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Sportivii români obțin in continuare■■IVE3S4ABE

succese la Edmonton

ATLETA FLORENȚA CRĂCIUNESCU -
CAMPIOANA MONDIALĂ UNIVERSITARĂ

® spadasinul Nicolae BODOCZI — medalie de

argint • Baschetbalistele, practic, in iaza finali
Sportivii din România socialistă continuă să se nu

mere. pină în prezent, printre protagoniștii celei de 
a 12-a ediții a Jocurilor Mondiale Universitare de 
vară. Șirul frumoaselor lor rezultate da la Ed
monton a continuat si In ziua a clncea a întrecerilor 
prilejuind delegației noastre — desigur, >1 celor de 
acasă — multe satisfacții. Atleta Florența Crăciunes- 
cu a devenit, din nou, campioană mondială univer
sitară. medalia obținută de ea la aruncarea discului 
fiind cea de a patra de aur cucerită pină acum de 
reprezentanții sportului universitar din tara noastră. 
Victoria ei reprezintă, totodată, primul succes româ
nesc atletic la marea competiție din Canada, dar, 
sîntem convinși, nu și ultimul, colegii Florenței ară- 
tîndu-se hotăriți să meargă pe drumul deschis de 
dubla laureată de la București și Edmonton.

Scrima trăiește în aceste 
zile — aici, la Edmonton — u- 
nul dintre momentele sale fas
te. dovedind, astfel, că are bo
gate resurse de tinerețe și ta
lent. care — valorificate pe

concurs, iar noi, 
justificate speran
țe...
La rtndul lor, bas

chetbalistele sânt, 
practic, calificate In 
faza finală a întrecerii. ___
tind, șanse ca si ele. si alțl 
reprezentanți ai tricolorului, 
să contribuie In viitoarele

FLORENȚA CRĂCIUNESCU
exis-

zile

la îmbogățirea bilanțului ge
neral de pină acum : 15 me
dalii (4 de aur. 7 de argint. 4 
de bronz).

Spectaculosul „bis“ al Florenței

Ieri au început Întrecerile înotătorilor

DOUĂ RECORDURI DE SENIORI 
ÎN PROBE DE ȘTAFETĂ

• Așteptam rezultate de valoare in viitoarele reuniuni!
Cea mai importantă Între

cere internă a anului la înot 
— finalele „Daciadel” — a 
debutat Ieri la bazinul ..23 
August* din Capitală si va 
continua pină duminică. Frun
tașii acestui sport, ca cîteva 
excepții (absente motivate), 
au urcat pe bloc-starturi. în
tr-o ambiantă „caldă”, la pro
priu si la figurat, spre a-sl 
disputa titlurile de ciștigători 
ai „Daciadei” si campioni re
publicani. Cel dinții laureatl 
sint băimăreanca Anca Pă- 
trășeoiu — 100 m liber, reși- 
teanca Gabriela Baka — 200
m mixt, ploieșteanul Lanren- 
tiu Mosor — 1500 liber si un 
grup de bucurestenl : Cristina 
Deveseleanu (Lie. 37) — 100
m bras. Costln Negrea (Lie. 
37) — 100 m liber. Luis Șopto- 
rian (Dinamo) — 100 m bras. 
Mihai Mandache (Dinamo) — 
200 m mixt, ștafetele dina- 
movisțf de 4X50 m liber.

Desigur, toii campionii me
rită laude, dar trebuie arătat 
că dintre el numai compo
nents ștafetelor si-au dublat 
victoriile cu rezultate remar-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag « 4-a)
Prima tnvingătoara — Anca 

Pătrășcolu

Ca ANATOLI KARPOY la un minut dupâ sosire...

CAMPIONUL MONDIAL DE SAH 
ARE 0 ALURĂ DE SPORTIV

NICOLAE BODOCZI 

deplin în întreceri de anver
gură — îi pot readuce pe 
„mușchetarii” noștri pe pozi
țiile fruntașe de altădată. 
Miercuri, surpriza s-a numit 
Nicolae Bodoczi, medaliat 
cu argint într-o companie re
dutabilă la spadă, si care ■ 
dus bilanțul scrimei la această 
oră la 3 medalii — 1 „aur”, 2 
„argint”. Și. să precizăm că 
scrima mai are încă probe de

Atletismul atrage mii și mii 
de spectatori la stadionul 
Commonwealth. Așa s-a în- 
tîmplat și miercuri, cind mal 
bine de 10 000 de spectatori au 
fost prezent! tn tribune. în 
ciuda neașteptatei schimbări 
a timpului : la prinz era
foarte cald. mercurul ter
mometrelor arăta peste 30 de 
grade, pentru ea după-a miază, 
brusc, vremea să se răcească 
simțitor și să Înceapă ploaia 
(la ora când transmitem aceste 
rtnduri. • trecut de miezul 
nopții si plouă In continuare 
torențial). Intr-un asemenea 
cadru a avut loc ai proba fe
minină de disc. Cele zece fi
naliste au fost chemate la a- 
pel cu 45 de minute Înainte de 
start, ceea ce a fost bine, 
concurentele putîndu-se aco
moda tft de ett cu ploaia șl 
vîntuL eu cercul de aruncare 
alunecos. întrecerea a în
ceput la ora 18,33 (la Bucu
rești era joi ora 3,32). Floren
ța Crăci a a eseu fiind a doua

pe listă. Ea s-a instalat in 
frunte de la prima aruncare, 
care a măsurat 62,25 m, condu- 
cind apoi tot timpul, perfor
manta victoriei (64,56) ob- 
ținind-o in ultima aruncare. 
Sportiva de la Steaua (28 de 
ani. antrenor Dan Serafim ; o- 
riginară din comuna Băițați. 
jud. Teleorman. descoperită 
de antrenorul craiovean Ionel 
Ghiță) a urcat, deci, pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui, reușind un spectaculos 
„bis” după succesul de acum 
doi ani, de la ediția preceden
tă a Universiadei. Floren
ța a dovedit constanță în 
concurs, toate cele cinci arun
cări valabile depășind 60 de 
metri, șl credem că dacă vre
mea ar fi fost favorabilă fru-

Hristache NAUM

Edmonton, 7 iulie.

Campionul mondial Anatoli Karpov, în mijlocul unui grup de 
iubitori ai șahului, avind alături pe vechiul său adversar tn con
cursuri și prieten, marele maestru Victor Ciocăltea. la sosirea 
sa in Capitali.

Se înșeală cei care-și închi
puie că un campion mondial 
de șah trebuie să arate nea
părat ca un venerabil profe
sor. sau un mare șef de labo
rator, copleșit parcă de noia
nul formulelor pe care le cal-

Foto : D. NEAGU

cutează și in mijlocul cărora 
iși petrece viața. ANATOLI 
KARPOV, actualul dețină
tor al titlului suprem in „spor
tul” minții”, este un tlnăr fer
mecător, suplu și elegant, cu 
alură sportivă, care zimbeșta

însemnări după finala „Cupei României11

LA REVEDERE, FOTBAL! 
NE RElNTlLNIM LA TOAMNĂ
S-a consumat și a 45-a edi

ție a „Cupei României* la 
fotbal, competiție pe care am 
dorit-o si o dorim mereu tot 
mai prestigioasă. Spre lau
da echipelor noastre din pri
mul eșalon, „Cupa 1982—'83* 
s-a bucurat de o atenție ma
joră din partea lor și faptul 
că din „sferturi” trofeul și 
l-au disputat numai echipe de 
Divizia „A” este un cîștlg spre 
calitate — fără să minimali
zăm eforturile șl succesele 
formațiilor din categorii infe
rioare. echipele mici. care 
dau frumusețe acestei între
ceri.

Miercuri, pe cel mai mare 
stadion al tării — „23 Au
gust” din Capitală —, s-a ju
cat finala. O finală onorată 
de prezenta în tribune a 50 000 
de iubitori al fotbalului, o

după-amiază fotbalistică în
tregită de finala juniorilor I. 
poate viitorii internaționali, 
de frumoasa festivitate de pre
miere. A fost o gală a fot
balului românesc, care încheie 
unul din cele mal prolifice 
sezoane alo soccerulul nostru. 
Cu acest prilej apreciem ini
țiativa organizatorilor de a da 
acces gratuit pentru copil, elevi, 
student și militari tn termen 
la această finală din cadrul 
„Dadadel”.

S-a încheiat cu acest prilej 
PIRMAVARA ECHIPEI NA
TIONALS. aflată pe locul I 
într-o grupă preliminară a 
C. E. în care are In urma sa 
nume sonore ale soccerului 
internațional, ea Cehoslovacia, 
Suedia și actuala campioană 
mondială — Italia.

O PRIMAVARA A UNI-

(Continuare in pag. 2-3)

Faza premergătoare înscrierii 
în finala „Cupei României".

VERSITĂȚII CRAIOVA. a- 
junsă — o foarte frumoasă 
performantă, de care ne vom 
aminti peste ani — in semifi
nalele Cupei U.E.F.A. Miercuri 
a fost finalul de stagiune al ce
lei mai bune echipe de club (prin 
rezultatele internaționale ob
ținute) pe care o are Româ
nia ia ora actua'ă : UNIVER
SITATEA CRAIOVA. O PRI-

primului gol al lui Cămătaru 
Foto : N. DRAGOȘ

MĂVARĂ în care DINAMO 
BUCUREȘTI — echipă puter
nică. omogenă — a cistigat 
titlul de campioană pentru a 
doua oară consecutiv.

