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FLORETISTA ELISABETA GUZGANI Azi, de la ora 17, pe stadionul „23 August"

Șl GIMNASTUL LEVENTE MOLNAR - 
CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI

„ARGINT" pentru inotătoarea CARMEN BUNACIU și floretistaROZALIA OROS, 
„BRONZ" pentru gimnaștii LEVENTE MOLNAR $1 VALENTIN PlNTEA

ta 
iești). Radu Feiresea (Brașov).

ELISABETA GUZGANU LEVENTE MOLNAR
După ce gimnastele noastre 

eu deschis, duminică, drumul 
spre medalii, cea de a treia zi 
a întrecerilor Universiadei *83 
ne-a prilejuit noi și depline 
satisfacții. Reprezentanții spor
tului universitar din România 
au cucerit alte șase medalii, 
dintre care două de aur. Pe

CARMEN BUNACIU

cea mai înaltă treaptă a po
diumurilor de premiere au ur
cat floretista ELISABETA 
GUZGANU și gimnastul LE
VENTE MOLNAR, care devin 
astfel primii noștri campioni 
mondiali universitari la marea 
competiție din Canada. Pe 
lista celor cu medalii de ar
gint — inaugurată de echipa 
feminină de gimnastică, de 
Emilia Eberle si Mibaela Bl- 
ciu — figurează acum numele 
înotătoarei Carmen Bunaeiu 
si al floretistei Rozalia Oros. 
,,Bronzul* a revenit gimnaști- 
lor Valentin Pintea și. din 
nou, Levente Molnar. în fi
nalele pe aparate. Tuturor — 
in primul rtnd nroasoețPor

CAMPIONUL MONDIAL DE ȘAH LA BUCUREȘTI!
La invitația Federației româ

ne de salt, in cursul acestei 
săptămîni ne vizitează tara 
campionul mondial de sah, ma
rele maestru sovietic Anatoli 
Karpov. Sosirea sa este prevă
zută pentru miine după-amia- 
ză. campionul lumii urmi nd să 
fie in continuare oaspetele șa
hiștilor români, timp de patru 

campioni ai lumii sportului 
universitar — li se cuvin fru
moase cuvinte de laudă, pen
tru talentul și dăruirea cu 
care au luptat pentru culorile 
patriei. In rîndurile delegației 
noastre. performantele de 
luni au fost primite cu cea 
mai mare bucurie si cu dorin-

ROZALIA OROS

ta unanimă a celorlalți spor
tivi prezent! la Edmonton de 
a-și aduce, la rfndul lor, con
tribuția prețioasă, entuziastă, 
la un bilanț general cit mai
remarcată!, in spiritul fru
moaselor tradiții ala par
ticipărilor românești la Jocu
rile Mondiale Universitare de 
vară.

floretele noastre Ce aur 
șl argint I

Splendid succes la proba 
feminină de floretă ! Succes 
așteptat. dar, să recunoaș
tem, nescontat la asemenea di- 

zile. In perioada șederii sale 
in România, marele maestru 
Anatoli Karpov va susține o 
serie de demonstrații si simul
tane. așteptate cu deosebit in
teres. Totodată, campionul mon
dial de șah va vizita o serie 
de obiective sportive, turistice 
șl culturale din București și 
Timișoara. 

mensiuni. Pentru că. deși 
noua echipă feminină de flo
retă se află intr-o evidentă 
ascensiune. afirmîndu-se în 
acest an din nou pe planșele 
internaționale, puternica par
ticipare la întrecerile de la 
Edmonton — campioana olim
pică Pascale Trinquet (Fran
ța), fosta vicecampioană mon
dială Luan Jujie (R. P. Chi
neză). ltallencele Sparaeciart,

Hristache NAUM

Edmonton. 5 iulie

(Continuare bt pap « 4-a)

Reportaj la prima săritură românească de 2,30 m

SORIN MATEI ARE, DIN NOU, 
ALURA UNUI MARE SĂRITOR-
.^Simbiti 2 iulie, stadionul 

^23 August* din București. O 
ciudată atmosferă da pecsnȘă. 
acum, I* plia sezon, învăluie 
primul stadion al țării. Ve
detele rint plecate ta Univer
siadă, ceilalți fruntași, în
torși de ta Balcaniada de M 
Izmir, te odihnesc «sa... pre
gătesc campionatele națio
nale programate peste trei 
săptimini Doar juniorii per 
cit de cit interesați de ciști- 
garea titlurilor de campioni 
municipalii Excepție face 
„sectorul" de sărituri in 
înălțime din stingă tribunei I, 
cu cițiva din bunii săritori ai 
țării: Sorin Matei, Daniei
Albu, Constantin Militară, 
Silviu Stafiuc.

Sorin se miței ușor; chiar 
daci nu reușește un concurs 
perfect se vede ei este ia zi 
bună Cu o săptimini in ur
mă cițtigase titlul balca
nic la Izmir cu 2,23 m, cel 
mai bun rezultat al său din fr
eest sezon. Poate de aceea 
cere, după ce trece la 2,20 m. 
2,24 m. Are nevoie de trei În
cercări, ultima, cea bună. H 
ridici mult deasupra ștache
tei. De ta peluză, pe Itnia 
stilpilor, profesorul Gheorghe

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" EA FOTBAL, 
„0" CRAIOVA - „POLI" TIMIȘOARA 
îl CADRUL COMPLTIJILI NAJIONALL „DACIADA" 

în descindere,«la ora 15, llnala campionatului rcpuDlicaa 
de Juniori: corvlnul Hunedoara - cnimica nrndvcni 
------------- -------- ECHIPELE PROBABILE --------------------  

UNIVERSITATEA (antrenori: C. Oțet, N. Ivan) : Lung
— Negrilă, Tîllhoi, Ștefâneacu, Ungureanu — Țlcleanu, Iri- 
mescu, Geolgâu (Ad. Popescu) — Cirțu, Cămătaru, Bălăci 

POLITEHNICA (antrenori : Em. Dembrovschi, V. Bolț) : 
Sudu — Ștefanovlcl, Șerbăpoiu. Sunda, Mura.- (Vlătănes- 
cu) — Anghel, Manea (Titl Nîcolae), Rotariu, Bozeșan — 
Petrescu, Lehmann.

ARBITRI
Dan Petreseu (București)

Finala celei de-a 45-a editfl 
a Cupei României. UNIVERSI- 
TATEA CRAIOVA — POLI
TEHNICA TIMISOARA, pro
gramată ari, în Capitală, pe 
stadionul „23 August*, cu înce
pere de la ora 17 — punct fi
nal în sezonul competițional 
1982—"83 — ne prilejuiește mal 
Intfi o scurtă trecere in revistă 
a edițiilor disputate până acum.

Cucerindu-ri destul de greu 
dreptul ta viață, șt asta pentru 
ei la început, în anii 30, coro-

Cu prilejui jocurilor fina
le ale campionatului repu
blican de juniori și Cupei 
României, la stadionul „23 
August* vor avea loc da
tări / festivități de pre
miere.

Astfel, echipa campioa
nă a țârii la juniori va 
primi la sfirțitul Jocului o 
Cupă, tricourile și medaliile 
de campioni republicani la 
juniori.

In pauza finalei Cupei 
României, echipa cîștigă- 
toare a campionatului de

Teșu U face citeva semne. Pe 
tabelă apar trei cifre : 2, 3,0.
Este aproape șapte ți jumă
tate. seara, de departe se au
de transmisia radio a ultime
lor minute ale campionatului 
de . fotbal E liniște, nu este 
nevoie de obișnuitul apel el 
crainicului

Prima încercare e bană, dar 
Sorin doboară „la cădere*

Profesorul Teșu gesticulează

linie : FI. Popescu (Plo-

petiția a trezit neîncredere 
mai ales din partea cluburilor 
profesioniste, eare-și vedeau 
programul încărcat și cu alte 
tntîlntrl decît cele de campio
nat, Cupa României a devenit 
azi cu adevărat o competiție de 
frunte a țării. Trei factori au 
dat întrecerii altă culoare : ca
racterul ei eliminatoriu, cu 

______________Mircea TUDORAN 

(Continuare In pag. 2-3)

speranțe 1982/83, Universi
tatea Craiova, va primi 
Cupa și medaliile pentru 
performanța realizată. De a- 
semenea, Cupa pentru Cel 
mai bun arbitru român al 
anului competiționcd 1982/83 
va fi decernată arbitrului Nî- 
colae Rainea.

