D. Răearn. Antrenor, L 
Mihalik.

Rezultate din penultima run
dă : Nagrodska — Baumstark 
remiză ; J. Khadilkar — Eu
genia Ghindă 0—1 ; Wagner — 
Brusztman remiză ; Jagod- 
zinska — Maziarka remiză.

• PLOVDIV. — Echipa 
UJUS.S. a dștigat cea de • 
8-a ediție a campionatului eu
ropean. totalizînd 38 p în 
clasamentul final, urmată de 
Iugoslavia 33 p. Ungaria 31 p. 
Anglia 30 p. Olanda 29,5 p. 
Bulgaria 25 p. Danemarca 20 
p, R.F.G. 17,5 p. Rezultate din 
ultima rundă : U.R.S.S. —
Ungaria 4.5—3.5 : Iugoslavia — 
Anglia 3,5—4,5 ; Olanda — Da
nemarca 4,5—3,5 ; R.F.G. — 
Bulgaria 3—5.

piooat mocdta! de juniori din 
Mexte. rișt^rt de Brazxta. 11 dă. 
firește, uruite speranțe—

Pe lingă satisfacții Parrelra a 
avut si rfteva decepții ta turc 
neM european. Dacă cel mal boa 
loe al celor de peste Ocean a 
tort considerat cu Portugalia, 
problemele cele mai dificile s-au 
țvtt ta partida cu Suedia.. Aceas
ta a fost, după părerea lui P>- 
rrelra. cea mal grea, iar Suedia, 
adversara cea mal bună, ta care 
mal ales Corneilusson a fost iu- 
toroi a două goluri st foarte 
greu de .ținut*.  UnU dintre Ju
cătorii brazilieni nu s-au ridicat 
ta valoarea reputației loe. ca Ed
son — fundaș lateral. Tominho 
—fundaș central, si chiar Careea, 
autorul celor mal multe goluri. 
-Poate eâ trebuie să ml rindese 
la talectarea lor și să apelez ta 
unn Juniori care au riști gat C M 
dhi Mexic- — a spus Parreira.

• DapA n etape, *n  campto- 
natul U-R.S.S. oontinuâ să con
ducă Cern omor et Odesa cu 22 p. 
urmată de Jalehirls 21 p, Dina
mo Minsk si Pahtakor^cfte 20 p. 
Cîteva rezultate din e€apa a 
17-a : Dinamo Kiev — Dinamo 
Tbilisi 1—1, Tomedo Moscova — 
Pahtakor 1—1, Dinamo Minsk — 
Dinamo Moscova 1—1. Jal Whirls— 
Spartak 1—0. T-S.K.A. Moscova— 
Zenit Leningrad 2—1. Sahtior Do- 
netk — Nistru Chisinău 6—2.
• în ..Cupa de vară*  : For

tuna Dusseldorf — F.C. Zii rich 
2—2, Arminia Biele fe’d — Ha
mm ăr by 0—2, Slavia Praga — 

100 m bărbați : Calvin Smith 
9,93, Bernard Jackson 10,19, 
Steve Riddick 10,20, Mike Ro
berson 10,20, Jeff Gold 10,35 ;
100 m feminin : Evelyn Ash
ford 10,79, Diane Williams
10.94, Jackie Washington 11,10,
Wendy Vereen 11,17. AÎte îe- 
zultate : masculin : 400 m :
James Rolle 44,73, Chris 
Whitlock 44,80, Eddie Carey
44.94, Mike Franks 44,96. Wal
ter McCoy 44,97 ; 200 m : La
rry Myricks 20,41 ; 110 mg : 
Willie Gault 13.47 ; 400 mg 5 
Edwin Moses 47,98, lungime — 
Myricks 8,64 m (vint favora
bil) ; înălțime : James Howard 
și James Barrineau 2,30 m, 
prăjină : Jeff Buckingham 5,67 
m ; greutate : Mike Carter 
21,07 m ; feminin : 200 m :
Chandra Cheeseborough 2*2,68  
400 mg : Lori McCauley 55,69, 
4 X 100 m : S.U.A. (Alice 
Brown, Diane Williams, Chee
seborough. Ashford) 41,61 (La 
o sutime de recordul mon
dial I).
• La Pori. în campionate

le Finlandei, Tiina T.illak a a- 
runcat sulița la 74,14 m. lar 
Minna Vehmatso a sărit 1,91 m 
la înălțime (record național). 
La masculin Arto Bryggare • 
alergat 110 mg in 13,67.

