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VIZITA M LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE

DIN JUDEȚUL CONSTANTA

/ ANUL XXXIX - Nr. 10 442

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTTovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, in cursul zilei de 
miercuri, o vizită de lucru în 
unități agricole din județul 
Constanta.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu factorii 
răspundere ai județului, 
cooperatori. mecanizatori 
specialiști din această 
S-a desfășurat în atmosferă de 
inaltă răspundere cu care cel 
ce lucrează pe ogoare au tre
cut Ia înfăptuirea noilor pro
grame de mare însemnătate, 
de stringentă actualitate, dez
bătute si aprobate de curind 
de plenara Comitetului Central 
al partidului și forumul legis
lativ suprem al tării, 
întîlnire de lucru cu oamenii 
muncii de pe ogoare ____ 1
loc în județul Constanța — una 
din cele mai importante zone 
agricole ale țării, care dispune 
de o bază materială puternică, 
de un mare număr de specia
liști, precum si de institute si 
stațiuni de cercetare, revenin- 
du-i in continuare sarcini de
osebit de importante in asigu
rarea unor producții agricole 
sigure și stabile prin crește
rea potențialului productiv 
pămintului. mai buna organi
zare si folosire in mod unitar 
a terenurilor agricole, a în
tregii suprafețe.

Elaborat din inițiativa si cu 
contribuția hoiăritoare a secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii. acest 
vast program de transformare 
a naturii — ce se înscrie ar
monios în ansamblul obiective
lor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului — a fost 
primit cu viu interes, cu de
plină aprobare de oamenii 
muncii din județul Constanta, 
alături de întregul nostru po
por. intelegind importanta co- 
vîrsitoare pe care o prezintă 
pentru asigurarea unei agricul
turi moderne, intensive. de 
inaltă productivitate de înfăp-
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aparti-
UNIC Gimnastica românească și-a confirmat inepuizabilele

de 
cu 

i sl 
zonă.

Noua

a avut

al

tuire a noii revoluții agrare 
in tara noastră.

Decolind din stațiunea Nep- 
țun. elicopterul prezidențial a- 
terizează. după un scurt zbor, 
în apropierea cîmpurilor cerea
liere ale unor unități 
nind CONSILIULUI
AGROINDUSTRIAL DE STAT 
ȘI COOPERATIST COBADIN.

în continuare. Ia ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLA DE 
STAT TORTOMANU au fost 
examinate, in principal, modul 
de folosire a pămintului. evo
luția producțiilor medii la 
principalele culturi, 
solurilor utilizate în 
intensivă a griului, 
bului, florii-soarelui.

Ultima unitate vizitată de 
secretarul general ai partidului 
in Județul Constanta a fost 
I.A.S. NAZARCEA. unitate 
componentă a Consiliului Unic 
agroindustrial Castelu.

Pretutindeni. pe parcursul 
vizitei, oamenii muncii din ju
dețul Constanța au făcut o 
primire entuziastă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. dind glas 
si cu acest prilej sentimentelor 
de profundă dragoste, de a- 
leasă stimă si prețuire fată de 
conducătorul iubit al partidu
lui si statului nostru.

Puternic mobilizați de re
comandările si orientările pri
mite cu prilejul noii vizite, 
cooperatorii, mecanizatorii, toți 
locuitorii satelor constăntene 
s-au angajat in fata secretaru
lui general al partidului 
muncească in continuare 
cea mai mare răspundere pen
tru înfăptuirea exemplară a 
indicațiilor date, astfel incit 
si in acest an. caracterizat de 
condiții climaterice deosebite, 
județul Constanta să obțină 
recolte bune de cereale, plante 
tehnice, legume, fructe, stru
guri. contribuind astfel la rea
lizarea programului de auto- 
aprovizionare. Ia Îndeplinirea 
integrală a sarcinilor ce le re
vin din documentele Congre
sului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului.
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LILIANA 
BALAN

MIHAELA 
RICIU

Mihaela
„bronz" — a rotunjit la 10 
lent

1 „argint" și 2 
medalii un exce-

Alți
bilanț al gimnasticii noastre la J.M.U. @ 
tineri din România obțin rezultate pre

mițătoare

nouă si splendidă victo-O
rie românească a încheiat con
cursul de 
versiadei 
stîrnit un 
Edmonton
a reușit excelenta performantă 
de a urca pe cea mai inaltă

gimnastică al ,Uni- 
*83". concurs care a 
deosebit interes la 

: LILIANA BALAN

După un an competițional In care a avut o evoluție remarcabilă

UNIVERSITATEA CRAIOVA A CIȘTIGAT
rr CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Foto :
Dragos

de 
echi-

O fotografie 
album, lotul 
pei Universitatea 
Craiova și ..Cupa 

României"

NEAGU
ia doi pași 
(în urma

După ce 
de Cupa 
unei evoluții remarcabile — care 
a onorat fotbalul românesc I — 
în această importantă competi
ție europeană a cluburilor) și 
In mare luptă pentru titlul 
de campioană (în urma unei 
întreceri pasionante cu în- 
vingătoarea, Dinamo), Univer
sitatea a reușit să-și atingă ieri 
al treilea obiectiv competițio- 
oal, cucerirea Cupei României-

Este un apreciabil succes,

Coborînd din cadrul (înalt) 
general in cadrul finalei de 
ieri — pentru că, să nu se su
pere craiovenii, strict fotbalis
tic vorbind, a existat o cobo- 
rîre valorică — trebuie să spu
nem că finala a fost, așa cum 
mulți o așteptau, un meci des
tul. de obișnuit, chiar dacă a 
avut unele momente de spec
tacol fotbalistic care au plăcut 
Motive — obiective — au fost 
mai multe, dar ne oprim la 
două, evidente. 1) Craiovenii,

mașină a funcționat in regimul 
său obișnuit numai cu o parte 
dintre motoarele sale : Cămă
tarii, Lung, Negrilă, Ștefănescu, 
Ungurean u, Irimescu).

Ar mai fi de luat in consi
derație si un fapt 
construirea psihozei 
ieri, si anume că...

esential in 
finalei de 
finala va-

Marius POPESCU

(Continuări tn vao a 4-a)
care răsplătește evoluția supe
rioară a craiovenilor în popu
lara competiție, desfășurată sub 
egida ..Daciadei", după cum 
ne place să credem că 
frumoasa Cupă pe care 
a primit-o Costică Ștefănescu 
— căpitanul echipei oltene și 
in același timp căpitanul echi
pei noastre naționale — a fost 
privită de numeroșii iubitori ai 
fotbalului nostru și ca un bine
meritat premiu pe care craio
venii l-au primit pentru munca 
șl dăruirea lor, pentru fru
moasa lor evoluție generală în 
anul competițional 1982—1983.

prea siguri pe forța șl capaci
tatea lor (reale și incontesta
bile), au apăsat rar pe acce
lerator, atit cit era nevoie să 
se desprindă de adversara lor. 
2) „Poli", divizonară „B“ de 
simbătă, a părut complexată in 
fața unei „europene" care nu 
cu mult timp in urmă o sur
clasase în Bănie la un scor 
zdrobitor (8—0 !). Cele cîteva 
frumoase tresăriri de ergoliu 
ale timișorenilor au încălzit pu
țin tribunele, care vroiau luptă 
și tensiune, dar s-au stins în 
fața unei mașini de fotbal su
perioare (chiar dacă această

treaptă a podiumului, ciști- 
gind titlul de campioană mon
dială universitară la cel mai 
spectaculos aparat — solul. 
Ea a fost admirabil secondată 
de MIHAELA RICIU. meda
liată eu argint la aceeași pro
bă. eare a 
posesia 
bronz — la sărituri și 
le. Prin contribuția 
tinere și atit de talentate spor
tive. prezente pentru prima 
oară la o mare competiție, bi
lanțul gimnasticii noastre la 
actuala ediție a J.M.U. a de
venit cu adevărat remarca
bil : 10 medalii. dintre care
două de aur (Liliana Bălan — 
sol si Levente Molnar 
le), patru 
feminină.
Emilia 
compus, 
sol) și

mai intrat și in
a două medalii de

parale- 
acestor

— ine- 
(echipa 

Riciu si 
individual 
Riciu — 

bronz (Miha-

ela Riciu — sărituri și parale
le, Levente Molnar — cal cu 
minere. Valentin Pintea — 
sărituri). Un bilanț care pu
tea fi și mai bun. dacă Emilia 
Eberle nu ar fi devenit in
disponibilă înaintea fina
lelor pe aparate. Și așa, însă, 
școala românească de gimnas
tică și-a confirmat și aici — 
deși nu a prezentat titularele 
primei noastre echipe cum a 
fost cazul majorității celorlal
te delegații — inaltele-i dis
ponibilități. sportivii si teh
nicienii meritînd, 
vă, calde felicitări.

Ziua a patra a 
din Canada a fost, 
re. din nou o zi a 
lor pentru delegația 
și în alte discipline reprezen
tanții sportului universitar din 
România obținînd rezultate 
promițătoare...

si
deopotri-

întrecerilor 
prin urma- 
satisfactii- 

noastră,de argint 
Mihaela 1 

Eberle la 
Mihaela 

4 de
16 000 DE SPECTATORI AU APLAUDAT SURPRIZA
Cit de multe emoții am a- 

vut înaintea finalelor pe apa
rate din întrecerea feminină 
de gimnastică 1 Cea mai cu
noscută dintre sportivele noas
tre, Emilia Eberle, a fost lip
sită de 
cursul 
de a 
pentru 
crizei de apendicită, 
te condiții, sarcina 
tării cu demnitate a gimnasti
cii românești revenea ce
lor două debutante la o în
trecere de asemenea nivel. 
Liliana Bălan si Mihaela Ri
cin. Depășind toate așteptă
rile. aceste sportive — prac
tic necunoscute in marea are
nă internațională — au avut 
evoluții de cel mai ridicat ni
vel, incîntînd. fără exage
rare, pe cei 16 000 de snecta- 
tori ce au umplut tribunele de 
la „Coliseum". într-un fel. 
a fost șansa lor ! îndeosebi la 
sol. ultima probă din concurs 
dar si cea mal frumoasă 
au lucrat 
greșeală, oferindu-ne 
„finală românească" 
cea de la floretă
nin. Liliana Bălan

șansa cistigatâ in con- 
la individual compus, 
fi prezentă în disputa 
două medalii, datorită 

In aces- 
reorezen-

entuziasmant 
o

ele 
fără 

nouă 
dună 

femi- 
fost

de fapt la o 
de perfecțiune. 
(9,70 în prima zi) 
un exercițiu de aleasă 
și acrobație, 
mare 
dublu 
șurub 
Bălan 
leagurile 
muna Dragalina. 
gimnastica 
primul său antrenor fiind Mă
ricel Bujoreanu, în ultima 
perioada lucrînd la lotul
universitar cu Gheorehe Gor- 
goi si lulia Rotărăscu, pre
cum și cu Mihai Breștean. Pe 
lingă evoluția de excepție de 
la sol. Liliana și-a făcut da
toria și la sărituri, 
care a primit 9.70. 
decît duminică (9.55) 
se foarte aproape de podium.