După disputarea finalei 
Cupei României, echipa cișiî- 
gâtoare va primi Trofeul 
transmisibil și o Cupă care 
se atribuie definitiv, iar echi
pei finaliste I se va inmîna 
o plachetă.

nemulțumit. Sorin e calm, 
face citaoa mișcări de suplețe- 
Se concentrează din nou, 
„prinde* o spărturi in pluto
nul răsfirat al alergătorilor de 
10 000 «n, aleargă hotărit ți se 
desprinde cu ușurință de fe
lină. Ștacheta rămine ne-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)



întrecerile de performanță ale înotătorilor seniori

După „internaționalele" de lupte
■i nuri jrflrF«m«xcg.37

SATISFACȚII, DAR Șl SEMNE DE ÎNTREBARE

DI MÎINE, CU OCHII PE CRONOMETRU, 
ÎN CĂUTAREA MARILOR SPERANȚE...

LA LOTUL DE „LIBERE"

Chiar dacă mai plouă și soa
rele se ascunde după nori, la 
bazinul .23 August" apa e 
limpede precum cristalul. „Și 
caldă, numai bună !“. exclamă 
Anca Pâtrășcoiu. Scriind acest 
nume, intrăm, de fapt, în... fon
dul problemei, băimăreanca fi
ind un veritabil cap de afiș al 
celei mai importante competi
ții interne a înotului româ
nesc — finalele „Daciadei" de 
performanță, care au loc de 
miine pînă duminică la coche
tul bazin bucureștean. Anca, 
realizatoare, recent, a noi per
formanțe remarcabile (4:19,2ola 
400 m liber si 4:56,74 la 400 m 
mixt, recorduri naționale de 
senioare si junioare), se numă
ră intre primii veniți la locul 
disputelor, alături’ de concdta- 
dinii săi pregătiți de antreno
rul emerit Gheorghe Dimeca, 
de Marian Slavic sau Ion Bach
ner, dintre care doar Teodora 
Hauptrieht nu e în plenitudi
nea forțelor. medicul de lot 
Rene* Atanasescu făcînd efor
turi pentru recuperarea ei.

La „23 August". gospodarii 
bazei. In frunte cu Constantin 
Enoiu si Dedu Matei, sînt. ca 
și sportivii, la ceasul ultime
lor pregătiri. Totul pare In re
gulă,' mai puțin instalația e- 
lectronică de cronometraj, ce 
va funcționa numai partial (din 
motive obiective, se precizează). 
S-a rezolvat si problema con
tinuării activității celor 8C0 de 
înscriși Ia centrul de inițiere 

Anca Pătrășcoîu (cu brațul ridicat) și colegele tale au mereu 
ceva de aflat de la antrenorul Gheorghe Dimeca™

Foto : Dragoș NEAGU

După „Trofeul Iugoslavia" la handbal feminin

al I.E.A.B.S. — în puținele 
momente libere ale bazinului 
descoperit si mai aies In cel 
acoperit. „Concurenții pot să 
sosească. Chiar si... spectatorii", 
susțin cei doi, adăugind ime
diat că intrarea va fi liberă.

Așadar. în așteptarea concu- 
renților. Din tot ce are mai 
bun înotul nostru, o singură 
mare absentă, numită Carmen 
Bunaciu, participantă la Uni
versiadă. E posibil, ce-i drept, 
ca și alți cîțiva tineri sportivi, 
aflati în „competiții școlare", 
să nu urce pe bloc-starturi, dar 
se poate oricum afirma că 
.JDaciada" se anunță o între
cere de toată atractivitatea. 
Vor fi prezențj. în definitiv, 
aproape toți posibilii purtători 
ai speranțelor noastre la apro
piatele campionate europene 
(de seniori si juniori), la ..Con
cursul Prietenia" sau la Balca
niade. Or. însemnată în sine, 
disputa din zilele următoare 
are si menirea de a măsura, 
cu ochii pe cronometru, desi
gur. realismul acestor speranțe.

îl vom urmări, deci, cu toată 
atenția pe reșițeni, băimăreni, 
ploieșteni. bucuresteni Ga 
Steaua, un proaspăt antrenor 
— nimeni altul deeft fostul 
campion al țării Zeno Oprițcs- 
eu), pe to ti oeilalti, la o com
petiție privită, ne spune an
trenorul federal Mircea Olaru, 
drept un moment de adevăr în 
înotul românesc.™

Geo RAEȚCH1

In continuarea comentariilor noastre după Concursul interna
țional de lupte de la București, In numărul do astăzi ne propu
nem să ne referim la competiția de lupte' libere și, ca și la 
greco-romane, cu deosebire la comportarea sportivilor noștri vi
zați in selecția pentru campionatele mondiale de la Kiev (sep
tembrie).
Sînt, de la început, necesare 

citeva precizări. Valoarea în
trecerilor a fost asigurată, în 
afara echipei noastre, de for
mațiile S.U.A., R.P.D. Coreene 
ji R. F. Germania — cu lo
turi puternice, de reputație in
ternațională. Oaspeții au pre
zentat la unele categorii mai 
multi concurenti. ceea oe a fă
cut tot mai dificil accesul spre 
fazele finale. Echipa noastră — 
și ea reprezentată de mai multi 
luptători — a reunit cam tot 
ce există mai bun la ora ac
tuală la acest stil. în aceste 
condiții, putem situa cele sase 
victorii românești la un nivel 
satisfăcător, asa cum aprecia 
si antrenorul principal Ion 
Crisnic. El ne mai spunea însă 
că. dincolo de satisfacția aces
tor succese, ca si de unele con
cluzii pozitive, are si destule 
motive de îngrijorare în per
spectiva greului examen al 
„mondialelor". Pentru că evo
luția sportivilor noștri la tur
neul de Jibere" a avut unele 
plusuri, dar si destule scăderi...

Este adevărat că la categor'a. 
cea mai mică de greutate (48 
kg) valoarea concurentelor a 
fost extrem de ridicată, dar ne 
așteptam ca reprezentantul 
nostru. tânărul Nicu Hincu, 
să-și valorifice mai bine po
sibilitățile și pregătirea, reu
șind — cel puțin — calificarea 
în finala mare. Or. el a pier
dut, de exemplu, două meciuri 
cu 0—10 și 2—10 p (!). scoruri 
care spun multe despre... ce ar 
trebui să facă de-acum îna
inte I La 52 kg — nimic nou, 
adică, din păcate, nici un spor
tiv de nădejde, competitiv pe 
plan internațional., Ne^au con
vins de aceasta toți cei 8 (!) 
eoncurențl români înscriși la 
întrecerile categoriei. De mai 
multi ani unul din puținii oa
meni de bază ai lotului de ..li
bere*. dar cu evoluții mai sla
be în ultima vreme. Aurel 
Neagu (57 kg). ■ marcat de 
această dată o evidentă reve
nire de formă, hiptînd așa cum 
e făcea cînd era prezent prin
tre medaîiatii marilor compe
tiții. Experiența sa competițlo- 
nală are însă nevoie, la con
tinuare. de o mereu mal sus
ținută muncă de pregătire, pe 
baza căreia să se sprijine, in
tr-adevăr solid, și curajul lui 
de a Înfrunta cu încredere în 
forțele proprii cei mai puter

nici adversari. Si Traian Ma
rinescu (62 kg) a evoluat bine, 
cu destule momente in care 
șl-a impus prin tehnicitate și 
pregătire fizică superioritatea, 
câștlgînd relativ ușor finala ca
tegoriei. „Duelul" Laszlo Ger- 
gely — Cos tin Dănăilă (la 68 
kg) a dat, acum, dștig de cau
ză ultimului, dar a lăsat des
chisă problema titularizării, 
urmînd ca viitoarele competiții 
să le ofere antrenorilor solu
ția cea mai bună. „Speranța 
nr. 1* la categoria 74 kg este, 
am spune îndreptățit, tinărul 
Claudlu Tfcnăduîanu, un luptă
tor cu calități evidente pentru

Aurel Neagu finalizează un atac 
Klm (R. P. D. Coreeană) 
marea performanță. Evoluțiile 
lui din sala Floreasca. în spe
cial cea din meciul cu ceho
slovacul Zoitan Hodosi, ne-au 
clătinat însă puțin Încrederea 
In afirmarea lui la „mondiale". 
Doar dacă atît Tămădulanu, cit 
și antrenorii lotului vor reuși. 
Împreună, să folosească urmă
toarea etapă de pregătire, pen
tru ca la această categorie de 
greutate, așa cum se dorește 
și cum este, de fapt, posibil, sâ 
avem o reprezentare corespun
zătoare cerințelor. Un alt 
„duel" care se pare că va con
tinua este cri dintre Gheorghe

„CUPA DACIA"
La Oradea, cea de a 6-a e- 

diție a „Cupei Dacia" la cul
turism, găzduită de Casa de 
cultură, a reunit sportivi din 
patru țări. Pe echipe a câști
gat reprezentativa României 
— 27 p. Pe locurile următoa
re : Ungaria — 25 p, Cehoslo
vacia — 14 p și Polonia — Op.