N-a fost o finală mare din 
punct de vedere al spectaco-

Consiantîn ALEXE

tot timpul și împrăștie In ju
rul său o molipsitoare bună 
dispoziție. Nici nu e de mirare, 
fiindcă știam prea bine că în 
pregătirea de șahist, exercițiile 
fizice, diverse sporturi și jocuri 
sportive, ca înotul, tenisul, ca
notajul, baschetul, nu sint nici
decum pe ultimul loc. L-am 
văzut într-o fotografie recentă, 
care a devenit repede celebră, 
întorcindu-se de la cosit Ca 
și Lev Tolstoi, titanul de la 
Iasnaia Poliana, tlnărul super- 
campion de șah a inclus și ml- 
nuirea coasei în antrenamente
le sale, excelent mijloc ajutător 
pentru cîștigarea unei forme 
sportive de vîrf. Așa ne-a apă
rut in față campionul lumii, 
exact la ora 15. cea anunțată 
oficial, ora sosirii sale în 
România. Momentul s-a pe
trecut la punctul de fron
tieră Giurgiu, unde era aștep
tat marele maestru sovietic. 
L-au salutat cordial, cu multă 
căldură, tovarășii Stoian Sto- 
ian, primarul municipiului, 
Stefan Băjenaru, președintele 
Comitetului județean pentru 
cultură și educație socialistă, 
Nicolae Dragason, secretar al 
C.N.E.F.S., și — bineînțeles — 
mulți iubitori ai șahuluL

Valeriu CHIOSE 
Radu VOIA

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare In pag a 4-a)
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feri- 
declara, 

Dro- 
bine

moașa sa victorie ar fi fost 
dublată de un rezultat pe 
măsura posibilităților. Și așa. 
însă, i se cuvin calde felici
tări acestei atlete care, 
cită de izbindă. ne 
imediat după încheierea 
bei : „Am trecut cu 
primul mare examen al anului

Scrima oferă, In continuare, satisfacții
Pe zi ce trece. întrecerile de 

scrimă de la N.A.I.T. Arena a- 
trag tot mai multi spectatori, 
prin atractivele dispute de pe 
planșă, presărate la această 
ediție a marii competiții prin 
multe surprize. Si cu satisfac
ție trebuie să subliniem a- 
cum că printre frumoasele 
surprize s-au înscris si cele 
furnizate de scrimerii români, 
eare, iată, într-o altă finală, • 
adus ta nrim-olan pe spadasi
nul Nicolae Bodoczi. în fața 
a peste 2 000 de spectatori, 
care nu și-au părăsit locurile 
In tribună nici cind ceasul «* 
făta aici miezul nopții, sporti
vul de la Steaua (21 de ani, 
antrenor Alexandru Istrate) 
a avut o evoluție remarcabilă 
de-a lungul întregului turneu 
final, cea mai bună — după 
cum spun tehnicienii echipei — 
din acest an. în 
Bodoczi l-a întrecut 
•salt-maraton (12 -
polonezul 
ski. apoi, ta 
■n alt renumit spadasin 
ăouez, Leszek 
fost vicecampion 
actualmente pe
Cupa Mondială (scor

„sferturi", 
tatr-un

- 11) pe 
Ludomir Chronow

semi finală, pe 
po- 

Swornowskl, 
mondial fi 

locul 4 la 
10—8).

Fișier

3.

JlTUSnSM, ffeminin — disc I 
K FLORENȚA CRACIUNESCU 
(România) 64,56 ; 2. Natalia Ahre- 
menko (UJi.SJS.) 62,62 ; 3. Liu- 
bov Grakova (U.R.S.S.) 5*,M ;
*M m : 1. Beveriey Ktach (Ma
les Brttanle) 11.13 ; 1- Randy Gi
vens (S.U.A.) 11,16 ; î. Angela
Taylor (Canada) 1141 ; masca
ta — ciocan : 1. lori Tamm
IDJRAJS.) 78,85 ; L R. Weler (Ma
ma Brttanle) 74,14 ; ». L Pastu
hov (UJtJSA.) 73J8 ; greutate : 
L Mlke Carter (S.UJL.) 18,74 ; 3. 
tSaracevlcl (Iugoslavia) ÎS,64 ;

S. Smlmov (U.RȘȘ.) 19,81.
BASCHET, feminin : S.U.A. — 

IJ.G. 16—71, R. P. Chineză — 
Canada 72—63, Iugoslavia — Spa
nia 101—64 ; masculin : israel — 
X. P. Chineză 91—71, Iugoslavia 
— Canada *3—«4.

CICLISM, feminin : viteză
Erlka Saloumiaee rU.R.S_S.), 2.
IsabeBe NlcoSoso (Tranțe), 3. 
Gulling Tang CR.P. Chineză) ț 
masculin — viteză : 1. Alexel 

1.

I |^e la o săptâminâ la. alta.

pefiantă. mai ales 
dacă ținem seama 
că multi jucători 
de baschet lsi ma
nifestă deseori1 dez
acordul față de 
calitatea arbitraje
lor actuale, ceea ce 
ne putea determina 
să credem că, odată 
șt odată, vor încer
ca ei înșiși să În
drepte lucrurile, 
devenind arbitrii 
Dta păcate, nu se

• ARBITRE DE BASCHET I
La cursurile de 

arbitri de baschet 
organizate de co
legiul „cavalerilor 
fluierului" din ca
drul comisiei de 
•pedalitate a nra- 
sdcfpiuîui Bucu
rești, printre ed 
30 de cursant! nu 
•-e aflat tod un 
fost sau actual lu
citor divizionar 
.44." I SHuntia este 
de-e dreptul sta-
© ULTIMA MODA : RACOLAJ DE JUNIORI I

Ne-au vizitat la redacție, venit să ta ta I 
zilele trecute, profesorii Mir- tm - elev : NIcolae
cea Anton fl Oetaviaa Ioni- un autentic talent,
tt de la C.S.S. „Constantin cu perspective. Cei 
Dobrogeanu Gherea* dta Pto- âeaori ploieșteni ae 
iești. Ca antrenori de hand- — fi noi la rindu-a
bal. ei au format mulți ju- etuburQe aportive f
eători. unii dintre ei — cum mișorene, unele d
ar fi Marian Dumitru — a- eu multe catedre dc
Jungtad în echipa natiooală. nu pot asigura sec
De fapt, atingtod vîrsta ae- juniori pentru eras
ntoratuhd, aproape toți band- Bega TI Oricum ■
baliștîi ptoieșteni pleacă la ttnăr care ae precât
alte cluburi. Fină atei totul pentru examenul d
este aproape firepc. Muma! că oa trebuie tndntat
unul dintre ctatrarOe— aho- M de promisiuni.
nate ta taeBatfi formați te mootae Dobreecu
PtolestL nfitehoica Tlmtooa- deoramdată — te
ca. nu ae snal rezumă te ae- Etagă ftimflta aa. ta
uteri «L nan este un eaa aorfi care l-an torn
foarte aacșcfi, finds» ii enfl m te facultate oasd a
• TERENUL DE TENIS AL JMANEI"

Aflăm că termto de tenis dta vecinătatea hotelului JMana" 
dta stațiunea Saturn, abandonat lăsat ta paragină, este sub— 
îngrijirea LHJL Mangalia fl ta directa administrare a gospo- 

d boteL Le mulțumim pentru această pred- 
de ta LA.P.LT. București. Rim-ne valabilă

ease a-tm eferiteM bato ft eare

dovedind 
«port pro- 

femeilor 
hieru ne
firesc.

Rubrici realizată deț TREBUllg

• PRIMUL COSMONAUT ROMAN PRINTRE SPORTIVI
In cadrul acțiunilor educative inițiate de clubul Steaua, cu 

eitva timp in urmă, tinerii sportivi militari ta termen au avut 
printre ei. ca oaspete de onoare, pe primul cosmonaut român, 
ept tag. Dumitru Dorin Prunarta. Discuțiile an fost emoțio
nante. Prunariu mărturtatadu-le tinerilor «ăl interlocutori că la 
baza reușitei «ale au stat munca, pasiunea, dîrzenta, dorința 
înflăcărată de «-și «hijl eu dnsta patria.

Cu acest prilej, au fost proiectate două filme cocțltond sec
vențe ale pregătirilor primului cosmonaut român. Apoi invi
tatul a vizitat «ala tixlițlOor sportive ale clubului Steaua. (O. 
VTNTILA).

• VITRINA CU TROFEE A LILIANS CIOACA
Peste 120 de e- 

chipe. venite din 
întreaga tară, au 
fost prezente ta e- 
ditia din acest an 
a Festivalului na
țional de mini bas
chet găzduit de o- 
rasm Rm. VTtoea. 
Animată : același 
mereu ttnăr dascăl

Ion GAVRILESCU

1
1
1
I
I
I
I

1

I
1
1

fi sper ca el să însemne su
portul aspirațiilor mele de 
a aduce atletismului rom&nesc 
o performantă de valoare si 
de la campionatele mondiale".

Sosită a treia ta prima se
mifinală la 100 m garduri 
(13,26). Mihaela Stoica s-a 
calificat pentru finala probei, 
programată aid pentru... joi 
seara târziu.

