
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Dl ȘAH ANATOLI KARPOV
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
simbătă, pe marele maestru 
internațional sovietic Anatoli 
Karpov, campion mondial de 
șah, care ne vizitează tara, 
la invitația Federației roma
ne de șah.

La întrevedere a luat parte 
Petre Gigea, ministrul finan
țelor, președintele Federației 
române de șah.

A partiepiat E. M. Tiajel- 
nikov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

timpul convorbirii ce a 
loc cu acest prilej au

In 
avut 
fost evidențiate bunele relații 
statornicite intre România și 
Uniunea Sovietică in sfera 
mișcării sportive și a fost 
subliniat rolul important al 
competițiilor internaționale, al 
schimburilor din domeniul 
sportului, care contribuie la 
întărirea prieteniei, înțelegerii 
$1 conlucrării intre popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ULTIMELE
EFORTURI

floretă, me- 
argint : Mar- 
Csilla Rupar-

HtOLETAEI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA |

portu
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Vineri și sîmbătă la Jocurile Mondiale Universitare de vară

SPUN CANADIENII
• Pinâ in prezent, 22 de medalii (5+10+1) pentru echipa României

PENTRU
SUCCESE I

„Universiada ’83" 
apropie de sfîrșit. 
mele medalii în cea mai 
mare competiție polispor
tivă a anului urmind să 
fie decernate luni. 11 iu
lie, ele fiind disputate — 
intre alti sportivi de 
frunte, mulți binecunos- 
cuți in întreaga lume — 
și de reprezentanții tării 
noastre, care au avut 
de-a lungul întrecerilor o 
excelentă comportare. 
Astfel, bilanțul de pînă 
acum al delegației spor
tului nostru universitar 
la cea de a 12-a ediție 
a Jocurilor de vară 
ajuns la un total 
22 de medalii, dintre 
re 5 de aur 10 de 
gint și 7 de bronz. Cele 
mai recente performan
te. obținute in ultimele 
două zile care du tree.it 
de la precedenta noastră 
corespondentă de la Ed
monton. vineri și 
bâtă, au aparținut 
adevărat „evantai" 
sporturi. Dintre toate se 
desprinde, desigur. me
dalia de aur cucerită de 
atleta MARIA RADU in 
proba de 3 000 de metri, 
după o cursă in 'Care ea 
s-a dovedit cu adevărat 
cea mai bună concuren
tă. devenind campioană 
mondială universitară și 
făcîr.d ca drapelul pa
triei să urce din nou pe 
cel mai înalt catarg. în 
aceeași zi, vineri, Gheor
ghe Lăutaru a obținut 
cea mai mare perfor
manță din istoria parti
cipării ciclismului nostru 
la competițiile de nivel 
mondial — „argint" 
spectaculoasa cursă 
adițiune de puncte, 
componentele echipei_
floretă au urcat, de ase
menea. pe podiumul de 
premiere, cu același re
zultat : medalie de ar
gint. a doua pentru Eli-

(Continuare în pag. 2—3)

Echipa de 
daliată cu 
cela Zsak,
csics. Aurora Dan, Roza
lia Oros Elisabeta Guz- 
ganu (de la stingă 

dreapta)
Anișoara Cușmir și Văii Ionescucunoaște medaliile clștitțate de

• Baschetbalistele, in linalâ cu echipa s.U.A., atletele, poloiștii.
scrimcrii și. eventual, cicliștii mai pot aduce noi satisfacții

ADMIRABU-,

• La ora apariției numărului de azi al ziarului „Sportul" se vor

SEMIFO^DISTAUN CICLIST MARIA RADU

CLASA MONDIALADE

pentru un velodrom

(Continuare in pag. 2—3) GHEORGHE LAUTARU Corespondența de la trimisul nostru la Edmonton, Hristache NAUM

in 
cu 
iar 
de

spectatori au asis- 
la velodromul Ar- record

3 000 m. 
din cele

sîm- 
unui 

de

care 
mai 

și 
această

urcase pe

(Continuare In vag ?-î)

GH. LĂUTARU, PE PODIUM!
Numeroși 

tat vineri, 
gyll, la proba cu adițiune de 
puncte — 50 km (150 ture, cu 
sprint la fiecare 5 ture), care 
a fost de un rar dramatism. 
La finele ei, ciclismul româ
nesc a oblinut prima sa meda
lie — de argint — la o marc 
competiție mondială, prin te
nacitatea și talentul sportivului 
dinamovist Gheorghe Lăuiaru. 
Au luat startul 25 de concu- 
renfi din 14 țări, multi. neîn
doielnic, 
de 333,33 m. cu o pistă neobiș
nuit de îngustă. Primul care s-a 
detașat a fost sovieticul Mănă
tor, el reușind apoi să prindă

Maria Radu mai _____
podiumul unor mari în'u ceri. 
La Universiada de la Bucu
rești pe treapta a treia, la 3 000 
de m, i 
sala din 
pesta, a 
1 500 m. 
sâ vină 
pentru 
talentată 
ria Radu...

La Edmonton, finala probei 
de 3000 de metri a reunit vi
neri la start o serie de alergă
toare valoroase. In frunte cu 
sovieticele Elena Sipatova (cu 
performante sub 1 minute la

iar la „europenele" de 
i acest an. de la Buda- 

suit un loc. dar la 
Pentru ca acum, iată, 
și vremea „aurului" 

această fată modestă, 
și harnică numită Ma-

1 500 m și cu un 
sonal de 8:34,05 ia 
o arată drept una 
bune specialiste ale lumii)
Elena Maîihina. în 
companie. Maria a realizat „o 
cursă fascinantă*', cum spunea 
comentatorul canalului 4 al te
leviziunii canadiene, cînd s-a 
retransmis proba, continuînd : 
„Aflată permanent între prota
goniste. ea a avut resurse u- 
riașe pentru a-și învinge deta
șat adversarele". într-adevăr. 
cu un tur Înainte de sosire.