Dacă favoritele 
sol. sovieticele 
cenko (ieșire de ne covor) șl 
Elena Ve=elova (cu îmnerfec-

cu elemente 
dificultate
salt grupat si salt 
1080 de grade, 
este briginară de 

vasluiene.
Si 

la C. S. Ș.

distantă infimă 
nota de 9,90 

răsplătind 
gratie 

de
Tsukahara, 

cu 
Liliana 
Pe me

ci in co- 
practică 

Galați,

aparat la 
mai mult 

aflindu-

probei la
Natalia lur-

Hrisfaehț NAUM
Edmonton. 6 iulie

(Continuare in vag ?-î)

Ieri au avut loc pe stadionul „23 August" 
următoarele festivități de premiere :

— echipei CORVI NUL HUNEDOARA, cam
pioană republicană la juniori. Cupa, tricou
rile si medaliile de campioni republicani ju
niori.

— echipei UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
ciștigătoare a campionatului de speranțe. 
Cupa șl medaliile cucerite.

— arbitrului NICOLAE RAINEA. Cupa

pentru cel mai bun arbitru al camnioniru
lui 1982/’83.

— jucătorului PETRE GROSU de la F.C. 
Bihor Cupa de golgeter al campionatului 
ediția 1982/’83.

— echipei UNIVERSITATEA CRAIOVA 
cîștigătoarea CUPEI ROMÂNIEI ediția 1982/ 
'83. trofeul transmisibil și Cupa defini‘ivă

— echipei POLITEHNICA TIMIȘOARA 
placheta pentru finalistă a ..CUPEI ROMÂ
NIEI".



ASTAZL PRIMflt STARTURI Prin sălile de box bucureștene

IN „DACIADA“ ÎNOTĂTORILOR SENIORI
Cea mai importantă compe- 

titie internă a înotului nostru 
— ,,Daciada“ pentru seniori — 
debutează astăzi, la bazi
nul „23 August" din Capitală. La 
Întreceri, în care se vor acor
da titlurile de câștigători ai 
„Daciadei" ți de campioni re
publicani. iau parte marea ma
joritate a sportivilor noștri de 
frunte, singura absentă de 
marcă fiind cea a dinamovis- 
tei Carmen Bunaciu, partici
pantă la Universiadă. Sînt de 
așteptat, de aceea, rezultate 
remarcabile acum, înaintea 
unor însemnate angajări in
ternaționale.

In fiecare zi, programul în
cepe la ora 10, respectiv la 17. 
Astăzi dimineață se dispută, 
în ordine, eliminările la 100 
m liber feminin, 100 m liber 
masculin. 100 m bras f, 100 m 
bras m. 200 m mixt f. 200 m 
mixt m și 1500 m liber m — 
contracronometru. După-a-
miază au loc finalele probelor 
respective, alte serii la 1500 m 
liber m contracronometru, se

rii contracronometru la 4 X 50 
m liber f si m.

In prima reuniune de inli
ne : eliminatorii la 100 m 
spate m, 100 m spate f, 200 m 
fluture m, 200 
m liber m. 50 
tracronometru 
iar în cea de 
finalele probelor ________
alte serii la 800 m liber f *i 
4 X 200 m 
nometru.

Sîmbătă 
programate 
liber f “ 
bras f. 
fluture 
nalele 
ora 17. 
serii 
4 X 100 m mixt f Ji m.

In fine, duminică este ziua 
probelor de 200 m spate m, 200 
liber f, 400 m liber m. 200 m 
m liber f. 400 m mixt m. 400 
m mixt f. — seriile diminea
ța, finalele după-amiaza, tind 
sînt programate Si serii con
tracronometru la 4 X 100 m fi
ber (m + f).

m fluture L 50 
m liber £ con- 
800 m liber £ 
după-amiază — 

amintite,

liber m. contracro-

dimineață sînt
400
200
100
m, 

de

de
seriile la 
m liber m, 
m bras m.

m 
m 
m 
fi
la

,400
200 _
£ 100 m fluture 
disDufându-se 

după care vor avea loc 
contracronometru la

SĂRITOARELE (în apă) FRUNTAȘE
RESTANTE IN PREGĂTIRE

La campionatele internaționale ale Ungariei,
evoluția sportivelor noastre a lăsat de dorit

DIN... LACĂTE N-AU IEȘIT NICIODATĂ CAMPIONI
Timp de o săptămină am fost 

pe ta cîteva din sălile da box 
din Capitală, to dorința de a 
asista ta antrenamentele puglliș- 
tiior din unitățile respective, no
minalizate să crească sportivi ti
neri. Am fost, astfel, oaspeții 
clubului sportiv Voința, al aso
ciațiilor sportive Spartac, URBIS 
șl Timpuri noi. „Am fost oas
peți" este un tel de a «pune, 
deoarece, după cum vom vedea, 
nu am prea avut... gazde.

IN STR. AURORA NR. 1
Se află foarte aproape de Po

dul Mărășești, de pe cheiul Dîm
boviței. Acolo este sala de an
trenament a boxerilor de ta 
AJS. Spartac. Pentru un necu
noscător, identificarea ei este 
aproape imposibilă., deoarece nici 
• ^firmuliță", cit de discretă, 
nu-i avertizează pe eventualii 
interesați că acolo s-ar afla o 
sală de box. O ușă masivă din 
metal, bine Încuiată, oprește ac
cesul. Am bătut, la început dis
cret, apoi din ce în ce mai tare, 
dar fără nici un rezultat. Cre- 
zind, la un moment dat, că... am 
greșit adresa, am cerut relații 
unui vecin de la nr. 3, care ne-a 
spulberat... îndoiala : „Da, to
varăși ! Aici e sala Spartac, dar 
foarte rar vedem sportivi lntrînd 
șl ieșind...". Totuși, am mai aș
teptat puțin, în speranța că mă
car antrenorul Gheorghe Tomescu 
(care, după cum am aflat de la 
federația de specialitate, este 
plătit cu ora pentru antrenamen
tele de la Spartac) lși va face 
apariția. Așteptare zadarnică 
(joi 30 iunie). Poate o fi la 
C.S.Ș. Energia — ne spunem in
tr-un tîrziu, pentru că șl acolo 
are... ore.

Cu prilejul Campionatelor in
ternaționale de sărituri ale Un
gariei, desfășurate la Budapesta, 
în bazinul de pe insula Margareta 
(cu participarea reprezentanților 
• opt țări : Austria, Cehoslova
cia, R.P.D. Coreeană, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Olanda, Ro
mânia șl Ungaria), sportivele ro
mânce au obținui următoarele 
rezultate : PLATFORMA : 4. Cris
tina Szakacs 355,02 p, 6. Luiza 
Nicolaescu 334,35 p (a câștigat 
Yvonne Hahn — R. D. Germană 
»1,65 p) ; TRAMBULINA 3 m : 
B. Ruxandra Hociotă 416,07 p, 10. 
Felicia Cîrstea 370,23 p (a ciști- 
gai Heidemarie Greek a — Ceho- 
tfovada 454.62 p).

Cu excepția performanței mi
cuței Cristina Szakacs (născută 
to 1963), apreciem că rezultatele 
celorlalte reprezentante ale țării 
ooastre sînt nesatisfăcătoare șl 
eă, în perspectiva competițiilor 
oficiale ale sezonului (campiona
tele europene, balcaniadele), se 
fcnpune o analiză a prestațiilor, 
măsuri pentru eliminarea greșe- 
Hlor precum șl îmbunătățirea ca- 
Mtatlvă a salturilor.

Referitor ta concursul de ta 
Budapesta, trebuie să menționăm 
că nici una din concurentele 
noastre nu a executat ta cel mal 
înalt nivel săriturile impuse, mo
tiv pentru care ta încheierea tor 
an fost handicapate ta punctaj 
Ode ta 11 p — Luiza Nicolaescu, 
ta 20 p — Ruxandra Hociotă).

Fiind vorba de 
mai veche, pe care 
în repetate rin duri, 
tăm surprinderea 
noștri persistă în a 
glijență un capitol 
programului de sărituri al com
ponentelor lotului național.

In rest, im extras din foile 
de concurs oficiale că Ruxandra 
Hociotă a fost constantă In cele 
10 sărituri, dar la un nivel mo
dest (înota 6 a predominat), Iar 
săritura a 7-a (1 1/2 salt contra 
trambulinei grupat) l-a adus 
puncte puține deoarece are coe
ficient de dificultate doar 3,1. 
Luiza Nicolaescu a executat slab
2 1/2 înapoi grupat în echer și
3 1/2 salt înainte grupat, iar 
Felicia Cîrstea a greșit 2 1/2 salt 
răsturnat grupat șl 2 1/2 salt con- 
tra trambulinei grupat ; ambele 
săritoare au executat alte salturi 
la nivel mediocru. Cea mai bună 
performeră româncă la competi
ția respectivă a fost Cristina Sza
kacs care, însă, a fost șl ea de- 
punctată la Jmocse- st crin exe
cutarea greșită ta 2 Lî salt îna
poi grupat, ceea ce a fcnpted!- 
cat-o să ocupe anul dto tocu
rile premiate.