Iată învingătorii pe catego
rii : 1,70 cm — Jenă Varga 

Fodore si Iulian Rișnovcanu 
(82 kg). Si unul, și celălalt au 
reale posibilități de a progresa. 
Au dovedit-o de mai multe ori, 
chiar și la aceste ..internațio
nale". Dar numai cu POSIBI
LITĂȚI nu se poate ajunge la 
podiumul de onoare ! Radu Ci- 
prian (90 kg) — avînd atuul 
tinereții — va trebui să încer
ce. în continuare, să eîștige 
lupta pentru titularizare, la 
care emite pretenții si Ion Iva
nov. Problemă grea pentru an
trenori la categoria 100 kg 
unde, deși câștigător. Aurel Pa- 
nait nu a avut o evoluție con
vingătoare. iar Vasile Pușcașu 
ee află încă departe de forma 
care l-a consacrat. Fără contra
candidat. Andrei Ianko (+100 
kg) ne-a surprins plăcut prin 
tușul realizat in finală in 
compania unui adversar va-

In partida decisivă cu O Hoa 
Foto : N. DRAGOȘ 

loros, americanul Thomas Bruce, 
dar antrenorii ne spuneau că 
Ianko este lipsit de șanse rea
le în fata adversarilor eu o 
greutate mult superioară. Dar, 
poate că mai sînt și sile 
cauze...

La această oră continuă pre
gătirile lotului nostru pentru 
campionatele mondiale. Sîntem 
siguri că Învățămintele de la 
„internaționale" se vor oglindi 
în planurile antrenorilor și — 
de ce nu ? — «de sportivilor.

Dun GARLESTEANU 
Costin CHIRIAC

LA CULTURISM
(Ungaria) ; 1,76 cm — Andras 
Deme (Ungaria) ; 1,82 cm — 
Nicolae Giurgi (România) ; 
1.83 cm — Ernest Kantor 
(România).

Concursul. organizat de 
QJ.E.F.S. Bihor și asociația 
sportivă Rapid Oradea. s-a 
bucurat de un frumos suc
ces.

Iile GHIȘA — conesp.

ECHIPA ROMÂNIEI SI-A DEZVĂLUIT MULTE LACUNE.5

PÎNĂ LA C.M. DIN POLONIA ELE TREBUIE ÎNLĂTURATE
SĂRITURA ROMÂNEASCĂ DE 2,30 m

Echipa feminină de handbal 
■ tării noastre a participat, 
recent la • competiție de 
prestigiu : „Trofeul Iugo-
stavla", la startul căreia au 
fost prezente campioana mon
dială, reprezentativa Uniu- 
aîl Sovietice, Iugoslavia, ea- 
Bficată la J.O. din 1984, pre
cum și formațiile Bulgariei. 
Cehoslovaciei. Norvegiei, O- 
lendci și Iugoslavia Ca
acest prilej, handbalistele ro
mânce au marcat debutul lor 
competițional international. în 
vederea participării la C.M. 
grupa „B* (kma decembrie, în 
Polonia).

Trebuie spus, ca o primă 
constatare, că echipa noastră 
a început satisfăcător (vic
torie în fața reprezentativei 
Cehoslovaciei), pentru ea spre 
sfârșitul întrecerii să-și e- 
puizeze forțele, și să piardă. 
Ia o diferență foarte mare (13 
goluri), tn disputa cu Bulga
ria. Cei doi tehnicieni aflați 
la cîrma echipei, Simion 
Pompiliu si Eugen Bartha, 
wind chiar din start să veri
fice potențialul de joc, proce
deele tehnice învățate, capaci
tatea de rezistentă ale unor 
handbaliste tinere, au abordat 
competiția cu nu mai puțin 
de cinci debutante : Edit T5- 
r3k, Gcorgeta Oncu, Aliz 
Pfefferkon, Manuela Neică și 
Renate Klein. Dacă privim 
prin această prismă locul ocu
pat de echipa României (4) la 
„Trofeul Iugoslavia", compe

tiția fiind considerată un ex
periment, performanța în 
line a fost trecută pe un plan 
secundar. Dar aceasta este sin
gura explicație ?

Confruntările de la Kario- 
vac — cum ne spunea antreno
rul Simion PompiMu — au 
scos la Iveală destule slăbi
ciuni ale întregii echipe : 
„Partid» eu Bulgaria ne-> per
mis observații asupra tartarilor 
pozitive, dar mai eu seamă a- 
supra lacunelor ee le-an ma
nifestat Intr-un joc de mare 
miză. handbalistele românce. 
Astfel. lucrul eel mai grav ni 
s-a părut a fi slaba, uneori 
foarte slaba rezistență fîzirf- 
Echipa. in ansamblul ei. a fast 
incapabilă să reziste jocului ta 
mare viteză, schimbărilor de 
ritm impuse de bsndbzlis- 
tele bulgare. Pe acest fond, r 
levele pregătite de noi au co
mis mari si nepermise erori 
de prindere și de pasare a 
mingii*.

Dialogul nostru cu antreno
rul Simion Pompiliu a foot 
lung și presărat -de interlocu
tor. cu măsurile ce se impun 
a fi grabnic adoptate pentru ca 
slăbiciunile să Ce înlăturate 
din comportarea echipei. ^Fi
rește — ne spunea dînsul — 
nu punem infrîngerea din fața 
Bulgariei pe seama faptului 
că am dorit să verificăm debu
tantele din echipă. Carențele 
sînt urmarea unei pregătiri 
insuficiente, de care și noî 
sîntem vinovați. Dar consider 

— stit eu cit Si colegul meu 
Eugen Bartha — eă nld de 
data aceasta antrenorii de M 
cluburi au au respectat În
tocmai Indicațiile date fc 
federație cu privire ta te- 
strolrea jucătoarelor eon va
cate ta lot ta mod special ta 
funcție de posturile ocupate 
tn echipa reprezentativă*.

Nu ne grăbim să găsim vi- 
aovați. Important este, după 
opinia noastră, ca procesul de 
taotrulre să ae îmbunătățească 
dc la o xl la alta, greșelile să- 
virșite de echipă ta confrun
tările de la Karlovac să fie 
înlăturate, astfel ea ta preaj
ma începerii campionatului 
mondial formația României să 
fie capabilă să evolueze cu 
maximă eficiență.

ten GAVR1LESCU

SVCCESUt ESTX KAU. ,,«U-
CKETUL" ESTX MIC :

La sefiSe Ac Jox tn pro de < 
șl 10 lei aflate în vlnzace (între 
care și Lozul vacantei) continuă

(Urmare din pag. 1)

mișcată, Sorin face, ne bureți, 
us salto mortale, grupul din 
jurul antrenorului te tmbrăți- 
țeazi. Am asistat Ia prima să
rituri la 2,30 m s unui atlet 
român, cifra reprezentind o 
premieră ți pentru n stadion 
din țsră.

Se caută a ruletă. Directo
rul concurs ului, I. Paras- 
ehtoescu, oficiază remisura- 
rea ștachetei. Se ridici steagul 
alb, ceea ee înseamnă cd per
formanta lui Sorin Matei este 
exact 220 m.

Recordmanul cere rocă doi 
centimetri. Ștacheta cade la 
fiecare din cele trei încercări, 
dar ultima dată după un 
„timp de gindtre""  ...

He vin ta minte citeva ima
gini ele carierei lui Sorin 
(n-n. care împlinește. astăzi, 20 
de ani. LA MULTI ANI t), 
considerat eu 2—3 ani ta urmă 
copilei minune al săriturii tn 
tnîlțime. La 17 ani tirea 227 
m, un veritabil record mondial

OMINISTBAÎIA BL STAI LOTO-PR6NOSPOHT INFORMEAZĂ
M ae atribuie numeroase dști- 
gori ta amoturtama „Dada nov 
șl importante sume de bani, rie- 
eare loa vă oferă posfbaitatea de 
a vă număra șl dv printre bene- 
ftrtarll acestui sistem de joc deo
sebit de simplu, operativ șl a- 
usatajos, bineînțeles cu condiția 
de a partidpa.

Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, c iulie 19S3. se 
televizează In diret* mcvmtad de 
M oca 17.46. 

ai categoriei de virstă. Un ac
cident la fold i-a oprit apoi 
progresul, mai mult prin se
chelele psihice deeît cele fi
zice lăsate. A revenit destul 
de nesigur, iar recordul de 
223 m de anul trecut a pd- 
rut moi degrabă o tnitmplare 
fericită in ansambhsl evoluții
lor. In toamna trecută. Dra
gan Tancid, nr. 1 mondial al 
tehnicienilor probei (Meyfarth, 
Măgenburg, Trănhardt, Nagel, 
Holzapfel etc.) II considera un 
săritor de 23C m. Și chiar 
dacă ta sezonul de sală gugen 
Popescu ți Constantin Militam 
păreau mai bine plasați ta o- 
ceastă cursă, Sorin, cel mai 
talentat și, oricum, cel mai 
serios din grupul fruntașilor 
noștri, învinge primul specta
culoasa barieră. Este, poate, 
un act de justiție sportivă, o 
răsplată per.tru cel care ți-a 
dominat generația.