Astăzi, in prima zi a turneului de la Paris

S-au încheiat întrecerile înotătorilor

AMA PĂTRĂȘCOIU, 
PRINCIPALA PERFORMERĂ

Așteptările au fost. într-o a- 
nume măsură, confirmate : ul
timele două zile de concsrs ale 
celei mai Importante competi
ții naționale. ..Daciada". i-au 
arătat pe înotătorii noștri de 
frunte. prezenti la bazinul 
bucureștean .,23 August", intr-o 
mai bună dispoziție. Au mai 
căzut 12 recorduri republicane 
— dintre care șapte de seniori 
—. disputele avînd în general 
mai multă atractivitate. Per
formera numărul 1 a întregii 
competiții a fost, neîndoielnic, 
băimăreanca Anca Pătrășcoiu, 

iar aceasta nu în primul rînd 
datorită celor mai multe titluri 
(5) cucerite de eleva lui 
Gheorghe Dimeca in probele 
individuale : Anca a reușit du
minică două rezultate 2:15.231a 
200 m spate si 4:55.54 la 400 
m mixt — cu care se înscrie 
in rîndul celor mal bune soe- 
cialiste ale probelor respective 
în actualul sezon international.

Geo RAEȚCHl

(Continuare în vag 3-3)

FOTBALIȘTII NOȘTRI ÎMÎLMSf PE BOTAFOCO
PARIS. 10 (prin telefon). La 

concurentă cu vestita cursă 
ciclistă ..Tour de France" fot
balul (si aici, ca Dretutlndenl. 
sportul nr. 1) apare totuși în 
aceste zile în Droeramul com- 
Detitional : datorită. în primul 
rînd turneului international 
care începe mîine <n r. astăzi) 
si la care. în afara clubului- 
gazdă Paris St. Germain, mal 
participă echipa națională a 
României. Botafogo (Brazilia) 
sl Macabi Nalhanyia (cam
pioana Israelului). Pentru pri
ma zi a turneului care se va 
desfășura De marele stadion 
Parc des Princes organizatorii întrecerii au stabilit următaril 
program : ROMÂNIA — BO
TAFOGO (de la ora 19 30 ora 
Bucurestiului) : PARIS ST. 
GERMAIN - MACABI NAT
HAN TI A (de la ora 21.30. ora 

Bucurestiului). Marți, de Ia 
aceleași ore. vor iuca învinse
le si învingătoarele intre ele.

Sosită vineri seara în capi
tala Franței echipa noastră 
reprezentativă s-a bucurat de 
o frumoasă primire. Selecțio
nata condusă de M. Luceseu si 
M. Rădulescu a efectuat două 
antrenamente sîmbătă si du
minică la care au DarticiDat 
totl cei 19 component! ai lo
tului : Lung. Tordache Rednie. 
Negrilă. Stefănescu Iorguleșcu. 
Andone Ungureanu. Ticleanu 
Augustin. Boloni Movilă. KIein. 
Balaei Balint Coras. Cămăta
rii. Geolgău si Văetuș. Deși 
dornici de vacantă ei au exe
cutat întocmai programul ce
lor două lecții de oreeătire. 
dorind să onoreze frumoasa 
.carte de vizită" ne care o 
are echipa noastră națională în 

grupa a V-a a preliminariilor 
C.E. Dealtfel subliniind că in
tenționează să utilizeze in acest 
turneu De toti cei 19 comDO- 
nenti ai lotului M Lu-escu 
ne SDunea că oentru mee’n1 ~u 
Botafoeo va trimite în teren 
ooate cu o -xceDtie lt“-le 
care a încenu* incul ?u Su—i'a 
Adică : Lung — Rednie >or- 
gulescu Stefănescu Iin-o»-?nu 
— Ticleanu Andine Ro'onî. 
Klein — Cămățarti Ralac Ex- 
centîa se numește Andone >n 
locul lui fiind ncsih'1 țî încen 
cu Geolgău. Totu' va deni-de 
de numărul de virfuri d’n 
echina lui Rotafoso s' asta 
sner să o aflu oins la ora me
ciului" exoli-a M. Lue-seu.

Gheorqhe NICOlAESCU

(Continuare In pao a 4-a)
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Putem avea eu adevărat mari 
speranțe vizavi de această 
sportivă tenace.- de real talent, 
in perspectiva ..europenelor" ! 
Și Dloiestonnca lulia Mateescu 
(antrenor Mihai Gothe) și-a 
confirmat indiscutabilele-i ca
lități. i-ascrii idu-si la 13 ani. 
numele pe tablou] fruntașelor 
sezonului și... vîrstei la 200 m 
spate, cu 2:20.96. Ștafetele di- 
namoviste de 4X100 m liber, 
ca și dotatul orădean L. Bay 
— 13 ani, au fost, prin recor
durile i 
goniști 
minică.
Eniko 
Andrei 
primele 
viștii Mihai Mandache 
tian Drăgan cite încă