Tinînd seama că pînă ta com
petițiile oficiale a mal rămas pu
țină vreme, luarea măsurilor ne
cesare a devenit acută.

o deficiență 
am sesizat-o 
ne manifes- 

că antrenorii 
trata cu ne
important al

D. STÂNCULESCU

FINAIA CAMPIQNAEU1UI
Timp de 4 zile aerodromul 

sportiv din Tg. Mureș a găzduit 
întrecerile finalei Campionatului 
republican de aeromodele radio- 
comandate, organizată de federa
ția de specialitate, în colaborare 
eu CJ.E.F^. Mureș, prin comi
sia Județeană de modeUsm. Cu 
•cest prilej iubitorii sporturilor 
tehnico-ap 1 icative au putut ar
mări ^spectacole" aeriene de 
mare frumusețe, atti to proba de 
planoare R/c, eft șt to cea de 
acrobație, care an demonstrat 
însrfta dasă a onora dtntre eon- 
eorenți. Ne referim în special la

z
dumrnicâ 

tracer*

MCM POSIBILITĂȚI 
FRUMOASE SATXSFACTni

Ctt suma de numai 19 
let, oricine poate obține :
• AUTOTURISME «Dft- 

cte 1300".
• MARI dȘTIGURI IN 

BANI, to frunte ca . cele 
S0 000 lei pe flecare va
riantă jucată.

PROCURAȚI DIN TIMP 
BILETE CU NUMERELE 
PREFERATE I

Stmbătă 0 tune este ul
tima zi de participare.

LA C.S.Ș. ENERGIA
La sediul unității amintite, din 

Calea Plevnei, am întîlnit un an
trenor de haltere care punea în 
ordine inventarul secției. Intre- 
blndu-1 de boxeri și de antreno
rii acestora (C. Florea, Gh. To- 
mescu, O. Munteanu și Gh. Cris
tea), ne-a spus cu tristețe : „De
geaba îi mai căutați aid, că sec
țiile de box și de haltere din 
cadrul cluburilor școlare, deci și 
de la noi, au fost desființate". 
Ne întrebăm cu legitimă îngrijo
rare, ce se va în t împle, oare cu 
tinerii sportivi din - secțiile de 
box ale unității sportive școCare 
de performanță ?

Sperăm că nu ne întrebăm nu
mai noi...

SALA DIN PIAȚA AMZE1
Trei drumuri consecutive la 

sala de antrenamente a boxeri
lor de la Voința București, afla
tă ta str. Mendeleev nr. 5. Am 
nimerit aici cu ajutorul președin
telui clubului. Puia Angbel, 
fiindcă nici aici la pcimeie două 
vizite, nu exista vreun indiciu 
care să ne „snună* că acolo este 
o sală de sport. Abla la a treia 
vizită * apărut pe pereteie dLi- 
dirl! o firmă irxficatoare. Tare 
ne-am minunat de această schim
bare, deoarece pe cei doi an
trenori, Ștefan Bllatu și Mi hal 
TeofH, tot nu am reușit aâ-1 ln- 
tUnlm. SI nici ne sportivii pe care 
B._ antrenează ei. Am putut a- 
preeia. tasă. hărnicia femeii de 
serviciu, mereu la datorie ți eata 
să ne expUce că „tovarășul Teo- 
fil chiar acum a plecat la fede-

HEPIJBLICAN Df AERGMODEIf RAD10C0MANDAEE
t. N.

DIN JURUL FILEULUI
• In or ga niTarea C-S^. Timi

șoara. ta sala ar. t dta locali
tate s-a desfășurat competiția 
dotată eu .Cupa votat, tea r 
rezervată junioarelor ptaă ta 15 
ani. la care au partkăpat echipe 
dta Craiova. Ttrcoviște. Pitești 
Caransebeș si Timișoara. Victoria 
a revenit micilor voieTbafiste pl- 
teștene. urmate de erie eratove- 
n» șl ttatdsorene. 
eocesp.).
• Formația de

tării noastre s-a 
< ta turneul dta _____ _
eu .Cupa GdcseJ*. Rezultatele 
lor: 5—1 eu Ungaria. î—1 cu 
R. D. Germană. 1—3 cu Polonia 
si •—1 eu Bulgaria.
• A fost stabilită perioada de 

transferări centru toate eșaloa
nele : ta Iulie — 5 august 1SSX
• Am primit eu tristele vestea 

Încetării din viată, la numai 53 
de ani. a unul harnic si iscusit 
descoperitor de talente. Ion Mol
dovan din ToDltta.
• O selecționată 

senioare, formată 
din dinamovlste. ne 
ta la turneul de la Lodz 
nla (21—27 iulie).

(C, CBETV

juniori mici a 
clasat tx tocul
Ungaria, dotat

feminină de 
preponderent 
va reprezen- 

Polo-

or al echipei Unirea Ale- 
lrta : L IJî.UJL — Rapid 
ști 1. 2 ; n. Met, Mangalia 
'ortul Constanța 1 ; TU. Glo- 
Focșani — Gloria Buzău 1 ; 
Chimia Vict. Buzău — Met.

rație, iar tovarășul Băiatu tre
buie >ă pice...**. Adevărul este 
că noi am mal trecut pe la sală, 
dovadă că am Înregistrat nouta
tea... apariției firmei. Sperăm că 
vor apare și antrenorii ți, mal 
ales, sportivii de valoare pe care 
n așteptăm oam de multă vreme.

OASPEȚI, DA, GAZDE, BA I
Pe bulevardul Preciziei, ta ve

cinătatea marii Întreprinderi 
UJR.E.M.O.A.S.. se află sala de 
box a sportivilor de la URBIS. 
Sală spațioasă, bine dotată. Dar, 
{And am vizitat-o not, era la fel 
de bine... Încuiată. Comform pro
gramului. aici ar fi trebuit să-l 
găsim pe r ‘ z zZZ 
Fleraru și pe elevii săi. De unde 
■ă știe omul că va avea oaspeți? 
Am plecat cu gtndul de a reveni, 
tot neanunțați, după faza de 
zonă a campionatelor naționale, 
ața cum vom face și la alte săli 
de box, inclusiv la cele vizitate 
anterior. Poate că ptnă la urmă 
vom găsi pe cineva care să fie... 
bucuros de oaspeți.
SA VEZI Șl APROAPE SA NU CREZI I

După atîtea ..ratări**, iată-ne 
ți în str. Foișorului nr. 79. Sala 
de box a A.S. Timpuri noi are 
ușa larg deschisă. Pătrundem 
taitr-un hol cochet, curat, ta 
care ne tatîmptnă secretarul a- 
sociației sportive Gheorghe do- 
ranu și antrenorul emerit Ion 
Chiriac. Ne este prezentată a- 
ceastă frumoasă bază pentru 
box a asociației sportive, care 
cuprinde : două săli cu ringuri 
montate In permanență, cu apa
ratură adecvată, o altă sală de 
forță, vestiar, dusuri, saună și, 
La etaj, cabinet medical, un se
diu pentru antrenori, camere 
pentru refacerea sportivilor. 
Peste tot, ondine și curățenie. 
Intr-una din săli, antrenorul 
Marin Cristea lucra cu elevii 
săi. Al ți tineri sportivi tocmai 
ieșeau de la dușuri. Am aflat că, 
atei activitatea pugilistică se 
desfășoară non-stop ! Tinerii

antrenorul Dumitru

FAZA DE ZONA
Cei mai buni pugiiiști seniori 

de la cluburile și asociațiile 
sportive din întreaga țară își dis
pută, In aceste zile, în patru o- 
rașe — Brăi.'a, Craiova, Iași și 
Timișoara — faza de zonă a 
campionatului național. Flnaliștii 
de la fiecare categorie de greu
tate, din toate zonele, vor acce
de la turneul final al întrecerii, 
care se va desfășura, în prima 
jumătate a lunii august, la Con
stanța.

BRAlLA. Arena de box din lo
calitate găzduiește întrecerile ce
lor 92 de sportivi din 36 de sec
ții. încă de ta primele gale au 
•părut și surprizele. Cea mai 
importantă este eliminarea fos
tului campion al mijlociilor mici, 
Nicolae Motrogan (Rapid Bucu
rești) de către tinârul Dănilă 
Bumbac Tg. Mu
reș). dup; care în
vingătorul nu s-a lălăit intimidai 
de faima adversarului (este ade
vărat că rapidistul se află după 
o mal lungă perioadă de inacti
vitate. cauzată de un accident) 
șl a obținut o nesperată victorie. 
ALTE REZULTATE : pană î P. 
Roșea (B. C. Brăila) b.p. I. San
du (Prahova), M. Afioarel (Vo
ința Iași) b.p. D. ParLapan (Foc
șani), I. Lungu (B. C. Galați) 
b.p. Gh. Sandu (Slobozia), Gh. 
Sorescu (Tîrgoviște) b.ab.2 8. 
Balir.t (Tractorul), G. Glugluc 
(Buzău) b.o. Z. Prioopie (Tul- 
cea) ; semi ușoară : P. Florescu 
(Năvodari) b.p. D. Ghelase (Trac
torul) * ușoară : M. Gruescu
(Timpuri noi Buc.) b.k.oJ A 
lancu (Tulcea), C. Gîrîeanu (Foc
șani) b.p. Gh. Stoica (Năvodari), 
D. Bărută (Tîrgoviște) b.p. M. 
Cipățină (Tractorul). I. Cornea- 
bu (Farul) b.k.o.l Fl. Gina (Pro
gresul Brăila) ; semimljlocie : N. 
Costin (B.C. Galați) b-P- D. An- 
ghe! (Voința Brăila) ; mijlocie 
mică : A. Lăcătuș (Mec. fină 
Buc.) b.p. T. Spînu (Constanța). 
EL Arin (Buzău) babJ P. Paul 
(Voința Brăila). S. Anghel (Vo
ința Buc.) b.n. V. Dîaconescu (Sta- 
borte>. N. - ‘ — - - -
babl M. 
rrea : G.
G. Botoan _
MZU — coreep.).

CRAIOVA. In sala Polivalentă 
90 de boxeri dto 10 județe ale 
țării și municipiul București îșl 
dispută șansele pentru a fi pre- 
zenfi ta ultima fază a camptona- 
Mul național, turneul final de 
la Constanța. După primele rea- 
ntorti nu sînt de semnalat rur- 
prize. REZULTATE : aemlmuscăî

Ctobaan (Met. Buc.) 
State (Tractorul) ; 

Stefie (Buzău) bJibl 
(Medgidia). (Grigore

Intrarea 
trenamente a boxerilor de 
Voința București este bine pd- 
zită de 
că pugiliștii 
de vreme ce 
li pregătiri...

o... mătură. Probibil 
ii știu de frică, 
nu prea dau pe

Foto : D. NEAGU

vin ia antrenament și găsesc în 
permanență cel puțin pe unul 
din antrenorii secției : Ion Chi- 
riac, Marin Cristea sa>u Stellan 
Bălan.