Astfel, reprezentantul nos
tru și-a câștigat drepul de a 
evolua ta ultimul asalt al pro- 

intre primele patru, In
Echipa de baschet a Româ

niei a Întâlnit, ta cadrul 
jocurilor dta grupele semifina
le. formația Franței. A fost un 
meci foarte echilibrat Jucă
toarele antrenate de NIcolae 
Martin au condus permanent, 
ta un moment dat cu 54—44. 
Adversarele au avut insă o re
venire puternică fi au 
lat b 54. Româncele 
mobilizat remarcabil în 
ma parte, ltand practic
nou «tari — al victoriei : 
T4—69 (38—33). Au marcat :
Pali (cea mai bună de pe te
ren) și Borș cite 22, Hinda 14, 
Bădlnid 12, Hosu 4,

ega- 
s-au 
ulti- 

un

Speranțele pentru
La atletism îi vom avea 

printre oancunenti Pe Doi
na Mellnte — semifinalele 
probei de 800 m (ora 18), Be- 
dros Bedrosian si Dan Simion 
— finala la triplusalt (18,10), 
Maria Radu — finala la 3000 
m (19) și Petre Drăgoescu — 
,.sferturi" la 800 m. Cicliștii 
Gheorghe Lăutarn și Costică 
Paraschiv participă la cursa

feminin — 200 m mixt : 
Ghesrasimova (U.R.S.S.)

2. Cinzia Savi Scarponi 
2:19,15 ; 3. Vera Barker

130,63 ; 900 m liber :
i Darlșeva (TJ.R.SJS.) 
2. Marybeth Ldnzmeier 
9:41,43 ; 1. Julie Daig-
(Canada) 3 :53,52 ; 4 X

Doțenko (U.R.S.S.), 1. E. Gulaș- 
vlli (U.H.S.S.), 3. A. Almenares 
(Cuba).

ÎNOT, 
L Irina 
Î:L8,±3 ; 
pîfaa.T.lgj) 
(S.UJL) 
L Irina 
8:40,31 ; :
(S.UJk.) 8:41,43 ; 3. Julie Daig-
neault (Canada) 1:53,52 ; 4 X
108 m mixt : 1. U.R.S.S. (Goroea- 
k«ova, Belokon, Kurnikova, Ghe- 
na^mova) 4:14,10 ; 2. S.U.A.
(Walfiti, Childs, Wagstaff, WU- 
liame) 4:16,29 ; 3. Canada (Abdo, 
Watson, Van Dyke, Marubaehi) 
4 22,46 ; masculin — 300 m fRi- 
ture : 1. Serghed Fesenko
(UJR-S.S.) 1^0,38 ; 2. P. Hubble 
(Marea Brttanle) 2:1136 ; 3. A.
Mosse (Noua ZeeMndâ) 3:02.03 ; 
IM m apate : 1. ICke West (Ca
nada) 56,64 ; 2. VI. Semetov
(V.R.S.S.) 96,TI ; X. V. Kuznețov 
(U.R.S.S.) 96,74. 

bei. unde 1"* infinit pe italia
nul Ștefano Bellona, locul 4 
la „mondialele" de la Roma 
1982, pe care îl învinsese ta 
eliminările directe. Deși Ni- 
colae Bodoczi nu a reușit ta 
acest asalt decisiv să-și ree
diteze victoria amintită, fiind 
Întrecut cu 10—8, medalia de 
argint încununează o adevă
rată performantă, proba in
dividuală de spadă adudnd în 
concurs multi trăgători de re
putație internațională.

„cursa“ pentru medalie

României 
practic, ta 
patru echipe 

indiferent 
partidei cu 
important 
desemnării

în urma acestui succes» se
lecționata 
liflcat.
primelor i 
petiției, 
zidtatul 
rezultat 
privința 
din grupa semifinală 
de victorie, formația 
ocupă locul tatii, fi va întitai 
a doua clasată din cealaltă se
rie semifinală, o infringe- 
re însemnînd totuși un meci 
cu prima echipă din a doua 
grupă. învingătoarele dta a- 
ceste partide vor disputa fi
nala întrecerii, învinsele ur- 
mînd să joace pentru locul S-

ziua de vineri

s-a ea- 
rindul 

ale com- 
de re- 

6.U.A., 
doar ta 

locului 
i : în caz 

noastră

cu adițiune de puncte. 50 km, 
de la velodromul Argyll. — ora 
19. La aceeași ară este pro
gramată finala echipelor de 
floretă feminin, ta care nă
dăjduim să ia parte si forma
ția României. La polo, selec
ționata noastră joacă cu 
Brazilia (ora 15,15). în fine, la 
tenis, totul e ta funcție de re
zultatele de joi.

N. 
U

SĂRITURI IN APA, măscuita 
— trambulină 3 m : 1. Gregory 
Louganie (S.UA.) 471.43 ; 2.
Drozkin (U.RȘ.S.) 405,97 ; 3.
Dan (R.P. Chineză) 595,86.

FOI.O, grupa A : Olanda — 
Australia 14—5 (3—2, 4—0, 4—1,
3—2), Cuba — Canada 12—4 (4—1, 
2—3, 1—1, 5—1).

VOLEI, feminin : Italia 
ban 3—0, Mexic — 
Japonia — Canada 
Chineză — R.F.G.
— Guatemala 3—0, 
S.UA. 3—0

Ll-
Elve-ția 3—6, 
3—0 ; B.P. 
3—0, Franța 
Brazilia — 

S.U^A. 3—0 ; masculin : Hong
Kong — Ruanda 3—0. R.P. Chi
neză — Liban 3—0, Canada — 
Mexic 3—0, S.U-A. — Paraguay 
3—0, Franța — Belgia. 3—0, Ja
ponia — Belgia 3—6. Brazilia — 
Kuweit 3—0. Italia — RF.G. 3—0, 
Marea Britanie — Guatemala 
3—0 grupe 1—8 M masculin : 
Canada. R.P. Chineză, Japonia, 
respectiv Cuba. Franța, U-R-S.S., 
Coreea de Sud.

UN PRIM TEST, ÎNCHIIAT CU REZULTATE
Echipa masculină de handbal 

a României, intr-o alcătuire 
oarecum schimbată, gj-a fă
cut debutul în acest sezon es
tival la „Trofeul Iugoslavia" 
unde, după o suită de frumoa
se victorii (printre care vom 
sublinia cea împotriva Polo
niei). a „clacat" in ultimul joc, 
cel final, cu Iugoslavia. Ast
fel, selecționata noastră a tre
buit să ne mulțumească cu lo
cul secund. Trebuie să fim sa
tisfăcut! eu acest loc T 
fi mai bine î Cele mal 
rizate răspunsuri la 
întrebări — fi la altele 
de acest turneu — ni le 
da numai antrenorul federal 
NIcolae Nedef. Deci...

Putea 
auto- 
aceste 
legate 
poate

— Cum apreciati comportarea 
«1 rezultatele echipei noastre ?

— Înainte de toate, • preci
zare : „Trofeul Iugoslavia"
este competiția eu care am 
Început pregătirile oe le vom 
efectua în această perioadă în 
vederea J. O. de la Los Ange
les. In plus, ne-am propus 
ea h aceste pregătiri, în spe
cial in prima lor parte, să 
dăm posibilitatea unui număr 
cit mal mare de jucători de a 
fi prezenți in echipa națională. 
Dta aceste puncte de vedere, 
eu mă pot declara mulțumit 
după „Trofeul Iugoslavia".

PRIMELE SURPRIZE LA ZONEL
ta ceie patru orașe continuă 

Întrecerile fazei de zonă a cam
pionatului național de box pen- 
teu seniori. Iată amănunte :

B RĂII.A. Localnicii, mari iubi
tori ai boxului, stat prezenți ta 
număr mare ta tatneceriăe zonale 
ale pugmșttior seniori dta fru
mosul nostru port dunărean, ta 
general, meciurile stat extrem 
de disputate, fiecare combatant 
dorind să ajungă ta fiazele su
perioare sie întrecerii. De aid, 
ana dintre surprize : eliminarea 
semiușorului G. Bum — de ta 
Box Club Galați — de către am
bițiosul S. Bucșe — de la Voința 
Giurgiu — care a făcut, astfel, 
un pas important spre... turneul 
final al seniorilor. REZULTATE : 
semlmuscă : K. Geatar (Steaua) 
b.p. M. Constantin (Met. Tîrgo- 
■vtște) ; N. Șcbopu (B.C. Brăila) 
b.p. P. Dragnet (Medgidia^ “ 
Picuș (Buzău) 
(Tractorul), S.
babă L. Boier 
eocoț ! N. Robu 
b.p. M. Sachin 
nea (B.C. Brăila) b-k.oJ L Bo- 
dor (TractonM), I. Valeria (Met. 
Ttrgoviște) b.p. ▼. Drăgan (Su
ceava), Gh. 
la) b.p. M.
mteșoară : 
Brăila) b.p.
C. Radu

, C. 
bă». V. David 

Leca (Steaua) 
(Sf. Gheorghe) ; 
(Dinamo Brăila) 

(Farul), G. Cor
I.

b.p. _Negoiță (BC. BrâV- 
Doboși (Bueău) ; se- 
I. Neaga (Progr.
D. Goldan (Bacău), 
(Oțelul Ttrgo-rițte)

I

I
I

I

I
I
1
1
1
I
I

— Cum ați explica această 
satisfacție ?