Sorin Matei ne-a convins 
simbiiă ed are din nou alura 
unul mare sărilor, tl așteptăm, 
cit de curind, la... 2,35 m I

CIȘT1GURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1 IULIE

Cat. 1 (13 rezultate) : TI va
riante 25% a 3,291 lei ; Cat, 2 
(12 rezultate) : 9 variante 100% 
a 811 lei și 295 variante 25% 
a 203 lei ; Cat 3 (11 rezulta
te) : 194 variante 100% a 107 
Iei Și 2.979 variante 25% a 27 
lei.
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DRUMUL SPRE FINALA AL PROTAGONISTELOR

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
A.S.A. Tg. Mureș (A) 
Auto Timișoara dud.) 
Sp. studențesc Buc. (A) 
Dlnamo București (A)

— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2—8 Metalul Sighișoara (C) 
2—1 Progr. Vulcan. Buc. 
1—0 Petrolul Ploiești (A) 
10—0 Corvlnul Hunedoara

CE PREVEDE REGULAMENTUL

(B)

(A)

CURSUl DE

A ANTRENORILOR
inai două victorii la activ, for
mația din Timișoara gi-a de
monstrat eu autoritate, și in 
cupă, valoarea din campionat. 
A urmat «momentul Rapid". 
Echipa de la podul Grant a do
minat competiția in anii de în
ceput. cucerind trofeul Înainte 
de război de șapte ort șase 
victorii fiind consecutive, serie 
unică In cupă. De remarcat că 
ta disputa cu Venus București, 
din 1940, au fost necesare patru 
confruntări pentru departajare! 
Edițiile postbelice au fost do
minate de Steaua: formația 
bucureșteană s-a Impus cu au
toritate, a devenit o adevărată 
specialistă a cupei si a cucerit 
trofeul de 13 ori. A mai existaț 
„momentul Arieșul Turda" 
(1981), a doua echipă din Divi
zia »B“ (după Metalul Reșița) 
care a cucerit cupa (în dauna 
Rapidului). Victorie răsunătoa
re, eu ecouri ta viata ulterioa-

ră a cupei ți a finalistei din 
Giuleștl. In sfirșit, «momentul 
Universitatea Craiova" echipă 
care, după ce f-a impus In anii 
din urmi ta campionat, au se 
putea, datorită valorii sale, 
să nu ae afirme ți ta Cupa 
României, unde a terminat vic
torioasă de trei cri.

Astăzi, studenții eraioveni vor 
intilni tot o formație estudian- 
tlaă. Politehnica Timișoara. 
După neașteptata sa victorie 
din 1958 (1—0 eu Progresul
București, după ce eu o săptă- 
mină mai înainte, ta campio
nat. Progresul cîștigase cu 
7—0 I I) a dispărut din etapele 
superioare ale cupei, pentru a 
reapărea în ultimii ani. Și cu 
mult aplomb.

Meciul Universitatea Craiova 
— «Poli* Timișoara se află ta 
a 2-a ediție a sa ta cupă, prima 
confruntare avtnd loc cu doi 
ani ta urmă, tot in finală, pe

In 
se recurge 
din <8 in 
toare.

• Elevii 
trarea liberă.

• Finala „Cupei României'

nucaz de egalitate și după disputarea prelungirilor,
la lovituri de la 11 ai, ei finala se va rejuca 
48 de ore pini la desemnarea echipei ciștigă-

studenții si militarii in termen vor avea in-

Stadionul Republicii, in fața a 
40 WO de spectatori. A clțtigat 
atunci formația olteană cu 6—0, 
prin golurile înscrise de Balacl 
(2), Donose, Crișan, Ctrțu și 
Negrilă, In cele două formații 
aliniindu-se multi dintre jucă
torii care vor evolua si azi. Cu 
toate că timișorenii ocupă locul 
17 In campionat si au retrogra
dat tn «B“, ei se anunță totuși 
un adversar redutabil pentru 
eraioveni. Seria bună de rezul
tate înregistrate to Cupă le-a 
dat acestora încredere In ei 
înșiși. «Meciul este deschis sri- 
eărui rezultat, ne spunea an

va fi televizată în direct.

Finalele edițiilor precedente
August", cu începere de la ora 17, 
r prelungiri, finala ediției w. 45 a

liova și Politehnica Timișoara este 
putâ in finala competiției, diferența
Dor k>tâ meckirfie (în paranteza, 
agonist®le In xhia finoîaf) :

„ir Ou) (A)
Rlpensta Timișoara (A)

5-0
«-5

Unirea Tr. Bac. (A) 
R1p«nsla Timișoara (A) 
C^A.M.T. Timișoara (B) 
Sp. studențesc Buiy 
Venus București (Â)

5-1
5-1 
3-2 

(A) 2-0
2-2 

(2—1. 5-3), 2-2 (0-0. 1-1), 2-1
- Unirea Tr. Buc. (A) 4—3
- „U* Cluj Sibiu (A) 7—1
- Sp. studențesc Buc. (A) 4-0
- C.F.R. Timișoara (A)
- Silința Cluj (A)
- R. roșie U.T. Arad
- Racâra Mediaș (B)

(A)

Hocfira Ploiești (A) 
CC.A. București (A)

z-e
1-0

Dinamo Bucurețti (A) 
Progresul Oradea (B)

2-0
6-3

(3-0) 
(2—1. 
6-5) 
0—0) 
n-n 
£2-0) 
(1-0) 
(2-1. 
(0—0) 
(1—1) 
a-o 
(2—0) 
a-2) 
(1-0) 
a-») 
(0-0, 
i-i) 
a-o) 
(0-0, 
0-0) 
(2-0) 
(1-0. 
9—3)

1954 
1957/58 
WSV59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1063/64 
1964/65 
1965/64 
1966/67 
1967/68

196^69
1969/70
W70/71 
1971 fii 
1971V73

3*

») 
») 
40)

<2)

«)

1973/74
1974/75

1975/76 
197tf77 
1977778
1978/79
1979,180
ițeam
1981 na

Progresul Oradea (A) 
șutnta Tknlșooro (A) 
Dlnamo București (A) 
Progresul București (A) 
Az+oșul Turda (B) 
Steaua București (A) 
Petrolul Ploiești (A) 
DWramo București (A) 
Ștllnja OoJ (A) 
Steaua București (A) 
Steaua B^rcvrești 
Dtaomo București

trenorul Emerich Dembrovschi- 
Sigur, Craiova e o echipă mai 
bană, £ar «Poli" se află în as- 
eensiune, a jucat bine ți in 
sferturi ți în semifinale. Iar 
cupa este o competiție pentru 
outsideri !" Timișorenii au so
sit ieri cu avionul si au des
cins la hotelul Union. Craiove- 
nil au venit cu autocarul și lo
cuiesc la hotelul București, An
trenorul Constantin Oțet este 
încrezător ta forțele «ll“-lui 
său : «In mod normal valoarea 
trebuie să-ți spună euvîntul. 
La Timișoara, in eampionat, am 
pierdut eu 1—0, dar la Craiova 
■oi am eiștiâat eu 8—8 I încă 
o dată, cred că valoarea va de
cide rezultatul”.

Ia deschidere, de la ora 15, 
ae va desfășura finala campio
natului republican de juniori, 
tatre Corvlnul Hunedoara ți 
Chimica Tirnăveni.

Ieri a început la centrul teh
nic al F.R.F., de la Complexul 
,^3 August" din Capitală, 
cursul de perfecționare a an
trenorilor echipelor _ de Divizia 
„A“ (principali și secunzi), 
„speranțe" și Divizia „B“.

După cuvîntul introductiv, 
rostit de Mircea Pascu. vice
președinte al F.R.F.. au fost 
prezentate următoarele refe
rate :

Aspecte tehnice desprinse din 
desfășurarea campionatelor^ di
viziilor „A" și „B“ 
tor Stănculescu).

Aspecte moderne 
si antrenamentului 
Teodorescu).

Despre schimbul, 
riență efectuat în 
de antrenori români 
Alexe).

Tendințe in jocul _ 
men tul echipelor de peste ho
tare (Mircea Lucescu).

Astăzi vor fi prezenți la curs 
ți medicii și masorii celor 18 
formații divizionare ..A“.

începînd de mîine, joi 7 iu- 
He. ți pdnă «îmbătă (inclusiv) 
se va desfășura, tot la centrul 
tehnic al F.R.F.. de la Comple
xul „23 August", cursul de per
fecționare a antrenorilor de la 
centrele de copii si juniori.