A fost
Gazdele
deau de

Pe curînd. cu relatări de la alte 
săli de box și chiar cu unele re
veniri...

singura vizită plăcută, 
erau „acasă" și îșl ve- 
treabă. Felicitări I

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

A CAMPIONATULUI

1 ; VW. ROVA Roșiori — Unirea 
Alex. 2 ; IX. Nltramonla — 
Tractorul Bv. 1, X ; X. Mobila 
Codlea — Precizia Săcele 1 ; XL 
Torpedo Zămești — Chimia Or. 
V!d. X ; XH. Minerul Băluț — 
CJJ.. SLghet X, 2 ; XHL Mln. 
Cavnic — Mln. Bala Sprie L
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PKONOEXPRES 
DIN 6 IULIE 1983. Extragerea 
I : 42 29 36 28 35 45 ; extrage
rea a Il-a : 3 18 31 6 30 21. 
Fond total de cîștignri: 1.077.119 
let, din care 228.197 lei report 
la categoria 1.

IX.

P. Ionel (C.F.R. Cnaiova) bj?. V. 
Iordache (Tractorul), M. Gin dac 
(Steaua) b.p N. Gal Led u (Mehe
dinți) ; muscă : C. Ureche (Mo- 
tru) b.p. C. Tudor (Rapid), Gh. 
Mir ea (M.U. Buc.) b.p. I. Brlnză 
(dmpina), Al. Șchiopu (Steaua) 
b.p. C. Buicu (Oraicxva), R. Nis- 
tor (Muscelul) bab.l M. Păuna 
(Balș) ; “■ ------ “
Vîlcea) 
P. Rîpa 
(Balș), 
b.p. (!) 
pană :
L Dumitrescu (Plopeni), C. Cră
ciun (Buc.) b.p. Gh. Sica (Mus
ed ud), C. Stan cu (Rapid) 
Gh. Adam (Met. Buc.) ; 
ușoară : H. Sultan (Steaua) b«p. 
L Brăduț (Rm. Vîlcea.), I. Bu- 
SUleac (I.M. Buc.) b.p. H. Rusu 
(Călărași), M. Niculescu (Musce
lul) b.ab.2 A. Huțaru (Prahova), 
P. Stol up (Craiova) b.ab.1 Gh. 
Pavd (Met. Buc.), A. Diaconu 
(Craiova) b.ab.3 T. Splnu (Met. 
Buc.) ; mijlocie : Gh. Bețeanu 
(Met. Buc.) b.k.o.2 C. Cucu (Cra
iova), M. Sîrba (Oraiova) b.p. G. 
Adafind (Dinamo), Al. Crișan 
(Cluj-Napoca) b.p. M. Matache 
(Met. Buc.) ; semigrea : H. Voicu 
(Semănătoarea Buc.) b.ab.1 C. 
Neagu (Prahova), V. Bota (Timi
șoara) b.p. V. Caza cu (Buc.) 
(Teodor COSTIN — conesp.).

iași. In „Dulcefle tîrg" doar 72 
de pugiliști sînt prezenți la zona 
din localitate, în care s-au înre
gistrat, în prima reuniune, ur- 
mătoarde rezultate : cocoș : D. 
Agavriloaie (Nicolina) b.p. (!) 
N. NicoLae (Muscelul), I. Bodda- 
che (Met. Buc.) b.p. N. Șchiopu 
(Botoșani). V. Sărăcilă (S.C. Ba
cău) b.p. St. Dincă (M.U. Buc.), 
D. Jianu (Dinamo) b.p. St. Ena- 
ehe (Mă-cin) : semiușoară : Tiiti 
Tudor (Prahova) b.p. P. Hajda 
(Baia Mane). Șt. Dumdtrache 
(Bîrlad) b.p. A. Cacuș (Reghin) ; 
ușoară : FI. Zamfir (Met. Buc.) 
b.p. D. Vîrlan (Buhușl), V. Du
mitrii! (Met. Buc.) b.p. N. doc 
(Tg. Mures) : mijlocie mică : I. 
Petrescu (Steaua) b.p. G. Grlgo- 
raș (Bistrița) ; semigrea : 
Mareu (B. C. Brăila) bab.2 
Pop (Bacău).

TIMIȘOARA. In localitate 
pugiliști participă la faza 
zonă a camp’omătului național de 
box. Sînt reprezentate 38 de du
huri și asociații sportive cu sec
ții de box. Lată primele rezul
tate : cocoș : Gh. Oprișor
(Steaua) b.p. L. Bortea (Crișul), 
Cr. Gheorghe (Pistonul Slatina) 
bab.l I. Matița (Caransebeș), V. 
Lazia (AEM Timișoara) b.ab.3 G. 
Biholearu (Sibiu), V. Trif (duj- 
Napooa) b.p. V. Șolt (Cuglr), N. 
dubotaru (Voința Buc.) b.ab.1 
Gh. Trif (Arad) ; pană : D. Cri
șan (Zalău) b.p. FI. Popa (Hu
nedoara), M. Ganea (Sibiu) b.p. 
V. Ioniță (Arad), M. Nicola (Di
namo) b.p. T. Boboc (C.F.R. Ti
mișoara) ; semiușoară î V. Ne
grea (Clul-Napoca) b.p. V. Mol
dovan (Steagul roșu) ; ușoară ; 
Gh. Covaci (Satir Mare) b.ab.1 
A. Aron (Sibiu) ; semimljlocie : 
M. Niculescu (Steaua) b.p. V. 
Ta re o (Negrești),' N. Iordache 
(Baia Borșa) b.ab.2 P. 1 Blaj 
(Met. Bocșa),: D. Oprea (Bihor) 
b.p. Gh. Vlad (U.M. Timișoara). 
Gh. Pavel (Carpați Mîrșa) b.ab.2 
V. B&rbulescu (Voința Buc.) ; 
mijlocie : M. Toma (A.S.A. Cluj- 
Napoca) b.p. Gh. Bîrîeanu (Met. 
Hunedoara). (Constantin CRfiȚU 
— oorerp.).

cocoș : Gh. Militaru (Rm. 
b.p. M. Șchiopu (Bacău).
(I.M. Buc.) b.p. D. Băluț 
C. Pașcariu (Prahova) 

Gh. Brumă (Rapid) ;
I. Cerna t (Bacău) b.ab.1

c. b.p. 
semi-

M. 
Gh.

111 
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ONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ Australia — România (grupa mondiala)

la fel de bună si la paralele 
— 9,75. după 9,55. și, la sări
turi — aceeași notă (9,65) ca 
la individual compus ' —, apa
rate la care a cucerit medalii
le de bronz. Si nu e de ne
glijat faptul că ea a partici
pat si Ia finala de la bimă 
(locul 7), o asemenea, perfor
mantă — prezentă in toate fi
nalele pe aparate — nefiind, 
desigur, decit la indemîna a- 
devăratelor talente.

Cite emoții înainte, cită 
bucurie după această ultimă 
seară de gimnastică a „Uni
versiadei ' ’83“...

EPRIZE DEZLĂNJUIȚI,
I CLARĂ
a contracara un joc foarte e- 
xact si eficace. Aceasta este, 
de fapt, adevărata valoare a 
echipei României, care poate 
si trebuie confirmată in vii
toarele partide ! Și acum, 
Vlad Hagiu si-a etalat calită
țile de excepție, Înscriind 5 go
luri. Cu unul mai puțin a 
marcat Costrăș, mal punctînd 
Ș. Popescu 2. Ardeleana, Moi- 
ceanu si Ciobăniuc. Pentru 
italieni au Înscris TrontinI 2, 
Lacava, Fesei, Ronca si Ber- 
iolini.

SUPERIOARE
printre alții. vicecampionul 
[mondial de tineret, canadianul 
Chouinard, si elvețianul Eve- 
Koz, cunoscut in arena inter
națională. Ajunși, deci, în 
faza eliminărilor directe ii 
recalificărilor, cei doi re
prezentanți ai noștri au con- 
Einuat întrecerea, însă nu
mai Nicolae Bodoczi * reușit 
fă ajungă in finala de 8 a 
probei. Astfel, el a trecut, 
pe rind, de cubanezul Amazega 
110—8) și italianul Bellone 
[11—10), calificindu-se direct 
In turneul final, unde îl va 
Intilni In ..sferturi" pe polo
nezul Cronowscki. Mal sînt 
calificați : Manzi și Bellone 
htalia). Sokolov (U.R.S.S.), 
pwornowskj (Polonia). Nussa 
fCuba) și Schifrin (S.U.A.).

RECERILE DE JOI
la 100 m spate și locul 5 in 
feerie, cu 1:05,08, la 100 m flu
ture —, de astă-dată in proba 
He 200 m spate (ora 9 serii, ora 
9 finala). Cicliștii Ionel Gan- 

feea, Valentin Conslantines- 
cu, Costică Paraschiv și Con
stantin Căruțașu iau parte, de 
a ora 12. la cursa de 100 km 
contratimp pe echipe. La te
nis, în sferturi. Lucia Roma- 
aov — Okamoto (Japonia), 
Maria Romanov — Li Xinyon 
IR. P. Chineză). Laurentiu 
pucur urmlnd să joace cu în
vingătorul din întâlnirea Song 
[Coreea de Sud) — Bhargava 
[India). La atletism, Doina 
Melinte participă (ora 18,30) la 
preliminariile probei de 800 
Bl. iar la ora 19,45 este pro
gramată finala la 100 mg. unde 
Iperăm să fie prezentă și Mi- 
paela Stoica.

R
Elena Veselova (U.R.S.S.) 19.35 : 
sărituri — 1. Natalia Iurcenko 
U.R.S.S.) 19.40, 2. Elena Veselova 
9.325 ; 3. Mihaela lîiclu 19,30 ; 4. 
Liliana Bălan 19,25 ; paralele — 
L Natalia Iurcenko 19,60 ; 2. Jana 
Gajdosova (Cehoslovacia) 19,35 ; 
. Mihaela Rîclu 19,30 ; blrnă — 
. Natalia Iurcenko 19,50 ; 2. Wen 
ia (R. P. Chineză) 19,30 ; 3. Anl- 
i Botnen (Canada) 19.25; ...7. 
Kihaela Rîciu 18,65.