— în primul rind, prin fap
tul că o parte din jucătorii 
mai noi au avut a bună com
portare. Este cazul lui Pe
tre fi al lui Berbece. Dintre 
eei mai vechi componenti ai 
lotului, bine au evoluat Bo- 
roș, Buligan. Vasilca, Mun- 
teanu și, mai ales, Fdlker, re
venit după o absentă ta care 
fi-a încheiat studiile universi
tare, fiind acum inginer. El a 
jucat foarte bine in i 
ea. dealtfel, întreaga 
pă. Este, poate, 
pozitiv lucru după 
neu. Componenții 
trebui să înțeleagă, 
eă numai așa — printr-o mo
bilizare excepțională, prin a- 
tenție și plasament, prin an
gajament deplin ta apărare 
— se pot obține succesele de 
prestigiu pe plan internatio
nal.
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apărare, 
i echi- 

eel mai 
acest tur- 
lotului ar 
in sfîrșit,

te 
tr, 
vc 
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— V-a nemulțumit ceva ?
— Randamentul slab al li

niei de 9 metri. Atit Marian 
Dumitru, eît și Roșea nu an 
dat aportul de goluri pe eare-1 
așteptam de la ei. Nici Folker 
și nici debutantul Gh. Covaciu 
(care apare destul de tîrziu, 
dar pe deplin meritat, în echi
pa reprezentativă) nu au fost 
la Înălțimea sarcinilor de a-

fa
Vi

fa ab.3 Șt. Boblrnac (Tulcea), T. 
Cucu (Steaua) babd P. Fiorescu 
(Năvodari) ; mijlocie : Gh. But- 
naru (Suoeava) b.p. V. Ghiță 
(Constanța), J. Guirgu (Tulcea) 
bab.2 N. Carabol (Tractorul), C. 
Ochlroșl ------------- ~ -----
bzb.2 D.
Ctooveanu 
bato .3 n. 
semigrea : 
ta) babă 
Brașov).

Grigore B1ZU — eoresp.

tur. 
de

(Progresul Brăila) 
Calotă (Buzău), N. 

(Litoral Mangalia) 
Marian (Tlrgovlște) ; 

Al. Mărcaa (B.C. Brăi- 
Fi. Ciurariu {St. roșu

Gh

I.

CRAIOVA. Seria surprizelor 
continuă șl pe ringul cralovean. 
Astfel, cocoșul C. Manea (C.FJL 
Craiova) a soos din cursa spre 
turneul final pe unul dintre ta- 
vorițil categoriei, severineanul 
N. Mățol, care a luat prea ușor 
meciul cu mal tlnăruj său adver
sar. Mijlociul M. Slrba (Elec- 
troputere) l-a tatnecut prin aban
don ta ultimul rund pe metalur- 
gUaul bucureștean Gh. Bețeanu 
— anunțat ca unul dintre prin- 
câpolM candidați la turneul final. 
GET J.T,ALTE REZULTATE : mus
că : I Vacalle (Voința Buc.) b.p. 
E. Scutelnicu (Zlmnlcea), C. U- 
rectie (Motru) b.p. I. Mirea (M.U. 
Buc.) ; cocoș ; Gh. Mllltamu (Km. 
VUcea) bj). M. Scripcaru (Mo
tto) ; pană î I. Cercat (Bacău) 
bjabă N. VUvoi (Slatina), C. 
Crăciun (Timpuri noi Buc.) b.p. 
L Buric (Motru) ; semiușoară : 
H. Sultan (Steaua) b.p. D. Stân
ci ulescu (Drobena Tr. Severin), 
M. Nlculeseu (Muscelul) b-ab4 
L Buciuleac (IJB.G. Buc); ușoa
ră : R. NIcolae (Muscelul) bab.l 
▼. Dorogeanu (Rm. vncea), G. 
Budișteanu (Steaua) b.p. S. Vtal- 
cu (Prahova) ; semimijlocle ; M. 
Qubotaru (AJÎJK.) b.ab.2 D. 
Labă (Km. Vîlcea), D. Maetreen 
(Călărași) bab.l I. Pascal (Zlm- 
năcea) ; mijlocie mică s C. Ghta- 
dăoanu (P. Neamț) b.p. Al Co
rner (Met. Buc.) ; grea : P. Go- 
tanbeanu (Dinamo) b.p. Gh. Cio
ban u (Prahova).

Ștefan GURGUI — coresp.
IAȘI. Ce cit ne apropiem mai 

mtfit de fazele finale ele tabre- 
eerUor, eu attt mai atractive de
vin meciiurile de pe ringul Ie
șean. Așa a tost fl In partida 
ușorilor Stan Licurici (URBIS 
București) șl Mlhal Slmota (Ni- 
eotfna). Ieșeanul, un bun tehni
cian, afiat În vederile selecțione
rilor. a dominat tatilnlrea plnă 
etnd mal erau M de secunde. 
Slmota. eu un avantaj substan- 
tai pe buletinele Judecătorilor„ 
a taceput să-și desconsidere ad
versarul, șl buouireșteanul attt a 
așteptat : a plasat un croșeu nă
prasnic ti Slmota a fost făcut 
r.e. atunci etnd nimeni nn se 
mei aștepta. Deci, iată o tavățâ-

UMPIOMTHE lAJIlffllt 5f

V.
L
(B

(St
c.

b.

b

D.

B. 
Gt

CD

M

r51

b.p

l
Programate inițial la Brașov 

(greco-romane) fl Ia?l (Jibe- 
re”). campionatele naționale de 
lupte se vor desfășura între 29 
M 31 talie și, respectiv. 12 fi 
M august la BUCUREȘTI, ta 
sala Floreasca. întrecerile vor

de: 
*1

tel
«tf

ini

MECI INTERNAȚION
Stadionul Giulești a găzduit 

marți după-amiază, ta prezența 
a peste 1000 de spectatori, me
dul internațional de rugby din
tre C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești — campioană națională de 
Juniori — și echipa cehoslovacă 
T.J. Praga- A fost un joc spec-

tai 
ril 
vii 
(44 
Gi 
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S.UA
S.UA


Hunedoara

%
Educația spectatorului, o problemă de prim-plan

TRIBUNA SPORTIVĂ NI SUPORTĂ „PETELE NEGRE"!

ȘTAFETA „SCHIMBULUI DL MIINE“ 
SE AFLĂ ÎN MÎINI BUNE

Corvinul inscrie al doilea gol prin Bardac. Fază din finala~cam-~ 
pionatului de juniori. T_ " „

I Așadar, a 39-a ediție 
I pionatului republican 
I niori (titlul in prima 
I 1937/38 a mers la Reșița) s-a în- 
I cheiat miercuri cu victoria spe- 
I ranțelor fotbalului hunedorean. 
I Corvinul a reușit, astfel, să-și 
I păstreze titlul cucerit anul tre- 
I cut, cind a Învins în finală cu 
I 4—2 pe F. C. Constanța. Cum 
I aceeași echipă a fost finalistă 
I și a campionatului 1980—1981,
I pierzînd atunci cu 2—3 in fața 
r juniorilor dinamoviști, se poate 
I concluziona că acest club se 
I înscrie deja in grupul celor 
■ care — nu prea multe la nu- 
I măr — ACORDA MARE A- 
I TENȚIE SCHIMBULUI DE 
I MlINE, reușind să aducă in 
I prim-planul fotbalului 
I jucători de real talent.
I F. C. Corvinul preia, 
I ștafeta aceasta de la
I ca „U” Cluj-Napoca (învingă- 
I toare de opt ori in competiția 
I juniorilor), Rapid și U.T.A. (cite 
I trei titluri), Progresul, Dinamo 
I și F. C. Constanța (cite două 
[titluri). Este meritul incontes
tabil al tuturor celor ce se o- 
cupă de bunul mers al sportu
lui bunedorean, al fotbalului 
din orașul siderurgiștilor, al 
celor ee-și desfășoară activita
tea in centrul de copii și ju
niori al clubului și, înainte de 
toate, al lui nea Mitică Pă- 
trașcu — cum ii zic _cei apro- 
piați — cel care, de peste trei 
decenii, caută și șlefuiește ta
lente, unele de incontestabilă 
valoare, ajunse pină în virful 
piramidei fotbalului nostru. 
Klein, Andone, Rednic, Gabor 
fac, parte dintr-o generație de 
aur, care și-a adus contribuția 
la obținerea rftorva rezultate 
ta premieră, cum au fost vic
toriile echipei naționale in fața 
Italiei și Suediei. Mateuț — in 
primul rind —, Tușan, Păsat, 
Bardac, Chiroced, Ioniceanu, 
Mărioara și ceilalți campioni ai 
țării sint componenții unei alte 
generații „la fel de talentată*, 
după cum susțin antrenorii 
Dumitru Pătrașcu și Carol 
Gali, cei care le-au condus pa
șii cu pricepere spre titlul atît 
de mult dorit.

Dar titlul a fost dorit cu a- 
ceeași ardoare și de Chimica, 
o finalistă 
să. Echipa 
pe alocuri 
bine dedt 
ei ofensive

a cam- 
de ju- 

edițle

nostru

deci, 
cluburi

Foto : Dragoș NEAGU 
neros de miile de spectatori 
din tribune, nu s-a dezmințit 
nici de această dată, ea adu- 
cînd la rampă cîțiva jucători 
înzestrați. O echipă efectiv fru
moasă — ca alură și prezentare 
in Joc — din rindurile căreia 
s-au detașat Mărginean, Deac, 
Ojvath, Mureșan, Sasz și Clau- 
diu Bozeșan, fratele lui Lau- 
rențiu Bozeșan. Deosebită, sa
tisfacția părinților acestor bă
ieți, miercuri amindoi evolu- 
tnd pe gazonul stadionului „23 
August" și amindoi au apărut 
cu majuscule în coloanele 
ziarului nostru 1 E adevărat, 
echipele lor au părăsit terenul 
învinse, dar cei doi Bozeșan 
s-au evidențiat și, sîntem con
vinși, se vor mai remarca in 
fotbalul nostru. Tot așa cum 
sintem convinși că Tîrnăveniul 
(campion în 1977) va continua 
să rămină un nesecat izvor de 
talente, știut fiind faptul că 
din această mică localitate 
și-au luat zborul spre consa
crare jucători ca Boloni, Faze- 
kaș, mai sus-numitul L. Boze
șan și Încă mulți alții.