(prof. Vic-

ale jocului
(prof. Leon

de expe- 
străinătate 
(prof. Nicu

Si antrena-

CA) 
(A)

Steaua București 
StecKM București 
Steaua București , ,
Rapid Bucurețtl (A) 
Chimia Rm. Vîlcea (8)

CA) 
W

Mui Petroșard (A) 
Rxypîd București (A)

4-2
1-1

anchetă la încheierea campionatului

NORI = 18 SELECȚIONERI
re deplină a echipei naționale ’83

caută speranțele

de fotbal al primei di
nii au părăsit, în sfîrșit, 

reîntilnlt ieri, intr-o saîă 
dunat pentru o trecere in 
in ediția abia Încheiată 

iperiență in vederea sezo- 
fl început să bată 
ulrl, am organizat 
ortinei, menită să 
tulul, care e și

lung prilej de comentarii. An» pus celor 1* antrenori 
principali, următoarele două întrebări :

OR

lor- 
iu — 
tei -

. Ba- 
Iheor-

(lorgu- 
Ungu- 
Bolăni 
nătaru.

iț, Ba-

1. Ste
rn Bt>- 
nătaru.

lovilă.

lorgu- 
tgurea- 
(Iovă- 

Balaci.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• POLITEHNICA IAȘI IN TUR

NEU IN FRANJ A. Ieri dimineață, 
m vizi „nara ,A" Politehnica Iași 
■ plecat ta Franța. unde va efec
tua an turneu de mal multe me
ciuri. Joi. la Paris, fotbaliștii 
ieșeni vor tattlni selecționata ar
matei franceze, iar tn continuare 
var participa la un turneu la 
Saint-Cast, alături de alte trei 
echipe.

• .CAPA VHTOBUL- LA JU
NIORI. Inltlat* de FJL Fotbal, 
.Cupa Viitorul-, la juniori, ur
mărește depistarea unor elemen
te Înzestrate cu ealltăti aportlve 
(1 morale. In vederea completării 
loturilor reprezentative de juni
ori. Competiția, ta ears de dee-

fășurare, cu etapa pe județe, îșl 
va disputa faza pe zone, între 
20—26 Iulie. în mal multe locali
tăți. pe două categorii de vlrstă : 
Juniori născut! după 1 august 
1956 si 1967. Iată orașele unde vor 
avea loe locurile fazei pe zone : 
Seria I : Alba Iulia (după 1 au
gust 1966) șl Hunedoara (după 1 
august 1967). «eria a H-a : la Ti
mișoara <19661 si Rm, Vîlcea 
(1967), seria a m-a : la Boman ------ . ---------- ------- ---- B 

și Giurgiu
(1906) fi Plodești (1907). seria
IV-a: la Brăila (1906) ' ------
(1067).

Turneele finale, pe________ ____________ cele două 
categorii de vlrstă. se vor desfă
șura între 29 Iulie — 2 august, 
tn două orașe care vor fi stabi
lite In zilele următoare.

la ușă. 
o primă 

prelun- 
așa un

GHEORGHE

1. CARE A FOST, DUPĂ PĂREREA DUM
NEAVOASTRĂ, Ca MAI BUN „11" AL CAM
PIONATULUI 1982/83 ?

2. CE JUCĂTORI TINERI, DE PERSPEC
TIVĂ, V-AU IMPRESIONAT MAI MULT ?

lată răspunsurile primite :

CONSTANTIN 
(Steana)

L Lung — Negrilă, Iorgulescu, Ste- 
fănescu, Ungureanu — ȚMeanu. Bo
itei, Klein — Cîrțu, Cămătaru, Bălăci.

2. Hagi. Eduard, Balint. Lăcătuș, 
Belodedici.

FLOREA DUMITRACHE 
(Corvlnul)

L Lung — Rednic, Iorgulescu, Ste
fănescu. Ungureanu — Țideanu (An
done). Bolăni, Klein, Balad — Geol
gău (Văetuș), Cămătaru.

2. Movilă, Hagi, Mateuț.

FLORIN HALAGIAN 
(F. C. Olt)

L Lung — Rednic, Iorgulescu, Ste
fănescu. Ungureanu — Ticleanu, An- 
done, BSltel, Klein — Cămătaru, 
Bălăci.

2. Hagi, A Popescu. Movilă, 
Popescu, Mateuț.

M.

IOAN CZAKO 
(A.S.A. Tg. Mureș)

1. Lung — Rednic, Iorgulescu, 
Ungureanu — C. _ .

Augustin, Boloni, Bălăci — Geolgău, 
Cămătaru.

fănescu.
Ste- 
Tlie.

CE NE DEMONSTREAZĂ OPȚIUNILE ANTRENORILOR ?

C e constată o cvasiunanimitate ta «afirmarea echipei oafionaie 
care a evoluat in această primăvară, în cete trei meciuri deosebit de 

grele în cadrul campionatului european. Titularii nu Bpsesc, desigur, din 
„selecția* antrenorilor .

Ce! mai sugestiv este faptul că lotul de 18 e prezent ta totalitate. Doar 
cîteva nume apar din afara lotului {Tilihoi cu tnef citări, Stancu cu două, 
și alți 6 jucători menționați cite o dată). S-ar părea deci că echipa națio
nală s-a constituit intr-un colectiv greu de contestat in

echipei

momentul de față.

LUNG
REDNÎC IORGULESCU ȘTEFĂNESCU

TICLEANU BOLONI KLEIN
GEOLGĂU CĂMĂTARU

Ce altă satisfacție mai mare, în final de sezon, pentru Mircea Lucescu

UNGUREANU 
BĂLĂCI

2. Jenei. Movilă. Balint, Hagi.
LADISLAU VLAD

(Jiul)
L Lung — Negrilă, Iorgulescu, Ște- 

fitaeecu, Ungureanu — Ticleanu. B0- 
Etai. Kteta — Geolgău. Cămătaru, 
Balacl.

2. Lăcătuș, Hagi, Mateut A. Po
posea. Q. Popescu, Călin, Cojocaru, 
Belodedici. H»p.

ION MARICA 
(Politehnica Iași)

L Lung — Rednic, TOihoi. Ștefă- 
nescu. Ungureanu — Țlcleanu. B5- 
Htal, Kleta. Bălăci — Cirtu. Cămă-

2. Mateuț. Paveltuc, Hagi. Mănăilă, 
MovRă, C. Die. Burdujan, Gheorghiu.

J. Movilă. Hagi, Mateuț, O. Po
pescu.

CONSTANTIN RADULESCU 
(C. S. Tîrgovlște)

L Lung — Rednic, Iorgulescu, 
fănescu. Ungureanu — Țideanu. 
ISni. Bălăci, Klein — Geolgău. 
mătaru.

2. Hagi. Balint. O. Popescu, A. 
pzscu.

Ște- 
Bd-
Că-

Po-

ION OBLEMF.NCO
(Chimia Rm. Vîlcea)

L Moraru (Lung) — Rednic (Ne- 
grifă). Iorgulescu (Tilihoi). Stefănescu, 
Ungureanu — Ticleanu. Boloni. Klein, 
Bălăci — Geolgău. Cămătaru.

2. Hagi, Săndoi.

GHEOBGHE DARABAN
(F. a Bihor)

L Lung (Moraru) — Rednic, Icrgu- 
lescu, Stefănescu. Ungureanu — Tl- 
rfcanu, Băl tei. Klein, Balacl — GeoJ- 
gău, Cămătaru.

2. Movilă, Hagi. Balint.

VIOREL MATEIANU 
(Petrolul Ploiești)

L Lung (Moraru) — Rednic (Ne
grilă), Iorgulescu (Andone). Ștefă- 
aescu. Ungureanu — Țideanu, BS- 
IOnl, Kkdn — Geolgău, Cămătaru, 
Bălăci.

2. Hagi. Ralea. Balint. Belodedid. 
A. Popescu. Călin. Burdujan, O. Po
pescu, Văidean.

NICOLAE VĂTAFU 
(S, C. Bacău)

L Lung — Rednic, Nicolae, Stefă- 
nescu, Ungureanu — Movilă. Țidee- 
nu, Băl tei, Bălăci — Cămătaru, 
Geolgău.

STEFAN COIDUM 
(F.C.M. Brașov)

L Lung — Rednic, Andone, Stefă- 
nescu, Ungureanu — Geolgău. Au
gustin (Klein). Băloni, Bălăci — Cîrțu, 
Cămătaru.

X Hagi. Mateuț. Sttngaciu, Balint.

EMERICH DEMBROVSCHI 
(Politehnica Timișoara)

L Lung — Rednic. Iorgulescu. Ște- 
filnescu. Ungureanu — Țideanu. An- 
done. BolOni. Klein — Cămătaru, 
Bălăci.

2. Mateuț. Rotariu. 
O. Popescu. Movilă,

Hagi. Behxiedici, 
Văidean.

CONSTANTIN 
(F. C. Constanța)

TILVESCU

L Moraru — Rednic. Iorgulescu, 
Stefănescu. Ungureanu — Țideanu, 
Bdloni. Bălăci — Geolgău. Cămătaru, 
Hagi.