STE HOTARE
h atletismul mondial mas- 
kilin : de la 2 septembrie 1977 
11 n-a cunoscut înfringerea în 
Ursa de 400 m garduri (ulti- 
nul său învingător a fost 
est-germanul Harald Schmidt, 
ecordmanul european). în 
cest interval de timp Moses 

ciștigat, iată» 75 de curse 
onsecutive. ultima, cea de 
a sfirșitul săptămînii trecu- 
e. la Colorado Springs. Cu a- 
est prilej Moses a fost cro
nometrat în 47,98 s. rezultat la 
,85 s de propriul său record 
nondiaL La Los Angeles, la 
. O. Moses va concura la 400 
ag. dar pentru 1988 si-a pro- 
lus să participe la... 800 m.
• Finlandeza Tiina Lillak, 

ecordmana lumii la arun- 
area suliței (74,76 m la 
’ampere. luna trecută), a 
vut următoarea progresie 

rezultatelor : 1978 (17 ani) 
- 51,60 rn. 1979 — 56,38 m, 
980 — 61.02 m. 1981 — 66,34 m, 
982 — 72,40 m, 1983 — 74,76 
1. Lillak este antrenată de 
lalevi Harkonen, tatăl lui 
rto și ci aruncător de peste 
) m la suliță 1

ÎNOT, feminin 
1. Larissa 
1:12.17 ; 2.
(U.R.S.S.)

109 m bras — 
Belokon (U.R.S.S.) 

Ishkute Buzelite 
1:13,08 ; 3. Manuela 

Dalia (Italia) 1:13,80 ; 100 m flu
ture — 1. Susie Woodhouse (Aus
tralia) 1 .-01,79 ; 1. Ctazda Savl
Scarponl (Italia) 1:02,31 ; 3. Nao- 
ko Kume (Japonia) 1:02,48 ; mas
culin : 400 m liber — 1. Vladimir 
Salnikov (U.R.S.S.) 3:49,38 ; 2.
Lawrence Hayes (S.U.A.) 3:54,93 ; 
3. Sviatoslav Semenov (UJIJSJ5.) 
3:56,57 ; 200 m bras — L Rober
tas Julpa (U.R.S.S.) 8:15,93 ; 1. 
Shigehlro Takanashl (Japonia) 
2:19,72 ; 3. Ghenadi Utehnkov 
(U.R.S.S.) 2:19,80 ; 4x100 m Uber 
— 1. U.R.S.S. (Smlriagln, Tka- 
cenco, Krasuk, Markovsld) 3:21,72; 
Î. S.U.A. (Jager, Sllv», Kyle, Ha
yes) 3:21,82 ; 3. Canada (Wel- 
bourne, Sheehan, Kelly, Bau
mann) 2:26,38.

POLO. grupa B : Brazilia — 
R. P. Chineză 10—9 (1—3, J—J,
5—1. 1—3), U.R.S.S. — Japonia 
14—10 (4—3. : r, : - - ~

SCRIMA, sabie : 
nalâ : Gianfranco 
(Italia) — Claude_____________
da) 10—5, Giovanni Scalzo (Italia) 
—Serghei Mindigrassov (U.R.S.S.) 
10—6, Bence Szabp (Ungaria) — 
Dariusz Wodke (Polonia) 10—3,

U.R.S.S, ___
4—3, 3—3, 3—4). 

sferturi de fi-
Dalla Barba

Marell (Cana-

ISTORIA RECORDULUI
CELEI MAI... RAPIDE PROBE

lui, toarte puține sînt cede 
care să fi tost corectate, la 
bărbați și femei, In aceeași 
probă, In aceeași zi șl mai 
puține cele înregistrate ta ca
drul aceleiași competiții. în 

această privință un autentic re
cord este cel realizat recent ta 
cursele „sutelor", în corn pe
tiția de duminică, de ta Co
lorado Springs (2225 m alti
tudine !), de Evelyn Ashford 
10,79 s și Calvin Smith 9,93 s.

Cu acest record al hit Smith 
este o Întreagă poveste, căci 
Calvin, venit ta Colorado 
Springs să concureze, a de
cis să fie doar... observator, 
afiînd că nu va participa ma
rele său rival Carl Lewis, 
care s-a declarat indisponi
bil, acuzînd o stare accen
tuată de oboseală după mul
tele competiții la care a evo
luat în ultimele două Juni. 
In plus, încă un forfait de 
ultimă clipă, el lui Emmlt 
King, lipsea cursa de 100 m 
de spectacolul de clasă, anti
cipat. Și atunci, organizato
rii au insistat ca Smith să-și 
pună pantofii cu cuie șl să 
se prezinte la start. Ceea ce 
•-a și Întâmplat î...

Un start perfect și Smith 
s-a impus, de pe primii me
tri, In fața partenerilor săi 
de întrecere pe care i-a do
minat clar. La aflarea rezul
tatului Calvin Smith a de
clarat : nMă așteptam să rea
lizez un timp bun, ta jur 
de 9,98, dar nu m-am gîndit 
că as fi putut bate astăzi re
cordul lumii al lui Jim Hi
nes. Sînt, bineînțeles, foarte 
fericit, dar bucuria mea este 
ta parte limitată deoarece 
Carl Lewis n-a fost prezent".^

Aflind vestea corectării re
cordului său (9,95 s) Jim Hines 
a spus : ^Nu e rușine să fii 
al... doilea om, cel mai ra
pid, din istoria atletismului î“. 
Reamintim că Hines și-a În
registrat recordul de 9,95 la 
înălțimea de aproape 2500 m 
al capitalei mexicane, ceea 
ce constituie un real avantaj 
pentru atlet. Și pentru că și 
noul record al lui Smith a 
fost înregistrat tot la altitu
dine (cu vini ajutător, lateral

C. E. DE POLO - JUNIORI
ISTANBUL, C (prin telefon). 

S-au disputat priinele meciuri 
din grupele campionatului euro
pean de polo pentru Juniori. 
Echipa României a avut de »ub- 
ținut un joc foarte dificil. In 
compania formației Iugoslaviei, 
cu care a terminat M egalitate :
7—7 (8—3, 4—1» 1—3. 3—0). Con
duși ta prima repriză eu 3—8, 
ținerii noștri pololștl — deși lip
siți din min. I de aportul că
pitanului echipei, Ghi^â (elimi
nat definitiv pentru 3 greșeli, cu 
drept de înlocuire), s-au mobili
zat excelent ta el doilea .sfert".

CICLISM • Turul Poloniei, e- 
tapa a patra, contratimp (8 km), 
desfășurată la Ustron, a fost cîș- 
tigată de polonezul Zdzislaw 
Krudysz cronometrat ta 18:1L Pe 
locurile următoare l-au clasat : 
Lech Piaseckl 18:25 și Tadeusz 
Potrowicz 18:34. Clasamentul ge
neral se prezintă astfel : L Ta
deusz Krawczyk 12.04:53, 2. Wi
told Moklejewski 12.05:19, 3.
Zdzsilaw Wrona (toți Polonia) 
12.06:21 a Campionul francez 
Marc Gomez, accidentat grav la 
Roubaix, la sosirea din etapa a 
patra a turului Franței, a fost 
operat de urgență pentru o frac
tură de col femural. Sînt speran
țe ca el să rein ceapă să pedaleze 
peste trei luni I

tenis • Rezultate din primul 
tur al competiției pentru juniori 
„Cupa Galea" : Budapesta : Gre

Marco Marin (Italia) — Frank 
Berthler (Franța) 10—7 ; semifi
nale : Scalzo — Dalia Barba 18—8. 
Marin — Szabo 10—4 ; finala 3—4: 
Dalia Barba — Szabo 11—3; fi
nala 1—2 : Marin — Scalzo 11—3.

TENIS, feminin : Okamoto (Ja
ponia) — G. Collodel (Italia)
6—2, 7—6 ; K. Dewis (Canada) — 
K. Haas (R.F.G.) 0—4, 7—3 ‘ O. 
Zațeva (U.R.S.S.) — A. Ruegg 
(Elveția) 0—2, 0—2 ; L. Makarova 
(U.R.S.S.) — J. Kimura (Japonia) 
0—3, 6—1 ; masculin : A. Zverev 
(U.R.S.S.) — K. Ballgh (Egipt) 
0—1, 6—0 : H. Azzl (Algeria) — C. 
Claes (Belgia) 5—7, 0—4, 0—2 ;
A. Binaghl (Italia) — M. Bodeaux 
(Belgia) 6—0. 0—2 ; J. Settlema- 
yer (R.F.G.) — A, Tawglk (E- 
gipt) 6—1, 0—2.

VOLEI, feminin : Canada — Li
ban 3—0, Italia — Elveția 3—0, 
Japonia — Mexic 3—0. Brazilia — 
Franța 3—0, R.F.G. — Guatemala 
3—0, R. P. Chineză — S.U.A 3—2; 
masculin : Liban — Ruanda 3—1, 
Mexic — Hong Kong 3—0, Italia
— Japonia 3—1. Canada — R. P. 
Chineză 3—0. Paraguay — Libia 
3—0. Cuba — Belgia 3—0, Franța
— S.U.A. 3—1, Brazilia — R.F.G. 
3—1, Egipt — Kuweit 3—0, Mares 
Brltanie—Iordania 3—2, U.R.S.S.— 
Guatemala 3—0.

din stingă de 1,34 m/s) se cu
vine să arătăm că cel mai 
bun rezultat obținut la nivelul 
mării aparține marelui absent 
de la Colorado Springs, Cari 
Lewis, și este de 9,96 s. In 
orice caz, duelul Lewis—Smith 
va fi unul din dou-rile cam
pionatelor mondiale de la 
Helsinki, al cărui stadion se 
află însă la... nivelul mării !

Recordul ,,sutei“ masculine, 
unul dintre cele mai prețui
te din atletism, a început cu 
10,6 (Donald Lippincott-Stock
holm, 1912) și a fost asaltat 
cu vigoare de cei mai rapizi 
sprinteri ai lumii. N-o să 
insistăm asupra tuturor ; vom 
arăta însă că timpul de 10,0 
s a fost atins de zece sprin
teri din șapte țări, iar 9,9 s 
a fost înregistrat de 14 ori de 
9 alergători din 3 țări (S.U.A., 
Cuba și Jamaica). Din 1976, 
federația internațională a de
eds ca recordurile să fie cro
nometrate numai electronic în 
sutimi de secundă. Pe noul 
tabel a figurat, de aceea, doar 
recordul lui Hines, de la O- 
limpiada mexicană 9,95 s și 
acum, de duminică, cel al lui 
Calvin Smith (9,93 s).