A 39-a finală a campionatu
lui de juniori a fost, deci, una 
între două productive pepiniere 
de Jucători. A cîștigat Hune
doara 7 Da ! Ea și... fotbalul.

Lourenjiu DUMITRESCU

S-a vorbit si s-a scris de multe ori despre 
această problemă. Și nu tatimplător. Se vor
bește si acum. Și tot cu o motivație reală.
Viața sportului nostru cere să se rezolve și 
această problemă care nu este nici pe departe 
minoră intr-o societate ca a noastră, 
într-o societate ca a noastră, civilizată _ 
noasă. sensibilă, pretențioasă si fermă față 
toate aspectele care vizează, direct sau indir 
omenia, civilizația, etica.

Tribuna sportivă, publicul sportiv au 
o dată subiecte puse in discuție constructivii 
subliniindu-se calități demne de toată stima, 
dar si lipsuri regretabile.

Și pentru a nu crea impresia că teoretizăm 
când „lucrurile se cunosc" — pentru că le-am 
văzut cu ochii noștri, le-am auzit cu urechile 
noastre și le-am observat adeseori ta amănun
tele lor faptice —, ne vom folosi de exemple 
concrete grăitoare a căror simplă prezentare 
spune totul, sau aproape totul.

Avem un public larg minunat, cald, sportiv, 
exemplar în numeroase ocazii, avem un ase
menea public si o spunem nu noi. au spus-o 
si au repetat-o de multe ori străinii care au 
pătruns pe stadioanele noastre si ta sălile noas
tre de sport. Și pentru a nu vi oferi decât 
două recente exemple la temă, vom evoca două 
partide realmente memorabile.

1) Meciul de fotbal România — Italia, de la 
București. 80 000 de 
inimă !

80 000 de spectatori 
ore pe stadionul ^23 _ . ___
2 ore Înainte de meci) a Însemnat : patriotism, 
noblețe sufletească, înaltă civilizație, sportivi
tate perfectă, încurajare permanentă a băieților 
noștri, respectul real al adversarilor, care au 
fost einstiti ea oaspeți mult stimați.

2) Un alt meci care va răimîne de neuitat în
fotbalul românesc a fost si partida Universita
tea — Kaiserslautern, de la Craiova. Venlți 
să-i susțină pe fotbaliștii craioveni din întreaga 
tară, zeci de grupuri de iubitori ai fotbalului 
românesc, zeci de grupuri insumînd mii șl mii 
de oameni, au sosit in Bănie cu toate mijloa
cele de transport posibile, cu trenul, eu avionul, 
cu autobuzul, cu căruțele... Erau reprezentate 
în „Centralul" craiovean colective de oameni 
ai muncii din Banat si Maramureș, din Suceava 
și Dobrogea. din Hunedoara si Harghita. din 
toată România ! Multi dintre spectatorii venlti 
de la sute si sute de kilometri nici nu au apu
cat să doarmă ca lumea citeva ore in noaptea 
din ajun. Spectatori din toate colturile tării, 
lesne de recunoscut, mulți dintre ei, după port 
sau după grai, si totuși cită UNITATE — no
bilă!, superioară 2 _ __ ___
de adevărate cu toții ale unei mari 
sportive, 
favoriții 
in lupta 
care au
ultimele . ________ ___________
si-au respectat tot timpul oaspeții, gazde care 
s-au respectat permanent pe ele insele. Gazde 
de-o perfectă sportivitate, aflată in totală con
sonantă cu recunoscuta si tradiționala ospitali
tate românească.

Pe stadionul „23 August*, ca și pe „Centralul* 
craiovean oamenii din tribună au eîntat. au a- 
plaudat. s-au bucurat, au fost inimă lingă ini
mă cu sportivii noștri, pe care i-au susținut și 
încurajat pilduitor.

„Tribuna vie" a fost ta cele două ocazii a- 
mintite o minunată imagine colectivă de entu
ziastă participare la actul sportiv.

In acest cadru respectabil, nu putem • 
avem dreptul ! — sâ trecem eu vederea

tocmai 
si ome- 
‘ j de 

[irect,

fost nu

spectatori o singură

a căror manifestare de 4 
August* (începînd cu cele

ta manifestarea lor ! Gaz- 
.'1 __ ____ _ ____ Întreceri

Gazde care și-au purtat literalmente 
spre succes, svsținîndu-i extraordinar 
lor teribil de grea pentru victoria pe 
smuls-o, cu eforturi maxime, abia ta 
zece minute ale partidei. Gazde care

nu

ÎNSEMNĂRI după finala
(Urmare din pag 1)

la fel de merituoa- 
din Tîrnăveni, care 
a Jucat chiar mai 
Corvinul, acțiunile 
fiind aplaudate ge-

lului. al fotbalului practicat
O semifinalistă a Cupei 
U.E.F.A. (invingătoarea unor
teamuri cu renume european 
— Fiorentina, Bordeaux. F. C. 
Kaiserslautern) intilnea o— 
divizionară „B“. Și aceste 
date, pe care nici un computer 
din lume nu le poate «omite, 
și-au pus amprenta pe ioc. 
„Poli* Timișoara (de două 
ori cîștigătoare a Cupei, în 
1957/58 și 1979/80), care, pentru 
frumoasa performanță de a 
ajunge din nou în finala Cu
pei. trebuie aplaudată. nu 
putea emite pretenții de ad
judecare a trofeului. A 
tot ce a putut și a 
gazonul cu fruntea sus. 
să manifeste îngîmfare. 
versitatea nu a dat tot 
putea. Și apoi, trebuie

făcut 
părăsit 

Fără 
Uni

ce 
să

ADMINISTRAȚIA Ol STAI LOTS PRONOSPORT (NTORMEAZĂ
CIȘ TI GURILE TRAGERII LOTO 

DIN 1 IULIE 1983
Cat. 1 : 7 viarhanibe 25% a 50.000 

lei ; cat. 2 : 4 variante 100% a 
12.551 lei ți 13 variante 25% a 
3.138 led ; cat. 3 : 12 variante
100*4 a 2.912 lei ; țd 77 variante 
25% a m led ; cat. 4 : 68,25 a 
1.333 lei ; cat. S : 187 a 487 lei ; 
cat. 6 : 820 a 284 lei ; cat. X : 
L907 a l«0 lei.

Report categoria 1 : 60.502 lei.
Cî^ti gurile de categoria 1 au 

fost obținute de Țigău Dumi- 
trache dim Bacău, Glinschi loan 
din PetrU a, jud. Hunedoara, 
Matei loan din Sinaia, jud. Pra
hova, Corduneanu Constantin, 
Udtșteanu Margareta, Volo venei 
Ion și Baloc Ianos din București.

AU JUCAT, AU CÎSTIGAT!
Lozul în plic își confirmă din 

pHm retnumele de a fi. cei mai 
«knphi, operativ și popular sis
tem de joc, prilejuind în perma
nență numeroase cîștlguri in au- 
totawne și importante sume de

bani. Iată numele câtorva dintre 
cei mai proaspeți deținători de 
autoturisme „Dacia 1300“ obținu
te la serinâe de lozuri de 6 și 10 
lei : Sima Corn elin (Bîrlad) , 
Radu Mihail (com. dndesti 
Deal. jud. Dîmbovița), Cudla Ioa
na (Sibiu), Toma Petrache (com, 
Lespezi, jud. Iași), Borș a loan 
(Reghin), Pwice Gheorghe (Ga
lați), Bîrța Mihai (cocm. Călinești, 
Oaș, jud. Satu-Mare), Lebu Ion 
(corn. Bugnea de Jos, jud. Ar
geș), Han Dumitru (Baia-Mare), 
Scrioșteanu Constantin (com. Va
lul lui Traian, jud. Constanța). 
Astfel de succese puteți obține 
și dv. Se înțelege, însă, că NU
MAI CINE JOACA POATE Cî£- 
TIGA !

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi 8 iulie 1983, se desfășoară în
cepând de la ora 16 în sala Clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 42 ; 
numerele câștigătoare vor fi a- 
nunțate la televiziune și radio în 
cursul serii.

cepțiile" care nu ne reprezintă, dar pe care, 
din păcate, le întîlnim câteodată. Și cum vor
bele se susțin cel mai bine prin fapte, iată 
și pentru asemenea situații exemple concrete. 
Cel mai recent, chiar finala Cupei României. 
O finală care trebuia să fie o adevărată săr
bătoare, cum a și fost, dar din păcate această 
sărbătoare sportivă (treaptă supremă în marea 
competiție națională „Daciada") a fost umbrită, 
pe alocuri, de câteva „pete negre". Citeva gru
puri constituite In așa-zise „galerii" — una di- 
namovistă, una craioveană, una rapidistă — 
s-au „duelat" în strigăte și rostiri pe care 
„obrazul" alb al hirtiei nu-1 suportă ! Marea 
masă a zecilor de mii de spectator' a rămas 
Înmărmurită de ceea ce auzea. Câmătaru, ex
celentul nostru fotbalist (al nostru al tuturor, 
nu numai al craiovenilor I), care a Înscris ta 
finala Cupei golurile Universității — și care 
la Stockholm a semnat victoria echipei 
noastre, victoria echipei României ! — era bat
jocorit de citeva zeci de derbedei fără conștiin
ță, fără urmă, -de omenie, In marele amfiteatru 
al sportului care este stadionul „23 August". 
Fotbaliștii dinamoviști, campioni ai țării, erau 
și ei pomeniți în așa-zise „versuri" de ocară etc.