Finalele desfășurate 
tă au dat loc unor dispute in
teresante în cîteva probe, reu
niunea fiind punctată și cu 
noi recorduri. în prim-planul 
întrecerilor s-a aflat Anca 
Pătrășcoiu, care a întrecut, mai 
întîi. cele mai bune perfor
manțe anterioare de senioare 
și junioare în proba de 400 m 
liber — o probă... băimăreanâ, 
C.S.M.S. avînd sportive pe pri
mele 4 locuri ! —. cu 4:18,39. 
O oră și ceva mai tîrziu. Anca 
a înotat în primul schimb al 
ștafetei de 4X100 m mixt, fi
ind înregistrată în 30,97 la 50 
m și cu 1:03,98 la 100 m spate, 
record de junioare, ca si acela 
al echipei sale (4:36,79). In pro
bele rezervate băieților. Cris
tian Drăgan și-a adjudedat si 
titlul și... recordul (4:07,17). în 
disputa' directă cu Pinter (băj- 
măreanul nu se află însă în 
plenitudinea forțelor), la 400 m 
liber. Flavius Vișan a mai 
coborit cu citeva sutimi la 100 
m fluture, iar ștafeta dinamo- 
vistă a făcut o cursă remar
cabilă la 4X100 'm mixt. în
registrând un timp (4:00,97) la 
numai opt secunde de cea mai 
bună performantă a echipei na
ționale. în rest. dacă succe
sele Cristinei Deveseleanu sau 
Gabrielei Baka nu constituie 
surprize, în schimb Andrei Toth 
este un învingător neașteptat... 
Să mal consemnăm dintre re
zultatele de sîmbătă. noile re
corduri ale Iuliei Mateescu și 
Ligiei Cozma (2:50,62 în serii, 
2:49,94 în finală) la categoriile 
de vîrstă respective.

a\

realizate, ceilalți prota- 
ai întrecerilor de du
zi în care băimăreanca 
Palencsar
Linteanu

•. lor titluri, iar
și 
au

stelistul 
cîștigat 

dinamo- 
și Cris- 
unul.

sîmbă-

1:06,25: 3. Iu:ia Mateescu 
Ploiești) 1:06,26 — ree.

Gherman .'Lie. 37) 1 :06,29; 5. 
Pănulescu (Dinamo) 1:06,82; 6. 

A Schuster (C.S.Ș. Reșița) 1:07,20; 
4X100 m mixt: C.S.M.Ș. Baia Ma
re (Anca Pătrășcoiu — rec. ju
nioare 100 m spate, cu 1:03,98, 
Millitz, Vulică, Palencsar) 4:36,79 
— record junioare (v.r. 4:43,54, 
C.S.M.Ș.); 2. C.S.Ș. Reșița (Baka, 
Crețu, Sehuster, Fîc) 4:37,44; 3.
Dinamo (Mihăilescu, Pănulescu, 
Mandache, Mihăilă) 4:38,35; 4. Lie. 
37 4:39,88; 5 C S.M.Ș. II 4:51,16; 
6. Lie. 37 II 4:55,68 ; 200 m spate: 
1. A. PATRAȘCOIU 2:15,23 — rec. 
junioare (v.r. îi Aparținea, 
2:16,30) ; 2. I. Mateescu 2:20,96 — 
junioare (v r îi a-parținea, 
2.22,40) ; 3. C. Costache 2:25,43 ; 
4. L, Ghilic (Lie. 37) 2:28,07 ; 5. 
A. Șerban (C.I. Brașov) 2:29,70 ; 
6. D. Ciortan 
200 m liber : 
2.09,78 ; 2. L.

namo)
(C.S.Ș. , .
13 ani (v.r. 1 :06 9, Pănulescu) 
C * ' ' ....................
I.

2:29,98 ;
PALENCSAR 

(Lie. 37) 
2:11,39 ;
5. M. 
Culică 

A. PA- 
se- 

îi apar- 
Baka

. 4. M. Culică
5. S. Ritti 5:12,46 ;6. R. Fîc 

4X100 m liber : 1. DI-

I
I
I
I
I
I

ÎN FINALĂ, DIN NOU CU S.U.A.! PROMISIUNE PI

(Lic. 37)
1. E. “ ’ 

___,.. Sachelarie 
2:11,22 ; 3. T. Hauptricht
4. I. Pănulescu 2:11,90 ; 
Groza 2:13,30 : 6. M.
2:14.34 : 400 m mixt 
TRAȘCOIU 4:55,54
nioare si junioaxe (v.r. 
tinea. 4:56.74); 2. G.
3. N. Lung 5:04.33 : 
5:12,16; “ ~ ------ ‘
5:13,55 ; 4X100 m liber : 1.
NAMO (Pănulescu. Mihăilă, Man
dache, Mihăilescu) 4.07,24 — rec. 
senioare (v.r.. 4:97,43. Dinamo);
2. C.S.M.Ș. (Palencsar, Hauptricht, 
Lung. Pătrășcoiu) 4:07,85 — rec. 
junioare (v.r 4:13,71, C.S.Ș. Reși
ța), 3. C.S.Ș. Reșița (BaLaș, Schus
ter, Fîc, Baka) 4:13,25; * " *
4:19,43; 5. C.S.M.Ș. II 
Lie. 37 II 4:28.56.

1. 
rec.

4. Lie.
4:27,20;

37
6.

1.

I
I
I
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Baschetbalistele noastre au 
schimbat, de pe acum, bron
zul cucerit la ediția preceden
tă a Universiadei într-o me
dalie din metal mai prețios — 
argint si. poate, aur ! Ele au 
întîlnit în semifinale formația
R. P. Chineze. într-un meci în 
care s-au impus cu autoritate, 
prin dăruire, prin joc sigur, • 
spectaculos, eficace. Rezultatul: 
97—68 (52—41) reflectă neta su
perioritate a echipei României 
la toate capitolele. Au marcat 
Pali 29, B'ădinici 17. Hinda 13, 
Borș 11. Hosu 8, Kiss 8, To- 
cală 6, Filip 6, respectiv Han 
19, G. Wang 14, Sun 10, A. 
Wang 6, Zhang 6, J. Wang 6, 
Zong 4, Y. Wang 3.