2. Hagi. Movilă, O. Popescu.

și pentru secundul lui, Mircea Radulescu î Un imbold ca ei să continue 
pe drumul des ți la capătul căruia să cunoască alte frumoase succese, 

foarte Interesantă ji sugestivă concluzie ee oferă prezentarea tinere
lor speranțe ote fotbalului nostru, te acest clasament al spe

ranțelor figurează, ta ordine, Hagi (cu 17 notări). Movilă (11), Mateuț și 
Balint (8) și alții, viitori candidați ta titularizare în 

lată, dealtfel, »11*-le speranțelor, văzut de comisia
lor 18 antrenori.

echipa națională, 
de selecție* a ce-

SSngochi
Belodediei 

A_ Popescu 
Hogi 

O echipă frumoasă „la citire*, cu

Eduard
Mateuț

Gheorghiu 
Burdujan 

O. Popescu 
nume care apar deseori în prim-plan. 

Rămîne ca ea să se constituie ți intr-un ansamblu bine sudat, pentru a 
nu rămîne o simplă constelație de speranțe.

Movilă
Balint



JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ

O zi cu frumoase succese ale sportivilor noștri: 6 medalii
(Urmare din pag I) 

fostă campioană europeană, 
și Cicconetli, ambele din echi
pa campioană a lumii, sovieti
ca Skopțova, poloneza Du- 
brawska — ne lăsau intacte 
speranțele în medalii, insă nu 
lăsau să se prevadă... strălu
cirea acestora. Si lată că, 
întrecînd toate așteptările, la 
NAIT Arena, in fata unui nu
meros public si a camerelor de 
luat vederi ale televiziunii, 
foarte- tinerele reprezentante 
ale scrimei românești. Elisa- 
beta Guzganu si Rozalia Oros, 
au mers din victorie in victo
rie în finala de 8 a probei, 
urcînd apoi pe planșă pen
tru ultimul asalt, cel care avea 
să desemneze deținătoarele 
medaliilor de aur si argint ale 
Universiadei ’83. Astfel, după 
ce în primul asalt al finalei 
am avut... duble emoții. Intrtr 
cît pe planșă se aflau două 
din cele trei reprezentante ale 
noastre. Rozalia Oros și Au
rora Dan, acum la o oră mai 
tlrzie (cînd în tară mijeau, zo
rile), două scrimere românce 
se aflau fată în fată, miza 
fiind titlul de campioană 
mondială universitară. Titlu 
care a revenit Elisabetel Gnz- 
ganu, sportivă descoperită, 
lansată și afirmată în clubul 
Steaua, unde a început în ur
mă cu opt ani scrima, la vira
ta de 11 ani. sub conducerea 
prof. Maria Teodora, a&um 
fiind antrenată la club de Tu
dor I’etruș, In această primă
vară. la Budapesta, ea a ob
ținut medalia de bronz la 
«mondialele* de tineret după

Bronzai s-a transformat In... aur!
Cu un an în urmă, la com

petiția europeană a juniorilor. 
Levente Molnar se anunța, 
prin cele două medalii de 
bronz cucerite in finalele 
pe aparate, o autentică spe
ranță a gimnasticii românești. 
Pentru ca 1983 să însemne a- 
nul afirmării sale în marea a- 
renă internațională. La «eu
ropenele* de seniori de la 
Vama, el a intrat in două fi
nale — la inele S cal cu mî- 
nere —. urcînd pe cea de • 
treia treaptă a podiumului 
de premiere la primul aparat 
Iar acum. iată, la .Coliseum*. 
10 000 de spectatori m aplau
dat cu entuziasm splendidul 
exercițiu al lui Levente Mol
nar Ia inele, un exercițiu eu 
elemente de mare dificultate, 
executate ea dezinvoltură ta 
impresionantă siguranță. „Bron
zul* de la europene s-a .rans- 
fo-mat. așadar. în aur. tinârnl 
din Gheorgheni — 10 ani.
primul antrenor: Franeise
Hoffman, luerînd acum la lot 
cu Visile Coșariu — devenind 
campion mondial universitar, 
primul său mare succe» din- 
tr-o carieră pe care i-o dorim 
cit mai lungă si mai fructu
oasă. a a fost, indiscutabil, 
cel mai bun concurent la ine
le, aparat la care gimnastica 
românească și-a făurit o fru
moasă tradiție, prin victoriile 
de altădată ale lui Dau Gre
en. Molnar a intrat In concurs 
cu cea mal bună notă cbțrmi- 
tă in prima zi 0.88). juriul »- 
cordîndu-i si în finala oe »• 
parate aceeași notă, confirma
re a unei valori constant ri
dicate. Cu un total de 19.80. el 
i-a devansat pe americanii 
James Hartung ’9.50 si Fever 
Vidmar 19.40. Sovieticul Ale- 
xandr Pogorelov. unul din
tre cei mai buni gimnast! ai 
lumii, a trebuit să se mulțu
mească cu locul •— Pe locul 
8 s-a clasat Valentin Pintea — 
18.65.

TELEX S TELEX ® TELEX @
ATLETISM a La Stockholm -. 

masculin : 100 m : Lattany
(S.U.A.) 10,21, 800 m : Druppers 
(Olanda) 1:44,75, Cruz (Brazilia) 
1:44,95, Wulbeck (R.F.G.) 1:44,98, 
1 500 m: Spivey (S.U.A.) 3:36,9). 
5 000 m : Leitao (Portugalia)
13:24,62. Herle (P.F.G.) 13:25,73.
400 mg : Nylander (Suedia) 49,91, 
3 000 m ob. t Marsh (S.UA.) 
8:17,39, Mamlnskl (Polonia) 8:18,39. 
Fell (Anglia) 8:19.56, Schwarz 
(R.F.G.) 8:20,13 : înălțime : Sjo-
berg (Suedia) 2,28 — record ; fe
minin : 3 000 m : Sly (Anglia) 
8:46,63. ErnstrOm (Suedia) 8:52,45, 
Peel (Anglia) 8:57,18, Mărie! ca 

ce in 1981 a debutat în echi
pa reprezentativă, pe planșe
le Universiadei de la Bucu
rești, unde a cîștignt cu cvar
tetul României medalia de aur. 
Medaliata cu argint. Rozalia 
Oros, s-a afirmat In Clubul 
sportiv Satu Mare, sub îndru
marea prof. Ștefan Haukler, 
antrenorul echipei feminine 
a României.

Care a fost drumul spre a- 
saltul decisiv ? In sferturi : 
Elisabeta Guzganu — Zhu 
Quingyuan (R. P. Chineză) 
8—3. Rozalia Oros — Aurora 
Dan 10—9, Madeleine Philion 
(Canada) — Ramos Estrada 
(Cuba) 8—8. Pascale Trinquet 
(Franța) — Luan Jujle (R. P, 
Chineză) 8—4 ; în semifinale t 
Guzganu — Philion 8—2 81 
Oros — Trinquet 8—5. Pentru 
locurile 3—4, Philion — Trin
quet 8—5 ; pentru locurile 
1—2 : Guzganu — Oros 8—5,

Despre această finală, domi
nată net de floretistele din 
România (singura țară c« 
toate trei concurentele califi
cate in această fază. Aurora 
Dan, clasîndu-se pe locul T. 
formația noastră avînd astfel 
numărul 1 pe tabloul probei 
pe echipe). elocvente sînt si 
aprecierile comentatorului ca
nalului 12 al televiziunii ca
nadiene : ,«O strălucitoare vic
torie a Elisabetel Guzganu, 
într-o finală românească a 
unei probe ia care ambele 
sportive din această tară aa 
lăsat in urmă multe stele ale 
floretei. printre care si Paa- 
cale Trinquet, dublă medalia
tă cu aur la Jocurile Olimpi
ce de la Moscova*.

Și la cal cu minere. Leventa 
Molnar a avut o execuție ex
celentă. Dar arbitrajul a foet 
evident părtinitor: sportivul
nostru ar fi meritat cel pu
țin 9,80. însă i s-a acordat 
numai 9,55 III Abia ia urma 
contestației depuse de dele
gația română, i s-a ridicat no
ta cu cinci sutimi șL eu un 
total de 19,25 fia prima zi 
9,65). Molnar a obtinut meda
lia de bronz, la egalitate cu 
japonezul Toshiba Muramat- 
sa. Pe primul loc. de aseme
nea la egalitate, sportivii so
vietici Alexandr Pogorelov ta 
lori Korolev, cu 19,80.