Și acum câteva date despre 
noul recordman mondial : s-a 
născut la 6.1.1961, la Bolton ; 
178 cm înălțime șl 64 kg greu
tate ; este student al universi
tății din Alabama, unde este 
pregătit de Wayne Williams. 
Evoluția rezultatelor sale : 
1979 (18 ani) — 10.36, 1980 — 
10,17, 1981 — 10,21, 1982 —
10,03, 1983 — 9,93.

Romeo VILARA

PS. Despre celălalt record 
al „sutei", cel feminin, cu un 
alt prilej..'.

refăcând handicapul. Adversarii 
au forțat In repriza a treia, lufaid 
din nou avantaj, refăcut Intr-un 
final disputat de selecționata 
noastră. Au marcat : Zaharta 2, 
Kiss 3, Oprișan, Măhălean. O 
mențiune pentru portarul Usac, 
eu unele intervenții salutare.

în celălalt med din grupa A 
Bulgaria — Greda 13—4, tavin- 
gătoarea fiind adversara de Joi 
a juniorilor români. Alte rezul
tate : Ungaria — RJ.G. 11—1, 
Italia — spania »—4, Franța — 
Austria 12—7.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
cia — Japonia 3—2, Izmir: Ma
roc — Luxemburg 5—0 a La Le 
Touquet. In Franța, se desfășoa
ră competiția feminină pe echipe 
dotată cu „Cupa Annie Soisbault". 
Iată rezultatele Înregistrate în tu
rul doi : U.R.S.S. — Belgia 2—1, 
Cehoslovacia — Grecia 3—0, Ma
rea Britanie — Olanda 2—1, Elve
ția — Luxemburg 3—0. Spania — 
Danemarca 3—0. Argentina — Un
garia 2—1, Australia — Polonia 
3—0. Franța — R. F. Germania 
3—0. Următoarea etapă, a sfertu
rilor de finală, este programată 
astăzi a Turneul masculin de la 
Newport : V. Amritraj (India) — 
Rostagno (S.U.A.) 7—6, 7—6, Fitz
gerald (Australia) — Visser 7—5,

în sferturile de finala ale „Cupei Davis'*

TENISMANII ÎN FAȚA 

UNUI EXAMEN DIFICIL
Azi are loc tragerea la sorți

Probabil că puține ediții ale 
.Cupei Davis** s-au încheiat eu 
eliminarea, încă din start, a 
unor echipe care porneau ca 
mari favorite, așa cum s-a în- 
tîmplat la confruntarea cu nr. 
74 a acestei supreme competiții 
a tenisului. După cum se știe, 
In luna martie au fost scoase 
din cursă, din .Cupa mondială", 
puternica echipă a S.U.A (de 
către Argentina), precum și cea 
a Cehoslovaciei (de către Pa
raguay).

Reprezentativa țării noastre 
— fădnd și ea parte, pentru al 
treilea an consecutiv, dintre 
cele mai bune 16 echipe ale lu
mii — a reușit la Timișoara, 
în zilele de 4—6 martie, să în
treacă formația Chile cu 5—0, 
Ilie Năstase și Florin Segăr- 
ceanu luîndu-și o meritată re
vanșă pentru înfringerea din 
1982, de la Santiago.

Calificată astfel In sferturile 
de finală ale „Cupei Davis”, 
formala României are de sus
ținut, Incepînd de mîine și pînă 
duminică, o partidă deosebit de 
grea în compania tenismanilor 
australieni. Meciul se dispută 
la Brisbane, pe gazonul stadio
nului Milton, care are o capa
citate de 30 000 de spectatori. 
Este drept, „țara tenisului" nu 
mai are acum supercampioni de 
talia celebrilor Rod Laver și 
John Newcombe, dar la Anti
pozi „sportul alb“ este prezent 
aproape In fiecare familie și 
de aceea dintr-o masă atît dc 
mare de jucători au putut fi 
selecționați, de-a lungul anilor.

6 RECORDURI DE VAEOARE 1NTERNA1I0NAL4 
REALIZATE DE HALTEROFILII DE EA STEAUA

Dragomir Cioroslan participă la „Cupa Mondială”
Cu prilejul întîlnirii amicale 

de haltere dintre echipele 
Steaua și Selecționata Marinei 
militare din Gdynia (Polonia), 
desfășurată în sala Steaua, clți- 
va dintre sportivii români 
(componenți ai lotului național) 
au obținut 6 recorduri republi
cane, toate de valoare inter
națională. Cu totul remarcabi
le sînt cele realizate de Petre 
Becheru, la categoria mijlocie 
(82,5 kg), competitive pe plan 
mondial : 360 kg la „total" (v.r. 
352,5 kg) : 158,5 kg la „smuls" 
(v-r. 158 kg) și 202,5 kg la „a- 
runcat" (v.r. 198 kg). Celelalte 
trei recorduri au fost corectate 
de Gelu Radu (cat. ușoară, 67,5

Turul Franței (5): A APĂRUT PLOAIA 

DAR ANDERSEN ÎȘI MENJINE POZIȚIA
LE MANS. Dupâ ce cu o zi 

înainte o căldură sufocantă fă
cuse clipe grele cicliștilor turu
lui Fnanței, lată că miercuri, In 
etapa a cin cea (Le Havre-Le 
Mans, 257 km) aceștia au fost 
nevoiți să suporte, de-a Ringul 
a mulți kilometri, o ploaie rece. 
Aceasta și explică, ta bună mă
sură, faptul că ritmul de rulaj 
a fost destul de lent, media 
orară a etapei fiind doar de 
35,870 km.

Întrecerea a fost cîștigată de 
francezul Dominique Gaigne cro
nometrat In 7.09:53 — timp cu 
bonificație 7.09:23. Pe locurile

7—6. T. Gullikson (S.U.A.)— Saad 
(Argentina) 7—5, 6—4. Mitchel 
(S.U.A.) — Miller (Australia) 7—8, 
6—2, Leach (S.U.A.) — McCain
(S.U.A.) 6—3. 6—2, Johnstone
(Australia) — Wilkinson (S.U.A.) 
2—6. 6—0, 7—6 a în marele pre
miu „Volvo", la Gstaad (Elve
ția) : Higyeras (Spania) — Lo
zano (Mexic) 6—1, 6—4. Velasco 
(Columbia) — Grar.at (Cehoslova
cia) 6—0, 6—3, Purcell (S.U.A.)
— Carter (Australia) 6—1, 6—2,
Flbak (Polonia)—Fromm (S.U.A.) 
6—1. 6—2, Mayer (S.U.A.) — O- 
rantes (Spania) 6—4, S—7, 6—3, 
Giammalva (S.U.A.)—Casai- (Spa
nia) 6—2, 5—7, 6—0 a Turneu 

cîțiva sportivi de marcă. Ori
cum, căpitanul nejucător Neale 
Fraser și-a asigurat garnitura 
cea mai in formă : Patrick 
Cash, John Alexander, Paul 
McNamee si Mark Edmond
son.

Echipa României se antre
nează, de mai multe zile, pe 
stadionul Milton din Brisbane. 
După cum au evoluat la marile 
turnee ale acestui sezon, cei doi 
jucători români. Ilie Năstase 
și Florin Segărceanu. sînt ca
pabili să ofere o bună replică 
adversarilor lor. Dealtfel, Ilie 
a si obținut, recent, o victorie 
la Patrick Cash, la Bristol, pe 
o suprafață similară celei pe 
care va disputa întîlnirea din 
sferturile de finală ale acestui 
meci cu reprezentativa Austra
liei. In același timp, Florin 
Segărceanu a luat un avans 
frumos după turneele efectuate 
în S.U.A. și Europa, aflîndu-se 
acum printre primii 80 de ju
cători ai lumii. Și-apoi să nu 
uităm că în „Cupa Davis" se 
joacă altfel decît în oricare 
altă întrecere, inviduală sau pe 
echipe, atît Ilie Năstase, cît si 
Florin Segărceanu — îndrumați 
corespunzător de căpitanul ne
jucător Alcxe Bardan — fiind 
capabili de orice surprize. Noi 
am dori ca acestea să fie cît 
mai plăcute.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Hong 
Kong ; dr. Ed. Ilardisty (prin
cipal) si dr. David Siv și John 
Helsingcr (în sem'n)

Ion GAVR1LESCU

kg) ; la „aruncat" 175,5 kg (v.r. 
175 kg) ; .Vasile Groapă (cat. 
grea-ușoară — 100 kg) 372,5
kg la „total" (v.r. 365 kg) și 
212,5 kg la „aruncat" (v.r. 203 
kg). întîlnirea a fost cîștigată 
de Steaua cu 7 275—5 369 punc
te. într-o altă reuniune, Steaua 
a dispus de Legia Gdansk cu 
10 936—6 940 puncte.

★

La sfirșitul acestei săptă- 
mîni, Dragomir Cioroslan va 
lua startul la o etapă a „Cupei 
Mondiale", la categoria semi- 
mijlocie, programtă la Cardiff 
(Tara Galilor). La întreceri vor 
participa halterofili din 14 țări.

următoare s-au clasat : Gilbert 
Glaus (Elveția) la 9 s (timp cu 
bonificație 7.09:42), Etienne de 
Wilde (Belgia) la 9 s (timp cu 
bonificație 7.09:52), Sean Kelly 
(Irlanda), Eric Vanderaerden 
(Belgia), Johan Van Der Velde 
(Olandia) și alți 14 alergători ai 
plutonului fruntaș, toți la 9 s.

Danezul Kim Andersen (22.52: 
13) își păstrează tricoul galben 
de lider. El este urmat de bel
gianul Vanderaerden la 1:50 și 
olandezul Zoetemelk la 2:05.

Astăzi are loc etapa a șasea, 
eontra-timp individual, 58,5 km 
de ta Cha tea ub riant la Nantes.

feminin la Hittfeld (R.F G.) Graf 
(R.F.G.) — Fromholtz (Austra
lia) 6—4, 3—6, 7—6, Benjamin
(S.U.A.) — Velasquez (Peru) 6—1, 
3—6, 6—1, Budarova (Cehoslova
cia) — Phelps (S.U.A.) 2—6. 6—3, 
6—2, Horvath (S.U.A.) — Pasqua
le (Elveția) 6—3, 6—2 a Asociația 
Internațională a ziariștilor de te
nis l-a desemnat pe francezul 
Yannick Noah, cîștigătorul tur
neului de la Roland Garros, ca 
cel mal bun jucător al lunii iu
nie.