în finala turneului, formația 
noastră va intilni duminică, la 
ora 21 (ora 6. luni dimineața, 
la București), selecționata
S. U.A., reeditindu-se astfel me
morabilul meci din grupă. 
Apropo de acel meci, de ex
cepționala victorie repurtată de 
fetele noastre, ziarele canadie
ne au rezervat spații largi.

„The Edmonton Sun" a publi
cat o fotografie Pe un sfert 
de pagină mare, cu Magdalena 
Pall surprinsă în acțiune. în 
explicația ce însoțește imagi
nea stă scris : „Pali și colegele 
sale le-au șocat pe american
ce". < 
dresa 
„Edmonton Journal", 
marcă. între altele, că 
revenit 
rînd

O cronică elogioasă la a- 
i echipei României face 

care re- 
„ea și-a 
recupe- 

invin- 
înche- 
grupa 
dintre

cu vioiciune, 
un deficit de 8—20, 
S.U.A. cu 87—71 si 
pe primul loc in 
Joyce Walker, una 
mai bune jucătoare ame-

ne spunea că remân- 
avut foc în priviri 1“

B... 
cele 
ricance, 
cele au _
într-un interviu la televiziunea 
canadiană, antrenorul naționa
lei Iugoslaviei, 
viei, spunea : 
după părerea 
bună echipă 
are un atac original și o a- 
părare agresivă".

în cealaltă semifinală. S.U.A. 
— Iugoslavia 86—85 (42—45),
după un joc de mare drama
tism.

Milan Vasoie- 
.,Aceasta este, 
mea, cea mai 

■ România. Ea

Conform așteptărilor, pe ba
za excelentelor rezultate obți-l 
nute în proba individuală, flo
reta feminină românească s-al 
numărat printre protagonistele 
întrecerii pe echipe. Astfel, 
cvartetul nostru, calificat direct| 
în semifinale 
pării 
preliminară - 
mația Cubei 
dind dreptul 
ultimul meci 
care avea să 
liatele cu aur și argint. Ad
versară în finală i-a fost for
mația R. P. Chineze, care în- 
trecuse în semifinală 
Franței cu 9—4. In
partidă decisivă. însă, 
trăgătoare 
care s-a 
me a fost 
mondială ........ ___
Elisabeta Guzganu, care a ob
ținut trei victorii. Rozalia O- 
ros, medaliata cu argint a pro
bei individuale, s-a rezumai 
de această dată, la o singure 
victorie. în timp ce rutinatei* 
Aurora Dan (doar • victorie]

în urma ocu- 
loc în grupa 
întrecut for- 
8—-7. dobîn- 
a evolua în 

turneului, cea

primului
- a

cu 
de 
al

desemneze meda-l

echipai 
aceasta 
singura 
noastrq
înălți-J

din echipa 
comportat la 
proaspăta campioani 
universitară, tinăr:

PUTEA FI Șl MAI BINE
Simbătă. alte trei medalii de 

bronz s-au adăugat frumosului 
palmares de pină acum al de
legației noastre. Cucerirea lor 
reprezintă, desigur, o perfor
mantă remarcabilă, dar nu pu
tem să nu ne manifestăm si o 
anume doză de regret pentru 
faptul că medaliile nu au fost 
dintr-un metal mai prețios, 
sportivii respectivi fiind, fără 
îndoială, capabili de a urca pe 
trepte mai înalte ale podiumu
lui...

în finala probei de 800 m, 
disputată sîmbătă. Doina Me
linte a procedat greșit, atacind 
la 150 m înainte de sosire, fi
ind 
dar 
mis,

în
minin de tenis. Lucia Roma
nov, 
jucat 
fata 
2—6. 
tație
meciul pentru locul 3, în cărei 

-s-a impus categoric : 6—0, 6—0 
cu Xinyi Li (R. P. Chineză), 
demonstrîndu-ne astfel că evo
luția ei din partida anterioară 
a fost un accident, că. indiscu
tabil. comportîndu-se atunci la 
adevărata valoare ar fi putut 
contribui 'într-un mod superior
— ca si în cazul Doinei Melinte
— la bilanțul general româ
nesc. I

Cel de al treilea „bronz" al 
antepenultimei zile de întreceri 
a Universiadei a fost obținut 
de Laurențiu Bucur gi Adrian 
Marcu în proba de dublu mas
culin a competiției de tenis. Ei 
au cîștigat cu 6—3, 6—4 meciul 
cu canadienii Wostenholme si
Bengtson, tenisul nostru cuce
rind astfel, prin cei patru repre
zentanți ai săi la Edmonton, 
două m-edalii de bronz (în 
..sferturi" la' dublu mixt. L. 
Romanov, Ad. Marcu — Hethe
rington, Jenkins, din Canada 
3—6. 6—1, 3—6).