WIMBLEDONUL IN INSTANTANEE
Șl ADUCERI AMINTE...

AceasU a 97-a ediție a Wim- 
bledocuiui, încheiată săptă- 
mina trecută, greu poate fi 
asemănată cu eelălalte, fa>- 
scrise pină acum pe răbojul 
celui mai vechi și mai frumos 
turneu de tenis. Nu numai 
pentru că ea stabilește un 
nou record de asistență. : 
363 639 spectatori plătitori în 
14 zile (precedentul, cu 5 389 
mai puțin, în 1981). Ci, mai 
alea, fiindcă a făcut cele mal 
multe „zile grele" favor!ții or 
și a facilitat, parcă voit, as
censiunea unor jucători aflați 
foarte de curând aproape în 
anonimat. Pentru prima oară, 
din 1967 încoace, în finala 
masculină și-a făcut loc un 
competitor din afara capilor 
de serii. Ca atunci vest-ger
manul Wiliy Bugert (Învins 
de John Newcombe cu 6—3, 
6—1, 6—1), acum modestul
neo-zeelandez Chris Lewis — 
care declarase că-și încearcă 
,.u£tima șansă" de a intra în 
rlndul așilor — pierde tot 
atft de net la John McEnroe, 
culeglnd în fața campionului 
doar cu 1 ghem mai mult 
(3-e, 3-4, 2—8)...

Nu intenționăm a face o sta
tistică a tuturor k.o.-urilor 
din competiție, dar se poate 
spune că ultimul Wimbledon 
a demonstrat că în tenis ie
rarhiile «înt în continuă mif- 
oare, iar acestea nu mai tre
buie privite ea un „zid" de 
netrecut. Poate că, tocmai, 
am fi dorit ca Florin Segăr-

Căpitanul echipei, Socrates, s-a 
dovedit a fl sl el insuficient pre
gătit. ea și Isidoro — inconstant, 
lar Batista și Edson nu si-au pu
tut stăpinl nervii. acesta din 
urmă fiind chiar șl eliminat ta 
partida cu Suedia.

In schimb, unii au Jucat ta ni
velul așteptărilor, adică ta cota 
ridicată a fotbalului brazilian. 
Vom aminti printre aceștia — pe 
cri dtațl de -Agenția France 
Presse", ta primul rtad pe Mardo, 
Pedrinhs — fundași, Aiemao 
— mijlocaș defensiv șl, îndeosebi, 
pe ataeanutl Jorginlio de la Pal- 
mdras, ta care, așa cum a de
clarat antrenorul brazilian, vor 
fl adăugați st altl tineri, cam
pioni monCCall de Juniori ta 
Mexic.

Așa decL Brazilia a si Început 
pregătirea viitorului C.M.'85

Ion OCHSENFELD

DE PRETUTINDENI
Brondby (Danemarca) 3—1, St. 
Gaîlen (Elveția) — MalmO FJ.
3—1, Shimson Tel Aviv — Lucer
na 0—0. Eintracht Braunschweig— 
Vitkovioe (Cehoslovacia) 0—2.
• Au fost stabilite, prin tra

gere la sorți, meciurile din sfer
turile de finală ale cupelor Afri
cii. In „Cupa cupelor*  : Caps 
United (Zimbabwe) — Arab 
Contractor’s (Egipt). Buffaloes 
(Zambia) — Horo ya (Guineea), 
J.H.D. (Algeria) — Asec Abidjan 
(Coasta de Fildeș). Agaza Lome 
(Togo) — Vita (Zair). In „Cupa

DIN NOU
SCHIMBARE
DE LIDER...