Cea de a treia medalie în 
-ceste finale a revenit M 
Valentin Pintea — bronz ia 
sărituri, sportiva! de la Stea
ua avînd la riadul său execu
ții de nivel ridicat. E a foot 
notat din nou cu 9.75. deci ta

- - - - -  rișicr - - - - - - - -
1A5CHIT, fen’nț* ; SpAAt* — 

Japonia IM—W. Iugoslavia — 
Marea Britani. 77—24. Canjtoa — 
Spania 73—6X S.U-A — Franța 
74—58, Iugoslavia — B.P. Chineză 
77—71 ; mascu'lB 2 Canada — 
B. P. Chineză IM—SI. lugoslavte 
— Israel 100—75, Cuba — Austra
lia 90—50. S.U.A. — Coasta Oe 
FUdeș 104—65 Marea Britanic — 
Angola 111—n. Mexic — Egipt 
ao—74, Finlanda — Senegal TI—«X 
Japonia — iîcng Kong 138—«s 
Iordania — Libia 104—50.

CICLISM. 1 oeo at atari de pe 
k>X feminla î L Erika Saloumtoee 
f ASS.) l.iltSi. X IsaheSc M5- 
eoSoao (Franța) 1:23X77 X Na- 
dejda Ibartfma (U R-S.S.) l:'.« Zri: 
mazenlia : L Alexandr Panfilov 
(UASS.) 1«JX X ștefane 
Baudino fltafia) 1V jas. X An- 
irta Zette (URSA) l»Se 
IX Gi Lăutaris 1:11.842.

GIMNASTICA. maaeulia. Para
lele : L Huang Wota CB. P. ctb- 
ceză) 10.5a, Vladlmtr Arteenov 
(OASS.) 1»S» X James Har
tung CS.U.A.) 1» JS. Soî : L Iuri 
Korolev (VASS.) 14.8». x Vto- 
dfinlr Artemov 10.45. X PtuKppe 
Vatuone (Franța) g Huang Wto 
10.40.

ÎNOT. feminin : 400 m liber —

TELEX • TELEX • TELEX •
Puică 9:04,IC ; m?: Skoelund
(Suedia) 55,01, înălțime : Mey- 
farth (R.F.G.) l.M m.

CICLISM • Etapa a a ta
rului Poloniei, Kedzicrzyn — Us- 
tron, a revenit polonezului Ar.dr- 
zej Serediuk în 3h 33:51, urmat 
la 8 secunde de compairio’u’ său 
Dariusz Zakrewskl In cLasa- 
mentul general conduce Zadislaw 
Wrona (Polonia),

SĂRITURI ÎN .APA e La Buda
pesta, proba feminină de tram
bulină a fost cîstlgată de Grecka 
Jelidemeri (Cehoslovacia) cu 454 
p. Ruxandra Hociotă s-a clasat 
pe locul 5 cu 41S.07 p.

total de 19,58, devansat doar 
de Loa Yun (R. P. Chineză)
19,65 si Warren Long (Cana
da) 19.55. intrecindu-l în

VALENTIN PtNTEA

Prima satisfacție și în 
competiția de Înot de la cen
trul de natație Kinsmen, com
petiție de nivel ridicat, in care 
cad necontenit recordurile 
Jocurilor, sovieticul Serghei 
Zabolotnov doborind, cu 
2:00,42. și un record european 
— la 200 m spate. In proba 
feminină de 100 m spate. Car
men Bunaeiu a fost cronome
trată cu cel mai bun timp în 
serii (1.-0X68), întrecind-o pe 
sovietica Larisa Gorecakeva 
(1:03.90), tn vreme ce în cea
laltă serie Susan Walsh 
(S.U.A.) obținea primul loe 
ea 1:03.95. in finală, eleva 
Crlsttnei Șopteriaa de la Di
namo a condus 70 de metri, 
cedînd într-un disputat fi-

Trlcoloril li

0 cnrsă loartc echilibrau

Dacă marți cele mai mari e- 
moțil le vom avea la con
cursul feminin pe aparate la 
gimnastică (din păcate, ta 
ora convorbirii participarea 
Emiliei Eberle, era incertă din 
cauza unei crize de apendi
cită), miercuri va fi. mai 
lntîi, ziua atletismului. Flo
rența Crăeiunesea ia parte le 
proba de aruncarea discului, a 
cărei finală e programată ia 
oca 18,40. ora locală. Mihaela 
Stoica concurează la 109 
mg — sferturile la ora 18. se

Clasamentul
Ia clasamentul pe medalii al 

Universiadei de la Edmonton, 
după trei zile de întreceri, pe 
primul loc se află U.RAA. — 
21 medalii de aur, 7 argint, I 
bronz, urmată de R.P. Chi
nezi 3—1—1, România 2—5—2,

L Irina Larișeve (UASSJ 
4 UX9S ; L Marybeth Ldnzmeler 
(3.U.Aq 4:15» ; X Julie Daig
neau n (Canada) 4:17,71 ; ștafeta 
4 X 100 m liber î 1. V Jt.SA. 
J:4».M ; t. S.U.A. JSOJS ; X Ca
nada 3^4,47 ; masculin : Sta sa 
spate — L Serghei Zabolotnov 
(U.R-S.S.) 2:06,42 — nou record
european ; X viadimto Semetov 
(UAAAJ 2Vlri ; X Mike West 
(Canada) 1 VZ.S3 ; im sn hber: 
L Serghei Smiriaghta (VJLSA.) 
5».SI ; X Tbocnai Jager (S.UJL)
R. » ; X Andreas SchraJde 
CB.F.GJ S.M

POLO. Cuba — Australa 14—4 
O-L »—«. >—1. 7—Z). OtontM —
S. UA »—S (J—X >—X X-X 1—l).

SARI IL Ml IN APA, maseulto: 
tra=t-zlm4 J sn — 1. Greg Lou- 
gaz^ (3.VA) MI M ; x Llaagde 
Toe (B.P. Chineză) 224 C ; X 
mkotai Drozkto (UJtAA.) zr»

TENIS, masculin ; W. Wala- 
laagî (Italia) — P. Fa.-reH (Ma
rea Brttaale- 7—«. •—X D. Bhar- 
gava (IczEa) — C. Batista (Por- 
tutasHa) 4—4 4—4. A. BlnagM
(Haria) — K Ma (B. P. Chineză) 
7—4. 4—4. J. Settletnayer (KA.GJ 
— ». HorincM (Japonia) 4—X 
4—4. Z- Peekoviel (Iugcelavia) —

TELEX • TELEX • TELEX •
ȘAH • Turneu* open desfășu

rat îe Betîinuft Oceideetaî a ra- 
unît . 2M partiepanți din ti de 
tArf- printre care 11 mir! maeștri. 
A ctsrent V Sort (Cehoslovacia) 

U p dkc l posibile. urmat 
de Herzoa (R.F.G.). Guttman 
(leraeî) £ Aekeson (Suedia) ec 
ctxe T4 p. Dintre eoocureațil ro
mâni eîte T p au otținut Hiba! 
Subă sl Wbai Ghindă, iar Florin 
Gheorghiu $1 Theodor Ghit eseu 
cite M D a Turneul feminin de 
la Plotrkow Trybunalskl (Polo
nia) a fost dstlgat de Josna Ja- 
godzinska (Polonia) — 17 ani —, 
cu M D din 13 posibile, urmată 

schimb pe Iuri Korolev 
(19,45), campion mondial și 
proaspăt campion mondial 
universitar absolut.

în schimb, la bară fixă, 
Emilian Nieula a fost mai pu
țin sigur decît In concursul de 
sîmbătă. H pornea cu cea 
mai mare notă după prima zi 
(9,90). dar luni s-a dezechili
brat intr-un moment al execu
ției si a avut o aterizare ușor 
imperfectă. -Oricum, ni se 
pare că a fost prea aspru de- 
punctat: 9,40. Cu totalul de 
19.30 el s-a clasat abia al op
tulea. un loc evident sub posi
bilitățile sale. Pe podium : L 
Philippe Chartand (Canada) 
19,85, 2. Iuri Korolev (U.R.S.S.) 
19,85, X James Hartung 
(S.U.A.) 19,60.

nai și trebuind să se mulțu
mească ea medalia de argint, 
cucerirea acesteia reprezen- 
tind totuși o performantă re
marcabilă. Clasamentul pro
bei : L Larisa Gorceakova 
1:03,28, X Carmen Bunaeiu 
1:0X77, X Susan Walsh 1 .-03,80.

Dintre ceilalți sportivi ro
mâni, Maria Romanov a de
butat cu o victorie In turneul 
de tenia, lnvingind-o cu 6—0, 
4—•. 6—4 pe Canape (Italia). 
In schimb. Adrian Marea a 
pierdut la americanul Goldie : 
4—6. 2—8. Ciclistul Gheorghe 
Lăptar. s-a clasat pe locul 9 
la urmărire Individuală, cu 
timpul de 5:04,21, ta pe locul 15 
la 1000 m eu start de pe loc — 
1:11,062.