IMasculin — 460 m 
CRISTIAN DRAGAN 
4:07.17 — record 
4:03.89, Pinter»; 2. 
(C.S.M.Ș.) 4:12.68; 3.
grea (Lie. 37) 4:13.01; 
din (Steaua) 4:21,41; 
maz (C.S.M.Ș.) 4:25.43; 
cătaru (C.S.M.Ș.) ' -
bras: 1. ANDREI 
Reșița) 2:34,46: 
(Dinamo) * ““ 
Bencsik 
2:36.21; 4. I. Luca (Steaua) 2:37,24;
5. D. Drăguleț (Lie. 37) 2:40.41 ;
6. L. Bay (Crișul) 2:44,59; 100 m
fluture: 1. FLAVIUS VIȘAN (Di
namo) 57,19 — record seniori (v.t^ 
57,28, Vișan); 2. T. Vladimiresdu 
(Steaua) 59,90; 3. Al. Friedman 
(Steaua) 59,91; 4. H. Neagrău
(Steaua) 1:02.00; 5. C. Uncescu 
(C.S.Ș. Brăila) 1:04,52 ; 6. C. Sta- 
vriu (C.S.Ș. Brăila) 1:04.68 ; 4X100 
m mixt: 1. DIN ARIO (Mandache, 
Șopterian, Vișan, Mușat) 4:00,97 
— rec. senior1 (v.r. 4:04,65, Dina
mo) ; 2. Steaua (Cocenescu, Lu
ca, Friedman, Pîev) 4:09,83; 3.
Lie. 37 Buc. 4:26.68; 4. C.S.Ș. Bră
ila 4:34,82; 5. C.S.Ș. 1 Constanța 
4:35,58 ; 6. C.S.M.Ș. 4:41.57; 200 m 
spate: 1. M. MANDACHE 2:10,95; 
2. Ov. Cocenescu 2:16,75: 3. C. 
Stavriu 2:17.63; 4. L. VoicuZeț
(C.S.Ș. Brăila) 2:20,73; 5. F. San-

6.

2. 
2:35,01; 
(C.S.M.

liber:
(Dinamo) 

seniori (v.r. 
Robert Pinter 

Costin Ne-
4. O. Mla-

5. R. Gru- 
6. S. Bu-

4:31.11; 200 m 
TOTH (C.S.Ș. 

Luis Șopterian 
3. Gheorghe 
Cluj-Napoca)

I
I
I
I ADRIAN MARCU

I
EFORTURII
PENTRUI

SUCCESE !I
(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I

4.
5.

ULTIMELE

PAT RAbCOIUANCA

ADMINISTRAȚIA

INFORMEAZĂLOTO PRONOSPORT
LA TRAGEREA

DE STAT

Fe-
1. ANCA 

(C.S.M.Ș. Baia 
record senioare 

2. Eni- 
4:26,18;

REZULTATE TEHNICE 
minin: 400 m liber 
PATRAȘCOIU 
Mare) 4:18,39 
(v.r. 4:22,56, Hauptricht);
ko Palencsar (C.S.M.Ș.) 
3. Teodora Hauptricht (C.S.M.Ș.) 
4:28,72; 4. S. Ritti (C.S.M.Ș.)
4:37,83; 5. C. Costache (C.S.Ș. 
Ploiești) 4:38,51; 6. Monica Groza 
(CrișuJ) 4:45.35; — ~ ----
1. CRISTINA 
(Lie. 37 Buc) 
Lung (C.S.M.Ș.) 2:49,44
Cozma ' ‘ - -- ■
fete 12 
tache); 
2:51,44; 
2:51,54;
ța) 2:53,21; 100 m fluture 
BRTELA BAKA (C.S.Ș.
1:04,91; 2. Mariana Mandache (Di-

200 m bras — 
DEVESELEANU 

2:47,69; 2. Noemi 
3. Ligia 

(C.S.M.Ș.) 2:49,94 — rec.
ani (v.r. 2:51,31, T. Cos-
4. C. GăilĂtescu (Lie. 37)
5. G. MiUitZ (C.S.M.Ș.)

6. C. Crețu (C.S.Ș. Reși- 
 1. GA-

Reșița)

du (C.S.Ș. 1 Galați) 2:23,73; ..
Fl. Pastiu (Lie. 37) 2:25,93 ; 200 m 
liber: 1. C. DRAGAN 1:57.31:
C. Negrea 1:58,51; 3. S. P:
2:00.36: 4. R. Pinter 2:01.15; 5. 
Lupu (Lie. 37) 2:01,66 : 6. O. Mla- 
din 2:02.29: 400 m mixt: 1. AN
DREI LINȚEANU (Steaua) 4:50.88;
3. R. Pinter 4:52.24; 3. L. Szaka- 
tlati fDinamo) 4:59,08: 4. A. Toth 
5:01,13; 5. L. Bay 5:03,98 — rec 
13 ani (v.r. 5:04,5o. Neagrău); 6
D. Beko (C.S.Ș. Reșița) 5:04.91
4X100 m liber: 1. DINAMO (Vi- 
șnn, Mandache, Drăgan, Mușat) 
3:38.28 (v.r. 3:40.92, Dinamo); 2.
Steaua (Plev, Neagrău, Mladin, 
Friedman) 3:46,02; 3. Lie. 37 (Pao- 
lazzo, Vladu, Lupu, Negrea) 
4:01,15; 4. C.S.M.S. 4:96,94 ; 5.
■C.S.Ș. Brăila 4:07,00 ; 6. Lie. 37 II 
4:07,87.

NUMERELE EXTRASE H
LOTO 2 DIN 10 IULIE 1983

EXTRAGEREA I : 6 59 16 11
EXTRAGEREA A II-a : 26 18 65 25
EXTRAGEREA A III-a : 22 72 21 32
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 

630.516 lei, din care 73.183 lei. report la 
categoria 1.

depășită pe ultimii metri, 
obținînd totuși, in extre- 
medalia de bronz, 
semifinalele turneului fe-
după un prim set bun. al 

crispat, fără orizont în] 
sovieticei Zaițeva : 6—3, 
4—6. O cu totul altă pres-1 
a avut ea, în schimb. în

sabota Guzganu — cam
pioană mondială univer
sitară in proba individua
lă — ți pentru Rozalia 
Oros — medaliată cu 
argint in același concurs. 
Alte trei medalii, de 
această dată de bronz, au 
imbogățit simbătă palma
resul general al delega
ției României. Ele au 
fost obținute de atleta 
Doina Melinte la 800 m 
și de reprezentanții teni
sului : Lucia Romanov 
la simplu feminin, Lau
rențiu Bucur fi Adrian 
Marcu la dublu masculin.