ROUBAIX. Turul ciclist al 
Franței a continuat ieri cu e- 
tapa a 3-a, desfășurată între o- 
rașele Valenciennes șl Rou
baix, pe o distanță de 152 km- 
învingătorul etapei a fost decis 
la sprintul final între belgianul 
Ruddy Matthys și danezul Kim 
Andersen, primul fiind decla
rat învingător dar ambii 
au realizat timpul de 3h46:06 
(medie orară de 40,366 km). E- 
tapa a fost marcată de o mar» 
căldură și de căderea australia
nului Phil Andersen, la ulti
mul viraj înaintea sosirii. La 
aproape două minute a sosit un 
grup de 19 concurenți, care a 
realizat același timp : 3h48:15. 
în ordine, în acest pluton ma
siv au sosit Pascal Poisson 
(Franța), Sean Kelly (Irlanda). 
Eric Vanderaerden (Belgia), van 
der Velde (Olanda) etc.

în clasamentul general con-, 
duce acum danezul Kim Ander
sen (care l-a detronat pe fran
cezul Jean-Louis Gauthier) ur
mat de Joop Zoctemelk (Olan
da) și Claude Moreau (Franța).

Azi are loc etapa a 4-a. Rou
baix — Le Hâvre (299 km).

ceanu al nostru (în vizibil 
progres) să fi fost marele 
beneficiar al surprizelor Înre
gistrate acum. In fond, rezul
tatul său eu McEnroe este 
mai bun decât cel al finalis- 
tuluâ (a—4, 2-4, 3—«, 3—€) și 
tenismanul român este singu
rul dintre cel 7 adversari al 
laureatului, care l-a luat un 

.set !
Satisfacții, dar nu numai 

de ordin statistic, ne-a oferit 
proba juniorilor, acea „rampă 
de lansare*  a viitorilor cam
pioni. Aid, printre ocupanții 
locurilor pe podium, s-a aflat 
șl reprezentantul țării noas
tre, Mihnea Năstase. Finaiiist 
la dublu mixt și cu două 
victorii înscrise la simplu. 
Precedenta ' prezență româ
nească în finalele „micului 
Wimbledon*  : 1974, Mariana 
Si mior eseu la simplu fete 
(pierde la Mima Jausovec cu 
5—7, 4—6). Iată-1 acum pe 
Mihnea, bine direcțional spre 
afirmări vliiboare, puțind pro
mova de la locul 31, pe care-1 
ocupă actualmente în clasa
mentul mondial al categoriei, 
spre zonele de prim-plan.

Să nu uităm, de asemenea, 
că acum 20 de ani, un alt 
tenisman român, Hie Năstase, 
nu figura pe tabelul turneu
lui de juniori al Wimbledo- 
nuluL A trebuit, mal tirziu, 
să lupte direct pentru califi
carea în finala seniorilor. Și 
a reușit...

Radu VOIA

Un spectaculos auet aer»»*  
tntrt Corneliusson (stingă)] 
fi Toninho, in meciul amical 
dintre Suedia fi Brazilia (3—3)J 

campionilor*  : Red Devils (Zam
bia) — Villa (Uganda). Kotokd 
(Ghana) — Bilima (Zair), Ke-| 
nitra (Maroc) — Jaaraf (Sene-| 
gal), National (Egipt) — Canoni 
(Camerun) Meciurile tur-retur] 
sint programate în septembrie. |

• în „Cupa Libertadores*  : Es-|
tudiantes la Plată — F.C. Ame-| 
rica (Columbia) 2—€ (0—0). Ec-I 
tuidiantes s-a calificat în finala] 
grupei I. j
• In meciul de la Milano din-1 

tre Juventus și Flamengo (2—1)J 
punctele au fost marcate de P-eu] 
(auto’gol) și Boniek. respectivi 
Adilio.
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