Manifestări nereprezentative ? Manifestări 
izolate ? Așa fiind, ele nu au ee căuta nici
unde și nicicind în sportul nostru ! Chiar și 
izolate, aceste „pete negre" trebuie șterse grab
nic, o dată pentru totdeauna, din peisajul spor
tului românesc, un peisaj recomandat în nenu
mărate situații prin atribute care fac cinste 
societății noastre.

Firește, răul, fie el și izolat, nu dispare 
printr-o simplă hotărire. Munca de formare a 
OMULUI NOU, muncă complexă și de durată, se 
realizează și în lumea sportului nostru, o lume 
rar#» are drept sarcină modelarea armonioasă 
fizică și morală a tinerilor, a tuturor celor care 
intră pe porțile unei arene sportive.

Am vorbit ta aceste rinduri despre „petele 
negre* pe care le mai întîlnim pe stadioanele 
de fotbal, dar trebuie spus că asemenea ma
nifestări străine concepției sportului româ
nesc Întîlnim, din păcate, si in tribunele^ altor 
discipline, la hochei și la 
volei și la baschet...

Munca de educație cu 
tarii lor, cu spectatorii 
îndeplinită nu de puține i 
„bifată* în registre...) de 
de factori răspunzători pentru această impor
tantă activitate. Da, sint și unele rezultate fru
moase în acest domeniu, rezultate care fac 
■cinste, dar „uscăturile" îngrijorează. Or, lumea 
sportului nostru are nevoie de o pădure cit mai 
puternică, cit mai sănătoasă și mai dreaptă.

Condițiile minunate 
partid, de conducerea 
obligă mult.

Nu sint de acceptat 
rebuturi sociale nici 
tribune !

„Tribuna* sportivă este, de 
mea morală a ștachetei sociale din toate sec
toarele vieții 
— nu poate 
care le dorim 
tului nostru.

handbal, la rugby, la

sportivii, cu susțină- 
este o OBLIGA'ț'IE 

ori formal (ca să Ce 
■ cluburi și asociații,

create 
de stat

— sub 
printre

an de an de 
mișcării sportive

nici un motiv — 
sportivi, nici ta

regulă, la taălți-

noastre, de aceea nu suportă 
suporta ! — „petele negre* pe 

definitiv șterse din peisajul spor-

Marius POPESCU

„CUPEI ROMÂNIEI"
o credem, să o recunoaș

tem : Universitatea Încheia
un sezon de excepție, lung și 
foarte obositor, dar plin de 
roade. Formația eraioveană 
a fost atita vreme conectată 
Ia durele confruntări din Cupa 
U.EI.A. Cu 9 titulari, Uni
versitatea s~a aflat la originea

FELICITĂRILE ȘI URĂRILE
CAMPIONILOR

Cu prilejul ciștigării celei de-a 
X5a ediții e Cupei României la 
fotbal de către eeh’pa Univervi- 
tatae Craiova, conducerea echi
pei Dinamo București ,i jucătorii 
ei odreseazâ partenerilor de în
trece ra telegrama de feUchare, 
urări de noi succese m activi
tatea viitoare.

„Ne exprimăm sl cu această 
ocazie, se spune In telegramă, 
convingerea că «piritei de emu
lație, de un incit nivel tehnic ce 
a caracterizat comportarea echi
pelor noastre In fntilnlrile directe 
din acest on fotbalistic va crește 
șl mai mult valoarea si falr-playul 
soccerului românesc pe plan io
te moțional".

succeselor echipei naționale 
în meciurile cu Italia și Sue
dia (și a suferit la insucce-

Uni- 
din 

(mb 
me- 
care 

a 
etapa a 34-a 
campioană și 
mers și pe 

unde a trium- 
Ciș- 

României" 
pentru tot

sul cu Cehoslovacia), 
versitatea, din orgoliu și 
conștiința propriei valori 
nus capotările din unele 
ciuri de campionat, 
este conștientă, 
luptat pină în 
pentru titiul de 
tot ea, iată. a 
„frontul Cupei", 
fat pentru a patra oară, 
tigarea „Cupei 
este o recompensă ..____  __
ce a făcut această echipă pen
tru fotbalul românesc din ul-

de 
sperăm).

MECIURILE

timii ani (și mai ales ulti
mul).

Finala n-a mai fost finală 
(ca valoare), pentru că si ju
cătorii craioveni, ca si noi toți 
au gindit că finala a-a jucat 
ta.„ semifinala de la Sibiu, cu 
Dinamo, campioana țării. 
Universitatea dștigă pentru a 
patra oară „Cupa României", 
meritul acum fiind al jucă
torilor LUNG. NEGRILA, 
TILIHOI. ȘTEFANESCU. UN- 
GUREANU. TICLEANU, BĂ
LĂCI. IRIMESCU. GEOLGAU, 
-------- C1RȚU. BEL- 

POPESCU, CIU- 
de- 
de 

DO- 
an- 

N.

cAmAtaru, 
DEANU. A. 
PITU. al celor doi trimiși 
parte de gazonul finalei 
mai vechi accidentări — 
NOSE și CRIȘAN — și al 
trenorilor C. OTET și 
IVAN.

Miercuri, sezonul competițio- 
nal s-a Încheiat. Cu excep
ția echipei naționale, care va 
participa la turneul de la Pa
ris, fotbalul a intrat In vacan
ță. Ne vom tntilni din nou la 
toamnă. Pină atunci, o vacanță 
binemeritată pe care, e de 
dorit, jucătorii o vor folosi 
cu maximum 
tru odihnă, 
forțelor. în 
pe un nou 
nr. 68. iar pe plan internațio
nal vor urma alte confruntări 
de mare importantă, pentru 
echipa reprezentativă, meciu
rile din preliminariile C. E., 
cu Cipru și Cehoslovacia, pen
tru olimpici partidele eu O- 
landa si Italia, pentru califi
carea la J.O. de la Los An
geles. după cum Dinamo, Uni
versitatea Craiova și Sportul 
studențesc vor debuta într-o 
nouă ediție a Cupelor euro
pene, unde au datoria să con
firme rezultatele frumoase 
realizate in acest an.

de eficientă pan- 
pentru refacerea 
toamnă va înce- 

campionat, ediția

DE BARAJ PENTRU
PROMOVAREA

IN DIVIZIA
Duminică 10 iulie 

tur) și 
rul) au 
pentru 
-C- la 
disputa 
vântul i 
Voința ____ ,_____________
Btcaz (Neamț) — Proletarul Ba
cău, Victoria T.C. Galați — Și
retul Șurata (Vrancea), Tractorul 
Vizlru (Brăila) — Șoimii Topolog 
(Tulcea), Victoria Lebliu (Călă
rași) — Hectrlca Constanța, 
LU.P.S. Cbitila (București) — 
Agronomia Slobozia (ialomița). 
Petrolul Berea (Buzău) — z.vin- 
tul Mineclu (Prahova), Progresul 
Pucioasa (Dîmbovița) — Celu
loza Zărnești (Brașov), Avtntul 
I.C.R.A. Pitești — Textila Roșiori 
(Teleorman), Constructorul Tg. 
Jiu — Știința Drăgănești (OU), 
Azbestul Dubova (Mehedinți) — 
Progresul Băileștl (Dolj), Auto 
Timișoara — Metalul Oțelu roșu 
(Caraș-Severin). Chimia T. Vla- 

dlmirescu (Arad) — Mecanica O- 
răștle (Hunedoara), C.I.I.. Blaj
(Alba) — Minerul Șuncuiuș (Bi
hor), Unirea Dej (Ctuj) — Henlu 
Prundu Birgăulul (Bistrița), B- 
lectromureș Tg. Mureș — Meta
lul Vlăhița (Harghita), Simared 
Baia Mare — Unlo Satir Mare.

Au fost promovate direct in 
Divizia „C*, fără baraj, Unirea 
Să veni (Botoșani), Metalul Tg. 
Secuiesc (Covasna), Argeșul M 
Decembrie (Giurgiu), Chimia Za
lău (Sălaj), Unirea Ocna Sibiu
lui (Sibiu), Inter Vaslui șl Re
colta Mihăilești (VUcea). deoarece 
județele respective au mei puțta 
de trei echipe In cel de al *—' 
lea eșalon fotbalistic.

Toate meciurile de baraj 
duminică vor tacetpe Ea ora 
vor fi conduse de cei mal 
arbitri din loturile A șl B. 
asemenea, federație 
observatori M toate partidele.

Primele echipe din programul 
de mai sue stat gazde la meciu
rile tur.