Avem, totodată, spe
ranțe îndreptățite ca bi
lanțul final să fie fi 
mai bun. Baschetbalis
tele au asigurată meda
lia de argint, pe care o 
pot schimba in „aur“ in 
finala turneului. Echipa 
de polo are. la rîndu-i, 
deschisă calea spre po
dium, calificindu-se 
turneul 
curile 
scrima 
spadă) _ 
contribui, 
prin reprezentanții lor la 
Edmonton, la o „recoltă" 
de medalii și mai boga
tă în marea arenă 
sportului mondial 
versitar.

LAURENȚIU BUCUR

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER

In 
final pentru lo- 
1—i. Atletismul, 

(prin formația de 
Si ciclismul pot 

de asemenea,

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT
Etapa din 10 lube 1983

I. I.M.U. Medgidia — Rapid Fetești 
n. Metalul Mangalia — Portul Constanța 

m. Gloria Focșani — Gloria Buzău 
IV. Chimia Victoria Buzău — Metalul Buzău

V. Carpațl Sinaia — Prahova Ploiești
VI. Metalul Plopenl — Poiana Cîmpina 

VII. Progresul Corabia — Aluminiu Slatina 
Vin. ROVA Roșiori — Unirea Alexandria

IX. Nitramonia Făgăraș — Tractorul Brașov 
X. Mobila Codlea — Precizia Săcele

XI. Torpedo Zămești — Chimia Orașul Victoria 
XH. Minerul Băluț — C.LL. Sighet

XIII. Minerul Cavnlc — Minerul Baia Sprie 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 206.417 LEI.

Iugoslavia 86—85 (locurile 1—l); 
R.F.G. — Spania 94—70, Canada
— Franța 62—54 (loc. 5—8); mas
culin, semifinale: Iugoslavia — 
Cuba 110—92, Canada — S.U.A. 
85—77; locurile 5—8: R.P. Chine
ză — Australia 73—57, Israel — 
Coasta de Fildeș 82—81; finala: 
Canada — Iugoslavia 83—68; meci 
pentru locul 3: S.U.A. — Cuba 
119—91; meci pentru locurile 5—6:
R. P. Chineză — Israel 84—83.

CICLISM, feminin — urmărire 
individuală: 1. Nadeja Klbardina1 
(U.R.S.S.), 2. Janie Longo (Fran
ța), 3. Tatiana Poliakova (U.R.S.S.), 
4. Yue Lu (R.P. Chineză) ; adi- 
tiune de puncte ; Isabelle Nico- 
loso (Franța) 28 p, 2. Erika Sa- 
loumiaee (U.R.S.S.)., 22 p, 3. Eka
terina Starikova (U.R.S.S.) 19 p; 
masculin: adițiune de puncte: 1. 
Victor Manakov (U.R.S.S.) două 
ture avans șl 45 puncte; 2. Gheor
ghe Lăutaru (România) un tur 
avans șl 14 p; 3. Robert Spezzatti 
(Franța) 38 p; 4. Kaazuo Taki- 
kawa (Japonia) 31 p; 5. Alexandr 
Krasnov (U.R.S.S.) 30 p; urmă
rire individual: 1. Alexandr Kras
nov; 2. V. Manakov; 3. Alex 
Stieda (Canada).

POLO, grupa A: Cuba — Olan
da 8—6, Canada — S.U.A. 9—6,
S. U.A. — Australia 11—1, Canada
— Olanda 6—5; grupa B: Româ
nia — Brazilia 12—8, U.R.S.S. — 
Italia 12—10, R.P. Chineză — Ja
ponia 8—6, România — U.R.S.S. 
10—10, Japonia — Brazilia 11—9, 
Italia — R.P. Chineză 8—5. Cla
samente grupe: „A" — S.U.A. 7 p, 
Cuba 6 p. Canada 4 p, Olanda 
3 p, Australia 0 p; ,.B“ — Ro
mânia 9 p, U.R.S.S. 9 p. Italia 
8 p, Japonia, R.P. Chineză, Bra
zilia — cîte 2 p.

SĂRITURI, feminin, platformă:
1. Wel Li (R.P. Chineză) 440.94:
2. Wendy Wyland (S.U.A.) 409,17;
i. Tatiana " ‘
401,52.

SCRIMA, 
lificate In „_______
Elveția, Polonia, Canada-, U.R.S.S

- 3 000 m : 
(România) 
(U.R.S.S.) 
(Canada) 
(S.U.A.) 

(Canada) 
(U.R.S.S.)