Întreceri
mifinalele la 19,40, iar Maria 
Radu ae aliniază, la oca 1830, 
în semifinalele probei de 
3 000 zn. Baschetbalistele sus
țin primul meci din grupa se
mifinală. in care mal fac par
te echipele Franței. S.U.A. și 
R.F.G. La ora 9, ele întUnesc 
formația Franței. Spadasinii 
au programată finala la ora 
19, prezența toc tai acest act 
decisiv deptnzînd. se înțe
lege. de comportarea lor de 
marți.

K medalii

Canada 2—1—10, S.UJL 1-8—T, 
Italia 1—2—1, Japonia 1—0—2, 
Franța 0—3—L Olanda 0—2—0 
șl Australia, Brazilia, R.F. Ger
mania, fiecare cu o medalie 
de bronz.

A. Gonzales (Peru) 4—1, f—(, ▼. 
Borisov (UASSj — B. Bengt
son (Canada) 3—4, 4—1, 4—1 ; 
feminin — G. CoUodei (Italia) 
— M. Rodrigues Lula (Cuba) 4—1, 
4—1. A. M. Ku egg (Elveția) — 
H. Ettui (S.UJU 4-3, S—t, a 
Zaițeva (UJIAB.) — B. Seeman 
(Noua Zeelandă) 4—X 4—4. C. 
Fernandez (S.UA) — L De 
Ruysscber (Belgia) 4—X S—X

VOLB, temintai : I.UA — 
Guatemala 3—A Franța — BJ.G. 
3—X Canada — Italia 3—X Japo
nia - Elveția 3—S, B. P. Chineză
— BrazSla 3—I, Canada — Merle 
3—4, Brazilia — Guatemala 3—X 
B. P. Chineză — Franța 3—X Ja
ponia — nana X—«, Elvefta — Li
ban 3—*, R.r.O — S.UJL 3—4 ; 
masculin : Franța — Libia »—X 
Cuba — Paraguay 3—X S.U.A. — 
Belgia 3-X nana — Egipt 3—X 
Japonia — Brazda »—X R.7.Q.
— Kuweit 3—4. Guatemala — Ior
dania 3—4, Venezuela — Marea 
Britanîe 3—X Franța — Paraguay 
3—4. Cube — S.U.A. 3—x Japo
nia — Kuweit 3—X Iordania — 
Venezuela 3—X Belgia — Libia 
3—X XJfl. — Egipt >-X Baba - 
BrazOia 3—X UJLSA. — Marea 
Britanic 3—4

TELEX > TELEX • TELEX
de Gertrude Baumatark (Româ
nia) *1 Elisabeta Soanowska (Po
lonia) cite I p. Eugenia Ghlndft 
S—a elesat a lâ-a cu 3.5 p.

TENIS > Ultima Anală la Wim
bledon. dublu mixt : Jonn Uoyd 
Wendy Turnbull — Steve Den
ton. Bi!He Jean Kina â— 7. 7—«.
7—4. Cîstigâtorh ta simplu Juni
ori : Ștefan Edberr (Suedia) si 
Pascale Paradis (Franța)

TIB • La Perinei (Cehoslova
cia). proba de pistol eu aer com
primat a revenii sportivei St uno
ra (Cehoslovacia' eu 381 p. Anl- 
soara Matei a ocupat locul tr^l 
cu 379 p

C.E. de polo-jisniori 

ECHIPA OOMÂMEI ÎNTÎLhitȘTE 
AZI fORMAțlA IUGOSLAVIEI

ISTANBUL. 5 (prin telefon). 
Campionatele europene de polo 
pentru juniori încep miercuri, 
cu participarea a 16 echipe re
partizate in patru serii. La ac
tuala ediție — în fapt prima 
ediție pentru poloiștii de 18 
ani. anul trecut limita de vîrstă 
fiind de 20 de ani — echipa 
tării noastre va întflnl. în or
dine, in cadrul meciurilor din 
grupă formațiile Iugoslaviei 
(miercuri). Bulgariei (joi) și 
Greciei (vineri). Ajunși 1« 
Istanbul în cursul nopții de 
luni spre marți, tinerii noștri 
jucători au efectuat marți 1* 
prinz un antrenament în bazi
nul care va găzdui partidele. 
De notat că întrecerea este ur
mărită de numeroase persona
lități din lumea natației, în 
frunte cu președintele F.I.N.A. 
iugoslavul Ante Lambașa.

Turul Franței (4)

ETAPA CEA MAI EIMÂ
LE HAVRE. Turul eiclast al 

Franței a programat marți etapa 
a 4-a. Roubaix — Le Havra, 
300 km, cea mai lungă a actualei 
ediții. A fost, datorită lungimii, 
o etapă ta general liniștită, ani
mau doar de sprinturile care 
acordau bonificații ia ' secunda 
prețioase (și în care s-au remar
cat belgianul Erie Vanderaerden 
șl irlandezul Sean Kelly). Cu 74 
de kilometri înainte de sosire, 
din pluton a evadat campionul 
elvețian Serge Demlerre oara, 
profitlad de lipsa de suprave
ghere a iavoriților (întruca 
pierduse peste 20 de minute ia 
etapa dna ajun) s-a distanțat, 
avînd, ia un moment dat, peste 
9 minute avans asupra plutonu
lui, din care a păstrat, la finiș, 
4:50. Sprintul plutonului a fost 
dștigat de Kelly. Clasamentul 
etapei : Demierre 7n58:ll (ca 
bonificație 7h57:41), Kelly la 
5:20 (cu bonificație la 5:00), Erie 
McKenzie (Noua ZeeLandă) la 
5:20 (5:10) și un pluton numeros 
la 5:20 de Învingător. In clasa
mentul general conduce tot danezsM 
Kim Andersen, urmat la 1:54 da 
Vanderaerden, 1» 2:05 de Joop
Zoetemelk (Olanda), le 2:1S de 
Claude Moreau (Franța), la 2:34 
de PhR Anderson (Australia) 
etc.

■OTBAL 
mericuciMe

AZI, TRAGEREA LA SORII 
îl CUPELE EUROPENE

După cum &e știe, azi, la Ge
neva, au loc tragerile la sorți ia 
Cupele europene, al căror prim 
tur este programat la 14 și 2> 
septembrie. De La sediul U.E.F.A. 
am primit lista echipelor parti
cipante, din cele 33 de țări în
scrise. Nu este exclus ca în 
C.C.E. și Cupa cupelor să aibă 
loo și un tur preliminar.

lată cîteva formații participanta 
în cele trei mari competiții :

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : Vlaznia (Albania), F.C. 
Liverpool, Rapid Viena, Standard 
Lidge, Ț.S.K.A. Sofia, Dundee 
Utd., Athletic Bilbao, F.C, Nantea, 
Gy6r, A.S. Roma, Ajax, Lech 
Poznan, Benfica, Dynamo Ber
lin, Hamburger S.VM I.F.K. Gd- 
teborg, Bohemians, Partisan Bel
grad, Feueibahce, Dinamo Bucu
rești.*

CUPA CUPELOR : Manchester 
Utd., SSW Innsbruck, SJK. Be- 
veren, Spartak Varna, B.K. 1901 
Copenhaga, Aberdeen, Glasgow 
Rangers, C.P. Barcelona, Paris 
St. Germain, Swansea, A.E.K^ 
Ujpesti Dozsa, Glentoran Belfast* 
Juventus Torino, NEC Nijmegen* 
Lech Gdansk, F.C. Porto, F.C. 
Magdeburg, F.C. KOln, Ham- 
mirbby. Servetie Geneva, Dukla 
Praga, Șahtior Donețk, Dinamo 
Zagreb.

CUPA U.E.F.A^ printre cele M 
de echipe se află : Watford, 
Nottingham Forest, Tottenham* 
Aston Villa. Austria Viena, Sturm 
Graz, Anderlecht, F.C. Anvera, 
La Gan toise, Levski Spartak, Lo
komotiv Plovdiv, Celtic Glasgow* 
St. Mirren, Rea! Madrid, Atle
tico Madrid, F.C. Sevilla, Bor
deaux, Laval, Lens, Larisa, 
PAOK, Ferencvaros, Honved Bu
dapesta. Verona, Internazionale, 
Feyenoord, Eindhoven, Gronin
gen, Sparta Rotterdam, Widzew 
Lodz, Sporting Lisabona, Vitoria 
S etuba!, Werder Bremen, Stutt
gart, Bayern Mtinchen, F,C, 
Kaiserslautern, Malmd F.F., Elfs- 
borg, Banik Ostrava, Sparta 
Praga, Dinamo Kiev. Spartak 
Moscova, Hajduk Split, Radnl- 
cfkl Nlș, Steaua roșie Belgrad 
7-a

Citiți tn ziarul de mîine pro
gramul complet al primului tur 
Tn cele trei competiții, precum 
si scurte prezentări ale adversa- 
rador echipelor noastre.
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