C“
(medurOe

dumlnică 17 iulie (retu- 
loc Jocurile 
promovarea 

fotbal. Duminică se vor 
următoarele jocuri : A- 

Gălănești (Suceava) — 
Lețcani (lași), cimentai

de
In Diviziabaraj

trel-
de 

t« și 
buni

va trimite



CU ANATOLI KARPOV LA UN MINUT DUPĂ SOSIRE...
(Urmare din pag 1)

Un grup do pionieri, șahiști și 
ei, au oferit flori oaspetelui 
nostru. Anatoli Karpov s-a fo
tografiat în mijlocul lor — o 
foarte frumoasă amintire — 
apoi a intrat imediat în discu
ție cu cei veniți să-1 întîm- 
pine. Timp prea mult n-a 
fost, mașinile care urmau să-l 
transporte la București porni
seră motoarele, totuși cîteva 
interesante impresii de în
ceput am putut culege de la 
primul șahist al lumii.

— Sînt foarte bucuros si 
pot vizita România, a spus 
Anatoli Karpov. Cunosc foar
te bine pe cei mai buni jucă
tori din țara dv. cu care 
m-am intilnit nu o dată in 
partide foarte aprige și inte
resante. Acum voi avea pri
lejul sd-i intilnesc pe iubito
rii șahului de aici, despre care^ 
am auzit că sint foarte nume
roși și deosebit de pasionați.

Se deapănă cîteva plăcute 
amintiri. Karpov n-a uitat 
că primul reprezentant al 
României cu care a luptat pe 
tabla cu 64 patrate a fost Au
rel Urzică, acum maestru in
ternațional, participant, în 
1969, la campionatul mondial 
de juniori de la Stockholm. 
Ne face plăcere să consemnăm 
că laureatul de atunci al în
trecerii „cadeților" șahului a 
evocat faptul de a-1 fi avut, 
alături, pe podiumul de pre
miere, pe românul Urzică șl 
ungurul Adorjan, clasați la 
egalitate pe locurile 2—3.

Dar un alt fost adversar al 
celui mai bun șahist din lume 
se află chiar de față. Este 
vorba de marele maestru Vic
tor Ciocâltea care l-a intilnit 
pină acum de trei ori pe Ana
toli Karpov. toate partidele 
între ei încheindu-se remize.

— Deci, Victor al nostru are 
in palmares trei egalități cu

campionul mondial..., intervine 
reporterul.

La care. Karpov da un răs
puns spiritual și, in același 
timp, plin de modestie.

— Asta înseamnă că 
campionul mondial are 
egalități cu Ciocâltea !...

Să consemnăm, cu acest

trei

prl-

o viață trepidantă, 
vărat „globe-trotter". 
meciuri, demonstrații, 
tane, conferințe, 
intilniri 
cestea se 
frenetic, 
obligațiile 
de redactor-șef al prestigioasei

de ade- 
Turnee, 

simul- 
interviuri, 

festive — toate a- 
succed intr-un ritm 
La care se adaugă 

sale profesionale,

Carte de vizită
• Cel de ol 12-lea campion 

mondkri de șah s-a născut la 
Zlatoust (regiunea Celiabinsk), 
la 23 mai 1951. • A învățat
jocul pe pătrate albe și negre 
la virata de 3 ani. Sub îndruma
rea părinților, la 4 ani, începe 
să joace șah la Casa de cul
tură din orașul natal. ® La 7 
ani obține prima sa clasificare 
șah istă, categoric a lll-a. La W 
ani, este jucător de prima cate
gorie. Intră ta antrenometHul foi
tului campion al lumîi M. M. 
Botvinnik. Se dovedește multila
teral pregătit, îmbinind cu rezul
tate foarte bune studWe liceale 
cu pregătirea șahistâ. In clasa a 
șoptea, A Karpov este declarat 
„elev emerit”. • Continuă ascen
siunea ta șahul de performanță, 
devenind ta 1966 maestru oi spor
tului dta U.R.S.S. ta 1969, cam
pion mondial de juniori I • TH- 
hri de mane maestru internațional 
îl obține la virata de 19 ard. De 
aici încolo cariera șahlstA a tal 
Anatoli Karpov este o suită de 
succese strălucitoare. • Anei 
1973 Mte marcat de cîștigorea 
turneului interzonol dta cadrul 
CM., ta Leningrad. H învinge 
apoi consecutiv ta meciurile can- 
didaților la tfttal mondkri pe L 
Polugaevskl (5,5—2,5), B. Spacsld 
(7-4), V. Korcinoi (3-2 și 19 re

mize I). devenind șa'angerul ofi
cial al lui Bobby Fischer. • 
Dupâ cum este cunoscut marele 
maestru american nu s-a prezen
tat ia meci și Anatoli Karpov, 
în aprilie 1975, este declarat 
campion mondial. Avea atunci 23 
de ani. Apoi, in doua 
consecutive își a pâra cu 
ttilui in fața
(1978 : 6—5, 21 remize fi 1981 : 
6—2, 10 remize). • Spre deose
bire de unii dintre predecesorii 
s<M campioni mondiali, Ancrtofl 
Karpov nu s-a închis tatr-un „turn 
de fildeș”, d a continuat să 
joace ta numeroase turnee fi 
supertumee, la finalele campiona
telor țârii, ta echipa Uniunii So
vietice etc. CMeva dta marile 
victorii : Ljubljana, MWano, 
p4je, Amsterdam, Monti Ha, 
burg, Bad Lauterberg, Las 
mas, Bugoino, Montreal. •

meciuri 
succes 

Iul V. Korciaol

sale 
Sko- 

TM- 
Pal- 
Dta 

1973 și pină ta 1982 cîștigase an 
număr toto' de 380 partide, re- 
miztad 210 șl pierxrnd doar 51 
(ta dfro comporttae, Richer avea 
•coral + 327. - 188. -41). • 
Anatoli Karpov este absolvent d 
Focultățfl de științe sockrie fi 
economice dta Leningrad, de pro
fesie rfarSst Locuiește ta Mos
cova, este căsătorit, are un băiat 
Face parte ‘ ‘ — - — -
Moscova.

rfîn clubuJ Ț.S.K.A

De azî pină duminică, la Brisbane

AUSTRALIA ROMANIA
IN SFERTURILE OE FINALA AEE „CUPEI DAVIS“
• In prima zi : Patrick Cash - Florin Segărceanu și 

llie Năstasemondson -
Mark Ed-

lej, că cei doi jucători tint 
vechi și buni prieteni. Așa cum 
Karpov este prieten și cu Floria 
Gheorghiu, care nu va putea 
decit regreta că la oca acestei 
vizite se află peste hotare, an
gajat intr-un turneu interna
țional în Franța.

Nu este un secret pentru ni
meni că Anatoli Karpov duce

moscovite de spe- 
„M“. De altfel, ta- 

vizitei ta 
aceasta, 

cuprinde

publicații 
dalitate 
wzși programul 
România ilustrează 
Programul vizitei 
tntUnirl eu oficialități sportive 
române, cu ria riști, simultane 
și o deplasare la Timișoara, 
unde se va tatfinl cu iubitorii 
șahului de pe malurile Begll.

TRAGEREA LA SORȚI 
IN C.E. DE JUNIORI 

in preliminarii : Ungaria — 
România

Ieri, la Geneva, au fost alcă
tuite prin trag re la sorți me
ciurile din preliminariile C.E. 
de juniori — ediția 1984. Au 
fost stabilite 15 partide elimi
natorii, Învingătoarele urmlnd 
să se califice pentru turneul 
final, care va începe la 3 iunie, 
in mai multe orașe din U-R-SS. 
(Moscova, Leningrad, Minsk și 
Kiev).

Echipa României va susțin* 
an dublu meci (tur-retur) est 
reprezentativa Ungariei. For
mația țării noastre va juca pri
ma partidă tn deplasare, tri- 
vingătoarea acestui joc va face 
parte din grupa a 4-a a tur
neului final, alături de Învin
gătoarele din următoarele me
ciuri : R.D. Germană sau Sue
dia ; Franța sau Spania șt 
hoslovacia sau Cipru.

DE PRETUTINDENI
• Cononuâ meciurile dla 

peâe ■snTflnslr aje „Cupei

Ce-

«ru-
U-

(Urmare din pag 1)
IIMAlM - IQLGXRH 74 ll

La Brisbane, pe stadionul 
Milion, sânt programate, înce- 
pînd de azi, partidele din sfer
turile de finală ale .Cupei Da
vis" (grupa mondială) dintre 
reprezentativele de tenis ale 
Australiei și României. In sa
loanele hotelului Gateway din 
Brisbane — unde locuiește și 
delegația tenismanilor români 
— a Î06t efectuată, joi la

sorti, in 
nejucâ- 
echipe,

Bardan,

prinz, tragerea la 
prezenta căpitanilor 
tori ai celor două
Neale Fraser și Alexe 
precum și a celor trei arbitri
din Hong Kong care vor oficia 
la această întîlnire :
Haristy
Siv și
scaun).

dr. Ed
(principal) și dr. Davii

John Helsinger (ii

Conform tragerii la sorti, intîlnirile vor avea loc In ur
mătoarea ordine :

VINERI :
— Florin Segărceanu 

____ ____________ — llie Năstase
SIMBAtA •

Partida de dublu (perechile, conform regulamentului, vor 
fi stabilite cu o oră înaintea începerii meciului).