ATLETISM, feminin
1. MARIA
9:13,16 ; 6. 1 
9:06,17 ; 3.
9:07,74 ; 4. 
9:12,14 ; 5. 
9:13,1: ; 6.
9:21,06 ; 800 m: Irena Podialovs- 
kaia (U.R.S.S.) 1:59,29 ; R.
Campbell (S.U.A.) 1:59,81 ; 3. Doi
na Melinte (Româniaj 1:59,93 ; 
maraton : 1. S. Rowell (Marea 
Britanie) 2h47:36,2 ; 2. K. Roberts 
(Canada) 2h52:46,l ; 3. M. Kaput 
(S.U-A.) 21154:02,7 ; suliță : 1. B.
Peters (RF.G.) 68,86 ; 2. F. Quin- 
tavalla (Italia) 63,06 ; 3. V. Ma
chado (Cuba) 62,34 . 4X400 m :
1. U.R.S.S. 3:24,97 ; 2. Canada 
3:25,26 ; 3. S.U-A. 3:34,64 ; mascu
lin — triplusalt : 1. Ajayi Agbe- 
baku (Nigeria) 17,26 m ; 2. M.
Conley (S.U-A.) 17,20 m ; 3. J.
Herbert (Marea Britanie) 17,05 m;
4. N. Musienko (U.R.S.S.) 16,86 m;
5. Bedros Bedrosian (România)
16,82; C. Dan Simion (România) 
16.67 m ; 3000 m obstacole : 1. p. 
Daenens (Belgia) 8:23,86 ; 2. F.
Gerber (S.U-A.) 8:29,07 ; 3. S.
Alkyo (Japonia) 8:33,44; prăjină: 
I. Konstantin Volkov (U.R.S.S.) 
5,65; 3. Th. Vlgneron (Franța)

3. J. Ward (S.U-A.) 5,50;
: L L. Delis (Cuba) 69,46 ; 2. 
Juzyszyn (Polonia) 63,32 ; 3. 

M. Bucci (Italia) 60,62 ; 20 km
marș: 1. G. Leblanc (Canada) 1 h 
24:02,9; 2. M. Damilano (Italia) 
lh 24:21,0; 3. N. Matveev
(U.R.SE.) lh 25:06,5; 400 mg: 1. 
A. Khartov (U.R.S.S.) 49,41; 2. A. 
Ba (Senegal) 49,94; 3. P. Matk 
(S.U.A.) 50.23; 1500 m: 1. C. Pa- 
trignanl (Italia) 3:41,02; 2. A.
Bananskl (R.F.G.) 3:41,21; 3. O. 
Turnbull (Marea Britanie) 3:41,24; 
maraton: L A. Faustlnl (Ralia) 
lh 17:09,5; 3. G. D’Aleo (Italia) 
lh 17:09,7; 3. M. Spottei (R.F.Q.) 
2h 13:H,«: 4X400 m: 1. S.U.A. 
3^1,24; 2. U.R.S.S. 3:01,58; 3.
Franța 3:04,89.

BASCHET — feminin: România 
— R.P. Chineză 97—88, S.U.A, —

RADU
E. Slpatova 
“ William 

Hayes 
Rooks 

E. Sipatova

L. 
c. 
N.

3.

Beliakova (U.R.S.S.)

masculin, spadă: ca
„sferturi" — Români:



ARE DE VARĂ
CE AȘTEPTĂM DE LA ULTIMELE

DOUĂ ZILE
pu
|P“ In ultimele două zile ale
Pa marii întreceri din Canada,

alti reprezentanți ai sportului
pi. nostru universitar — pe linsă
ti- baschetbaliste, despre a căror
In- excelentă evoluție si... sansă
— pentru „aur" ana relatat mai

înainte — au posibilități reale
pu de a ne aduce noi satisfacții,
la Astfel, echipa de polo a ter 
tlu minat neînvinsă prima fază a

TUL PE MEDALII
ce, Australia 2-0-2, Franța 1—5—4, R.F.G.
în- 1-2-2, Belgia 1-1-0, Brazilia 1-0-2,
Pe Cuba 1-0-3, Olanda 0-3-0, lugosla-

via 0—2—0, Polonia, Senegal, Ceho- 
slovacia, Tanzania 0—1—0, Bermudes, 

Lo. Ungaria, Noua Zeelandă, Tunisia
I—3, 0-0-1.

ire 
iba 
im.
•ea 
si.

iru

competiției, ocupînd primul loc 
în grupa „B“. la egalitate de 
puncte cu U.R.S.S.. dar cu un 
golaverai superior : 56—31. fată 
de 51—31. Ambele echipe s-au 
calificat în turneul final pen
tru locurile 1—4. în care con
tează rezultatul direct din gru
pă : România — U.R.S.S. 10—10 
(1—3, 4—1. 3—3. 2—3). Acest 
ioc-derby. de sîmbătă. a fost 
de mare luptă si s-ar fi putut 
solda cu o victorie a echipei 
României. Echipa noastră a 
dominat în majoritatea timpu
lui. conducînd cu 10—8 cînd 
mai erau 2 minute si 23 de 
secunde. Dar. nevenindu-le 
parcă să creadă că pot obține 
o victorie foarte prețioasă în 
fata unei formații de mare 
valoare, tinerii noștri poloisti 
si-au pierdut luciditatea în fi
nal. ratînd patru atacuri, ul
timul în superioritate numeri
că. Au primit în schimb două 
goluri în min. 26,15 si 27,05, 
multumindu-se cu un rezultat 
de egalitate, oricum remarca
bil. Au marcat Hagiu 4. Cio- 
băniuc, Gordan, Ardelcanu, 
Costrăș .Moiceanu, Ș. Popescu> 
respectiv Bekendusa 3. Okaza- 
linov 2. Morozov 2. Prokop- 
ciuk, Aiabergheno, Sedov.

în penultimul meci din gru
pă. vineri. România — Bra-

DE CONCURS
zilia 12—8 (4—2. 3-3. 1—2,
4—1). După trei reprize mai 
echilibrate. jucătorii noștri 
s-au detașat net în ultimul 
„sfert". Realizatori : Hagiu 6. 
Ardeleanu 3. Gordan, Costrăș. 
Moiceanu, respectiv Solon 3. 
Borges 3. Chaves. Decarvalho, 
Souto.