VOLEI a Echipa reprezentativă 
feminină a S.U.A. și-a încheiat 
turneul in Japonia, jucînd Ia To
kio cu reprezentativa niponă. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
3—2 (—14, —2, 9. 10. 15). Din cele 
cinci partide susținute voleibalis
tele americance au cîștigat doar 
una.



in finala campionatului de juniori I

CORVINUL HUNEDOARA- 
CHIMICA TÎRNĂVENI 2-1 (1-0)

In turneul final al Cam
pionatului republican de ju
niori I. desfășurat cu o lună 
în urmă la Bistrița si Nă- 
săud. două echipe si-au cîs- 
tigaț dreptul de a-și disputa 
finala acestei competiții, cea 
mai importantă a -salonului 
copii-juniori : Corvinul Hune
doara si Chimica Tirnăveni. 
Indiscutabil, echipe merituoa
se. care s-au intîlnit ieri pe 
gazonul celui mai mare sta
dion al tării, intr-un cadru a- 
decvat, in deschidere la fi
nala Cupei României si in

că n-au cedat nici după a- 
cest al doilea gol primit. Ei 
au strins si mai tare din dinți, 
și-au înzecit eforturile si aces
tea s-au văzut concretizate pe 
tabela de marcaj în min. 65, 
cind au reușit să reducă din 
handicap : Mureșan a pătruns 
impetuos în careu, a fost fa
ultat de fundașii centrali ai 
Corvinului și lovitura de pe
deapsă a fost transformată 
impecabil de fundașul MĂR
GINEAN : 2—L Acest gol ■ 
dat aripi echipei din Tîrnă- 
veni. care a controlat in con-

Corvlnul Hunedoara, campioana juniorilor. In picioare, de la stingă 
la dreapta : Dumitru Pătrașcu — antrenor, Chiroced, Păsat, Dănilă, 
Tușan, Mărioara. Ioniceanu, Popescu, Bîta și Carol Gall — antrenor. 
In rindul din față : Vîrlan, Burlan, Haș, Bardac, Mateuț — căpi

tanul echipei, D. Ardelean. V. Ardelean și Anton.

prezenta unui public nume
ros. Și ambele — in ciuda tim
pului foarte călduros — au o- 
ferit o întilnire apreciată, cu 
multe faze desfășurate sp:e 
cele două porți și aplaudate 
de miile de spectatori din tri
bune.

Partida a început ca o cursă 
atletică pe 1 500 m plat. Mai 
întii echipele s-au studiat a- 
tent circa 20 de minute, evo- 
luind lent, după care juniorii 
din Tirnăveni au îndrăznit să 
apese pe accelerator. Mure
șan (min. 21) și O j va th (min. 
24) ratînd primele ocazii ale 
meciului. în min. 31. Ioniceanu 
a executat impecabil orima lo
vitură de colt a hunedoreni- 
lor și l-a obligat pe portarul 
Moldovan să deturneze balo
nul din nou în corner. Apoi. 
Sazs (min. 34) și D. Ardelean 
(min. 36) puteau deschide sco
rul, dar, din situații clare, au 
șutat imprecis. Iar cind toată 
lumea de pe stadion se pre
gătea pentru pauză. iată că 
o fază-șnur — mingea por
nind din apărare, trecind apoi, 
în preajma careului advers, 
pe la Vîrlan si Bardac — a 
fost încheiată de BURLAN cu 
un gol frumos, el infiltrîn- 
du-se înșelător mintre apără
torii centrali din Tirnăveni, 
deschizînd scorul : 1—0 pentru 
Corvinul.

Repriza secundă a fost. de 
la început pînă la sfîrșit. cu 
adevărat interesantă, jocul ri- 
dieîndu-se mult si din punct 
de vedere calitativ. Chimica, 
revenită de la vestiare deci
să. a ratat egalarea chiar in 
min. 42. cind Claudiu Boze- 
san a șutat senzațional. de 
la circa 30 m, în „transversala" 
porții apărată de Tușan. O- 
cazie rarisimă, după care. In 
plină dominare a elevilor an
trenorului Gheorghe Vrușa. 
un rapid contraatac al junio
rilor hunedoreni s-a încheiat 
cu majorarea scorului in min. 
52 : D. Ardelean l-a ..întors" 
pe fundașul Mărginean, a șu
tat jos. la colț. balonul a lo
vit stiloul din dreapta al por
ții lui Moldovan, a revenit in 
teren si urmărind atent faza. 
BARDAC a reluat în poarta 
goală : 2—0. Juniorii din Tîr- 
năveni au avut marele merit

Foto : Dragoș NEAGU 
tinuare jocul, avînd două mari 
ocazii de a egala prin Mureșan 
(min. 67) si Ojvath (min. 30). 
Astfel finala s-a încheiat cu 
victoria echipei mai mature 
și mai viguroase — formația 
antrenată de Carol Gall si me
reu tînărul căutător de ta
lente Dumitru Pătrașcu. echi
pă care-și menține titlul cu
cerit și anul trecut, cind a În
vins în finală cu 4—2 pe 
F. C. Constanta.

Arbitrul Al. Mustățea a con
dus satisfăcător următoarele 
formații :

CORVINUL ; TUȘAN — IO
NICEANU, Pasat, CHIROCED, 
Vîrlan — Haș. BARDAC. D. 
Ardelean (min. 78 Popescu) — 
BURLAN. Mateuț (min. 69 An
ton). Mărioara (min. 80 Bita).

CHIMICA : Moldovan —
MĂRGINEAN. DEAC. Dege
rat, Palfi — Ghiurca. MURE
ȘAN, Loga (min. 54 Dobrin) 

Sazs, OJVATH, Cl. BOZE- 
SAN.

Lnurenfiu DUMITRESCU

CE PRETUTINDENI
• Echipa Poloniei aflată In 

turneu In Franța a jucat cu 
Sochaux, formație din prima di
vizie, cu care a terminat la ega-

GENEVA, G (Agerpres). — Miercuri, la 
Geneva s-a efectuat tragerea la sorți a cu
pelor europene de fotbal intercluburi, ediția 
1983—1984. In „Cupa campionilor europeni", 
echipa DINAMO BUCUREȘTI. campioana 
României, va intilni (primul joc în depla
sare) formația KUUSYSI LAHTI din Fin
landa.

In „CUPA U.E.F.A.", SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI va avea ca adversară

formația austriacă STURM GRAZ, iar UNI
VERSITATEA CRAIOVA va juca in compa
nia echipei iugoslave HAJDUK SPLIT. Echi
pele românești vor disputa în această com
petiție primul joc pe teren propriu

In ceea ce privește „Cupa cupelor", după 
cum anunță agențiile de presă, echipa cîsti- 
gătoare a „Cupei României" nu va putea 
lua parte la această competiție. întrucît fi
nala nu s-a disputat în termenul indicat de 
Uniunea europeană de fotbal.

Iată rezultatul sorților:
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

A S. Roma 
Athlone (Irl.) 
Ajax Amsterdam 
Fenerbahce 
Rapid Viena 
Ț.S.K.A Sofia
B. K. Odense (Dan). 
Benfica Lisabona 
Dynamo 
Partizan 
Kuusysi 
Dundee 
Dinamo 
Raba Vasas Gy5r 
Lech Poznan

Hamburger 
s-a calificat

Berlin 
Belgrad 
Lahti 
Utd. 
Minsk

CUPA U.E. F.A.

— Aston Villa
— Real Madrid
— Anvers
— Coleraine (Irl.)
— B. K. 1903 Copenhaga
— Austria Viena
— Sporting Lisabona
— Ferencvaros
— Watford
— Steaua roșie Belgrad
— F.C. Groningen (Olanda)
— Honved Budapesta
— I. F. Elfsborg
— Vestmannaejar (Isl.)
— H. J. L. Helsinki
— Racing Lens (Franța)
— Anderlecht
— Vorwărts Frankfurt/O
— Aarhus (Dan.)
— Laval (Fr.)
— Malmo F. F.
— Tottenham I
— Feyenoord I
— Lokomotive Leipzig I
— F. C. St. Gallen (Elv.)
— Anortosis (Cipru)
— Sturm Graz I
— PAOK Salonic I
— Levski Spartak I
— F. C. Hajduk Split
— Internazionale I
— Inter Bratislava I

★ I
i loc in zilele de 14 și 28] 
asă prima la sorți va fii 

i de la 14 septembrie. I

Vitoria Guimar. (Port.) 
Sparta Praga
F.C. ZUrich 
Sparta Rotterdam 
Banik Ostrava 
Aris Bonnevoie (Lux.) 
Sevilla F.C.
P.S.V. Eindhoven 
F. C. Kaiserslautern 
Verona
Atletico Madrid
F. C. Larissa (Grecia) 
Widzew Lodz 
Carl Zeiss Jena 
Spartak Moscova 
La Gantoise (Belgia) 
Bryne (Norveg.) 
Nottingham Forest 
Celtic Glasgow 
Dinamo Kiev 
Werder Bremen 
Drogheda Utd. (Irl.) 
Saint Mirren (Scoția) 
Girondins Bordeaux 
Radniciki Niș 
Bayern Miinchen 
Sportul stud. Buc. 
Lokomotiv Plovdiv 
V. f. B. Stuttgart 
Universitatea Craiova 
Trabzonspor 
Rabat Ajax (Malta)

— I. F. K. Goteborg
— Standard Liege
— Olympiakos Pireu
— Bohemians Praga
— F. C. Nantes
— Omonia Nicosia
— F. C. Liverpool
— Linfield (Irl. Nord)
— Jeunesse (Lux.)
— Vik. Stavanger (Norv.)
— Dinamo București
— Hamrun (Malta)
— Grasshoppers ZUrich
— Vikingur (Isl.)
— Athletic Bilbao 

deținătoarea trofeului.S.
în turul al doilea.