DUMINICĂ :
— llie Năstase
— Florin Segărceanu

Patrick Cash 
Mark Edmondson

Patrick Cash 
Mark Edmondson

Pentru echipa României par
tida de la Brisbane va fi cea 
de a 81-a în „Cupa Davis", 
llie Năstase va Juca cel de al 
148-lea meci al său (110 câș
tigate, 30 pierdute), iar Florin 
Segărceanu va evolua pentru a 
28-a oară In „Cupa Davis" (16

cîștigate, 10 pierdute). Tot in- 
oeplnd de 
finală ale 
vor m® 
Franța — 
Noua Zeelandă și Italia — Ar
gentina.

azl. In sferturile do 
Grupei mondiale se 
disputa meciurile : 

Paraguay, Suedia —

La Leipzig (R. D. Germană)
11

„CUPA PRIETENIA" LA AEROMODELISM (zbor liber)
începând de astăzi și pină 

duminică, pe un aerodrom din 
aproiperea orașului Leipzig 
(R. D. Germană) au loc între
cerile concursului internațio
nal la aeromodellsm, categorii
le de zbor liber, dotat cu „Cu
pa Prietenia". Competiția se 
anunță deosebit de interesantă, 
la ea participtnd — după cum 
sintem informați — | 
reprezentative din 
Ungaria, Cehoslovacia, 
Mongolia, U.R.S.S-, R. 
mană și România, cu 
din elita mondială a 
discipline tehnico-aplicative. Lo
tul nostru a plecat ieri la Leip
zig. avind ca antrenor pe ing. 
Virgil HudicL

Așteptăm de la sportivii noș
tri evoluții bune și locuri frun-

puternice 
Bulgaria, 
Polonia, 
D. Ger- 

i sportivi 
acestei

tașe in clasamente, ei dispunind 
de aparate construite la un 
înalt nivel calitativ, adevărate 
bijuterii ale tehnicii. In clasa 
FIA (aeromodele planoare) 
vor concura Dandu Petrescu* 
un sportiv cu mare experiență, și 
Eugen Pop, de asemenea cu
noscut In arena internațională; 
in clasa F 1 B 
propulsate 
ciuc) vor 
Vlncze sl 
la F 1 C 
mecanică) 
la care așteptăm o comportare 
deosebită — și Petre Cueuianu.

(aeromodele 
cu motoare de cau- 
concura Alexandra 

Petre Cncuianu, iar 
(modele cu propulsia 
Crîngu Popa — de

Turul Franței (6)

TRICOUL GALBEN
eabile. In proba feminină, re
cordul national de senioare a 
fost ameliorat de la 1 .54.90 la 
153,50, in aceeași cursă că
zând si recordul la junioare, 
fetele de la Liceul 37 fiind 
cronometrate in 157.10 (vx. — 
158,1, un timp mai bun — 
157.50 înregistrând si băimă- 
rencele). Dacă In cazul dina- 
movistelor a fost vorba de îm
bunătățirea propriei 
mante, băieții aceluiași 
preiau locul Stelei pe lista 
cârdurilor. cu 157.15. fată 
1141.6. Rezultate notabile 
două categorii de vârstă 
fete 12. respectiv 13 ani — 
obțin ut 
Cozma si 
Matcescu.
mult sau __
cu rezultate pe care antrenorii 
le pun pe seama Începutului 
de sezon. Să sperăm că in vi
itoarele reuniuni sportivii, mai 
bi' e... încălzite, vor face să 
crească si nivelul performan- 
elor. REZULTATE TEHNICE

C.L Bl PIL! (JUNIORI)

Derfar- 
club 
re
de 
U

bâimăreanca Liria 
ploiesteanca Iulla 

In rest, curse mal 
mai puțin disputate.

FEMINLN : 100 m liber — 1.
ANCA PATRAȘCOIU (C.S.M-Ș. 
Baia. Mare) 59,72; 2. Laura Sa- 
ch el arie (C.S.Ș. Brăila) 58,93 ; 3. 
Luciela Mihăilescu (Dinamo Buc.) 
1:01,14 ; 4. Monica Groza (Cricul 
Oradea) 1:01,58 ; 5. Laura Ghi
lde (Lie. 37 Buc.) 1:02,35 ; 6. Da
ria Ciortan (Lie. 37) 1:02,71 ;
100 m bras — 1. CRISTINA DE- 
VESELEANU (Lie. 37) 1:18,75 ; 2. 
Ligia Cozma (C.S.M.Ș. Baia 
Mare) 1:19,82 — rec. fete 12 ani ;
3. Gyongyi Millitz (C.S.M.Ș. B.
M.) 1:20,18 ; 4. Crengu/ța Gălă-
tescu (Lie. 37) 1 ^0,49 ; 5. Cecidia 
Crețu (C.S.Ș. Reșița) 1:21,30 ; 6. 
Mihaela durea (C.S.Ș. Constanța) 
1:22,14 ; 200 m mixt — 1. GA- 
BRIELA BAS A (CUS.Ș. Reșița) 
2:23,35 ; 2. Anca Pătrășcoiu
(C.S.M.Ș B. M.) 2:24,42 ; 3. Ma
riana Mandache (Dinamo) 2:26,45;
4. IrineS Pănulescu (Dinamo) 
3:26,60 ; 5. Iulia Mateescu (C.S.Ș.

1.

S. CJ3^. Brăila 1:51,35 ; 9.
C.SJJ^ț. B. Mare I:SZ,2«.

învingătorii in fiecare probâ au 
primit titlurile de eSștigJtorl ai 
..Dactadel” șt campdo-nl republi
cani.

întrecerile continuă.

ISTANBUL, 7 (prin ielefea). 
Ia ziua a doua a Campiona
tului european de polo pentru 
juniori, echipa României a 
învins formația Bulgariei eu 
scorul de 7—1 (2—1, 1—2, 1—8. 
3—8). După ce ta primele două 
reprize JociM a fost mai echi
librat, juniorii noștri s-eu Im
pus net ta ultima parte, ob-

țlnind o meritată victorie. Au 
marcat Ghiță 3. Zaharia, Ra
gea, Oprișan, Kiss. Vineri, în 
ultimul său meci din grupa A, 
România întîlnește Grecia.

Alte rezultate : Cehoslova
ca — Suedia 14—4. U.R.S.S. 
— Olanda 16—5 Turcia — An
glia 16—9. Italia — Anglia 
18—5. U.R.S.S. — Austria 13—4.

AMENINȚAT...
NANTES. Caravana Turului 

ciclist al Franței a ajuns ieri, 
la capătul etapei a 6-a, la 
Nantes. A fost o cursă contra- 
cronometru, Intre 
briant — Nantes,

ACTUALITATEA ATLETICĂ

Chateau-
— xiouk», măsurând 

58,500 km șl câștigată de olan
dezul Oosierbosch in 1 h 18:34, 
cu o medie orară de 44,624 km. 
El i-a învins categoric pe ur
mătorii clasați : Daniel Willems 
(Belgia) 1 h 19:19, Julian Gorospe 
(Spania) lh 19:41, Jean-Luo 
Vanderbroucke (Belgia) 
19:42, Jean-Marie Grezet 
veția) 1 h 20:02. Purtătorul 
coulul galben, danezul 
Andersen, a sosit al 18-lea, in 
1 h 22 ;05, iar australianul Phi
lip Anderson a venit pe locul 8, 
in lh20.-41.

în clasamentul general pozi
ția liderului este acum amenin
țată, Andersen conduce cu 24 h 
14:18, fiind urmat de Anderson 
la 42 secunde, Sean Kelly (Ir
landa) la 57 sec., Joop Zoete- 
melk (Olanda) la 1 :19, Erie 
Vanderaerden (Belgia) la 2:91.

Ari, etapa a 7-a : Nantes — 
lie d’Orelon (211 km).

1 h

Klm

TELEX TELEX • TELEX • TELEX • TELEX* TELEX * TELEX * TELEX * TELEX
B ASCHjst • Ia prima zi a 

Uimeului internațional feminin de 
ta Iambei (Bulgaria) : Bulgaria 
— R-P. CHineză 74—65 (43— M).
Ungaria — Akademik 83—74 (47— 
44).

CICLISM • Etapa a 5-a a tu
rului Poloniei a fo®t că$tigată de 
polonezul Andrzej Serediuk, căra 
a parcurs 165 km în 41x29:26. L-au 
urmat oompatrioțil săi Andrzej 
Mierzejewskl la două secunde si 
Tadeusz Krawczuk la 4 secunde, 
în clasamentul general conduce 
Krawczuk, 161x33:35, urmat de Se-

r erfl.uk 18h35:tt și Mierzejewskl 
1«136 ^3.

GIMNASTICA a CiștigAtoanede 
pe aparate ale concursului de 
gimnastică artistică desfășurat 
la Varma : cere : Aixelia Ralenko- 
va (Bulgaria) 18,98 p ; minge : 
Ralenkova 19,90 p, eșarfă : Ra- 
lenkova 19,95 p, măciuci: Liliana 
Gheorghleva (Bulgaria) 19.85 p.

TENIS a John McEnroe, câș
tigătorul turneului de la Wim
bledon a trecut In fruntea cla
samentului WCT cu 74,53 p. H

urmează: Yanick Noah S1J6 p, 
Ivan Lendl 49,« p, Jimmy Co
nnors W.M p. Mats WUander 
38,37 p, Kevin Cunren 34,73 p eta. 
• In ziua a treia a competiției 
„Annie Solsbault”. rezervată Ju- 
câtoaceier sub M de ani. la Le 
Touquet (Franța): Danemarca — 
Luxemburg 3—0. Italia — Norve
gia 3—0, Ungaria — Maroo 3—0, 
isirael — Grecia t—i.

VOLEI a ta Hong Kong In 
meet feminin: R.P. Chineză — 
S.UA. 3—3 (-13, 7, -9, 14. 9).

erfl.uk
S.UA