V.,

CUPA CUPELOR
preliminar :

Galilor) — F. C. Magdeburg

— Aberdeen
— F. C. Koln 

turul preliminar
— F. C. Barcelona
— Lechia Gdansk

— S. K. Beveren

In tur 
Swansea (Tara

In turul I :
Akranes F.C. (Isl.) 
S. S. W. Innsbruck 
fnvingătoarea din

Juventus Torino 
Paralimni (Cipru) 
Dinamo Zagreb 
Mersin (Turcia) 
Manchester Utd. 
Servette Geneva 
N.E.C. Nijmegen (Ol.) 
La Valetta F.C.
A. E. K. Atena 
Sligo Rovers (Irl.)
B. Nykoping (Dan.) 
Hammarby
Glentoran (Irl.)

— F. C. Porto
— Spartak Vama
— Dukla Praga
— Avenlr Beggen (Lux.)
— Brann Bergen (Norv.)
— Glasgow Rangers

— Ujpesti Dozsa
— Haka Valkeakoski (Fin.)
— Sahtior Donețk

Tirana
— Paris St. Germam

Stockholm — Nendori
Primul tur va avei 

septembrie. Echipa ti 
organizatoarea joculu

ADVERSARELE ECHIPELOR
KUUSYSI LAHT1
Deși fondat in 1934, cel de al 

doilea club din Lahti, după 
Reipas. s-a afirmat destul de 
tirziu, primul trofeu fiind cu
cerit abia în anul 1982 (titlul 
de campioană a Finlandei). De
butul în competițiile continen
tale intercluburi s-a produs în 
sezonul fotbalistic recent în
cheiat. care a găsit pe Kuusysi 
pe tabloul Cupei cupelor. Lipsa 
de experiență și-a spus cuvin- 
tul, formația finlandeză fiind 
întrecută In primul tur de Ga- 
latasaray (1—3 și 1—!)•

Echipa este o furnizoare de 
elemente pentru loturile repre
zentative, „A" (Rcmes, Kousa, 
Pekoncn, Annuncn) și de tine
ret (Korhonen, Kurki). Forma
ția standard : Korhonen — Re
mes, Kantonen, Pekonen, Sa- 
arikvenas — Kurki, Annunen, 
Kumpu Leine — Tornvall, Ko
usa, Tal vio. D'spută jocurile de

acasă pe stadionul „Kisapuisto". 
a cărui capacitate este de 8 000 
de locuri. în actuala ediție a 
campionatului finlandez, după 
disputarea a 12 etape. Kuusysi 
se află pe cea de-a cincea po
ziție cu 16 puncte (la 3 puncte 
de lider. T.P.S. Turku).

STURM GRAZ
înființată în anul 1909, Sturm 

este una din echipele cu tradi
ții în fotbalul austriac, chiar 
dacă nu a reușit să ciștige 
vreodată Cupa țării sau cam
pionatul primei divizii. Acest 
lucru nu a împiedecat formația 
„alb-negrilor" să ocupe mereu 
poziții fruntașe. în 1981 ea a 
fost foarte aproape de cîștiga- 
rea titlului, ocupînd poziția a 
doua ! în acest an Sturm Graz 
s-a clasat pe locul al 4-lea cu 
37 de puncte din 30 de me
ciuri.

Din formație pot fi citati, 
printre cei mai buni, atacanții

UNIVERSITATEA CRAIOVA A CIȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag 1)

lorică se jucase, o știm cu to
ții. la Sibiu. în semifinala U- 
nlversitatea Craiova — Dinamo 
se jucase ceea ce englezii nu
mesc „shadow-final" (finala 
din umbră), așa cum la Wim
bledon s-a jucat anul acesta 
„shadow-final" în semifinala 
John McEnroe — Lendl. După 
victoria în fata puternicului 
Lendl, McEnroe nu mai putea 
pierde in fața unui jucător 
obișnuit cum este Chris Le
wis, așa cum nici Universita
tea nu mai putea pierde Ieri 
în fata Politehnicii, pe care o 
domina din start prin toate 
atuurile valorii.

Partida în sine a avut două 
începuturi de repriză bune. 
Craiovenii vor să se impună 
încă de la debutul meciului 
si reusesc să deschidă scorul 
cu destulă ușurință Drin CĂ- 
MATARU (min. 16) după o 
frumoasă acțiune Geolgău — 
Ticleanu — Cirtu. Petrescu 
are o mare ocazie să egaleze.

după o „bîlbîială" în lanț a 
timișorenilor în fata porții lui 
Lung în min. 23. Urmează o 
jumătate de repriză destul de 
Ștearsă din care am retinut 
doar ocazia lui Geolgău din 
min. 42. Repriza a doua începe 
sub semnul inițiativei timi
șorenilor. Manea sutează splen
did — sub bară — în min. 
54, portarul Lung reușind să 
salveze golul cu prețul unul 
reflex senzațional Același Ma
nea sutează din nou puternic 
în min. 62. pentru ca Bozesan 
să rateze în fata porții o cen
trare impecabilă a lui Lehman 
în min. 65. Simțind pericolul 
egalării. craiovenii „desenează" 
o acțiune „ca la carte" pe 
traseul Cirtu — Beldeanu — 
Negrită — CAMATARU, vîrful 
de atac al reprezentativei noas
tre înscriind sec și imparahil 
eu o frumoasă lovitură de 
cap. 2—0 în min. 67. Oltenii 
sînt la un pas de 3—0, dar 
Balacl. scăpat singur pe con
traatac, este placat rugbystic 
de Sunda (cartonaș galben) si

litate : 2—2 (0—1). Pentru nolo- 
nezl au marcat : Okonski (min 
47) si Nijas (min. 70) Iar centru 
francezi : Agerbeck (min. 27) sl 
Simon (min. 550.
• în etapa a 12-a a campio

natului Finlandei : Turku P.S. — 
Haka Valkeakoski 2—1. Koparlt

— Rops 1—1, Kuusysi — K.P.V. 
3—t. Formația din Turku a tre
cut In fruntea clasamentului cu 
1# p. urmată de Ilves 18 p. care 
a terminat Ia egalitate (0—0) cu 
Lahti Reipas, pe locul trei : Haka 
Valkeakoski tot cu 18 o.

meciul pare jucat. Cind mai 
erau doar 3 minute de joc. 
timișorenii înscriu prin RO- 
TARIU golul de onoare, balo
nul șutat de timișorean întîl- 
nind în drumul spre Doartă 
opoziția lui Negrilă, din care 
a ricoșat în plasă. Cu acest 
gol. timișorenii părăsesc cu 
fruntea sus marele nostru sta
dion „23 August" si mărturi
sim că-i așteptăm să revină 
la anul, tot cu fruntea sus. în 
Divizia „A" si In București.

încă o dată, să subliniem me
ritele craiovenllor pentru tot ce 
au adus de preț fotbalului ro
mânesc în anul competițional 
care s-a Încheiat ! în fața a 
50.000 de spectatori au jucat 
echipele :

UNIVERSITATEA CRAIO
VA s LUNG — NEGRILA, Ti- 
lihoi. STEFĂNESCU. UNGU- 
REANU — Ticleanu (min. 63 
Beldeanu), Bălăci, IRIMESCU, 
Geolgău (min. 63 Ad. Popes
cu) — CAMATARU, Cîrțu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA: 
Suciu — Ștefanovici, Șun- 
da. ȘERBĂNOIU Murar — 
MANEA (min. 73 Titi Nicolae). 
ANGHEL. BOZESAN. ROTA- 
RIU — Lehman. Petrescu (min 
65 Vlătănescu).

A arbitrat foarte bine Dan 
Petrescu (București), ajutat la 
linte de FI. Popescu (Ploiești) 
si R. Petrescu (Brasov).

NOASTRE
Dakota și Jurtir.. care imprima 
echipei un joc ofensiv, cu 
atacuri viguroase, prin surprin-l 
dere. Antrenorul formației ausJ 
triece este fostul internațional 
Fraydl. care și-a încheiat cad 
riera de jucător în campionatul 
vest-german. Actualii internaJ 
tlonali sint Pichler (27 ani -I 
9 selecționări) și Jurtin (27 — 
10). Printre jucătorii străini fii 
gurează iugoslavii Bakota $ 
Breber. Formația standard, alid 
niată în ultimul campionat 
Saria — Binder, Steiner, Pielii 
Ier, Huberts — Breber, Thond 
hofer, Hiirmann (Grosinger) -I 
Bakota, Niederbacher, Jurlinl 
Din lot mai face parte Markq 
Peritsch, Strobl si Pflegerl 
Jocurile lui Sturm au loc pi 
stadionul „Liebenau".

HAJDUK SPLIT
Alături de Steaua roșie Beli 

grad, Partizan Belgrad și Dij 
namo Zagreb, echipa din Split a 
făcut parte întotdeauna din „cal 
reul de ași" al fotbalului iugol 
slav. Nu atît victoriile în caml 
pionat (1927, 1929, 1950, 1952
1955, 1971, 1974. 1975, 1979) sad 
în „Cupa Iugoslaviei" (19671 
1972, 1974, 1975. 1976 1977) sini 
grăitoare, ci mai mult deed 
atît — numărul mare de jucâl 
tori formați în clubul de la Al 
driatica. Printre aceștia celei 
brul portar Beara, apoi Surjall 
Jerkovici, Zungui, Muzinici, Kal 
taliuski, Buljan, Cop, IIolccJ 
Cukrov, frații Zlatko și Zoral 
Vujovici etc. Dar iată formațial 
tip cu care Hajduk s-a clasa 
pe locul II în campionat : Si 
movici (Pudar) — Jelikici, Mill 
jus, Cukrov, Primorac, Rozic] 
Adamovici (Zlatko Vujovicil 
Celici, Zoran Vujovici, Salo] 
(Sliskovici), Pesici (Vulicil 
dintre care Cukrov, Primoraa 
Sliskovici, Pesici, frații Vujd 
viei sînt internaționali A sa] 
de tineret. |

în ultimii cinci ani. Hajdu] 
a participat de trei ori în Cupj 
UEFA și o dată (1979—80) î| 
C.C.E., de fiecare dată avîn] 
comportări bune, cu deosebii] 
in C.C-E. unde a ajuns în sfed 
turl de finală. fiind cu grei 
eliminată de Hamburg (0—1 11 
Hamburg, 3—2 la Split, oăspa 
til calificlndu-se numai datori 
tă golurilor marcate în depla 
sare). Pe scurt. Hajduk Spll 
este o formație foarte puterni 
că, demnă reprezentantă I 
fotbalului iugoslav. I
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