Poloistii români au. prin ur
mare, șanse de a cuceri o me
dalie. poate chiar pe cea mai 
de preț. Ei întîlnesc duminică, 
la ora 17 (luni, ora 2. la Bucu
rești) formația Cubei, iar luni
— ora 10 locală — vor iuca 
cu echipa S.U.A.. care intră 
in turneul final cu victoria din 
grupă asupra Cubei (8—6).

Si echipa de spadă are șan
sele ei. în faza eliminatorie. 
România a ocupat primul Ioc 
în grupa ,.B“. învingînd Fin
landa cu 9—2 si Cuba cu 8—5. 
Ea s-a calificat pentru ..sfer
turi". în care va întîlni Elveția.

Atletismul promite, la rîndul 
său. să ne ofere noi motive de 
bucurie. Marile noastre sporti- 
Anișoara Cușmir si Vali Io- 
nescu participă duminică, de la 
ora 18.10 (zorii zilei de luni în 
tară) în mult așteptata probă 
de sărituri în lungime. Ele au 
efectuat cîte o singură săritură 
în „calificări", pentru îndepli
nirea baremului. Rezultatele 
(6,53 m Cușmir. 6.19 m Ionescu
— barem 6,15 m) arată că ele 
nu s-au întrebuințat mai de
loc. rezervîndu-se pentru dis
puta decisivă. Petre Drăgoescu 
la 800 m — duminică, ora 18.15 
semifinale, luni ora 18,30 fi
nală —. Doina Melinte si Ma
ria Radu la 1 500 m — dumi
nică. ora 18.30 semifinale, luni, 
ora 18.40 finala —. si Nicu- 
lina Vasile la înălțime — du
minică. ora 18.25 calificări, 
luni, ora 17 finală — sînt alti 
purtători ai speranțelor atle
tismului românesc aici.

Stimulați de comportarea co
legului lor Gh. Lăutaru. cicliștii 
Constantin Căruțașu, IoSel Gan- 
cea, Valentin Constantinescu și 
Costică Paraschiv au ambiții 
sporite pentru cursa de fond 
169 km (startul duminică la 
ora 12).

I _
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j DIVIZIA „A" SUB LUPA STATISTICII
S-a tras cortina peste scena 

ediției a 65-a a Diviziei „A“. 
Acum, în aceste zile de va

canță, în rolul principal vor 
intra datele statistice care, 
prin graiul sec al cifrelor, ne

vor ajuta să derulăm cele 
mai importante aspecte ale 
stagiunii 1982—83. Deci...

I D. GEORGESCU, LIDER AUTORITAR AL GOLGETERILOR
Șl clasamentul golgeterilor absaluți ai 

Diviziei ,,A“ a avut de suportat unele mo
dificări evident’ după consumarea ediției 
1982—83. Lider se menține în continuare 
Dudu Georgescu, care a mai adăugat alte 
5 goluri la zestrea iui, ajunsă acum la 219. 
M. Sandu a făcut un salt de 5 trepte, 
Radu n a urca' un loc, în timp ce Dumi- 
trache se află la un singur gol de -treapta 
a doua a podiumului, pe care se găsește O-

blemenco. Dar iată care este configurația 
acestui clasament al golgeterilor primului 
eșalon fotbalistic : D, Georgescu 219 goluri, 
Oblemenco 170, Dumitrache 169, Adam 160, 
Ozon 157, Iordănescu 156, Gh. Constantin 
149, Radu II 147, M. Dridea 142, Dobay 130, 
Vaezi 125, M. Sandu 123, N. Naghi 118, Ene 
II 116, FI. Volnea 115, Bodola 114, Dobrin 
111, Dembrovschi 108, I. Ionescu 107. Ene 
I 103, Baratki 100. Broșovschi 100.

I 
I 
I
I

SPECTATORII CRAIOVENI, DIN NOU ÎN FRUNTE
Ca de fiecare dată în ultimii ani și acum, in ediția 1982—83, spectatorii craioveni și-au 

dovedit atașamentul față de echipa lor favorită, Universitatea, venind iarăși in număr 
mare pe „Centralul" din „Bănie". Ei au cîștigat competiția cu suporterii celorlalte 17 di
vizionare „A", ocupînd primul loc în clasamentul orașelor, alcătuit pe baza medie! de 
spectatori. Podiumul acestui inedit clasament este următorul:

1. Craiova 22 400 ;
2. Ploiești 19 000 ;
3. Pitești 13 400.
In campionatul recent încheiat, totalul spectatorilor a fost de 3 408 300 (anul trecut, 

3 488 000), rezultînd o medie de 100 200 pe etapă și una de 11 000 pe partidă. Cel mal 
mulți spectatori s-au înregistrat în etapa a 8-a : 134 000, iar cei mai puțini în runda a 
32-a : 41 600. La meciul Universitatea Craiova — F.C. Argeș au asistat 45 000 de spectatori, 
în timp ce partida Politehnica Timișoara — Jiul a fost urmărită de numai 600 de spec
tatori, iar la jocul Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș s-au aflat în tribune 800 de 
spectatori.

CIFRE SI SEMNIFICAȚIILE LOR

fj, SEMfONDISTĂ

Iă mohdială

a 
nd 
nă 
■e- 
cul 
în 
tri 
un

finiș formidabil, căruia Malîhi- 
na nu i-a putut face față, Ma
ria arătîndu-se o învingătoare 
incontestabilă, o veritabilă cam
pioană mondială universitară-

Astfel, tînăra atletă Maria 
Radu (născută la 29 mai 
1959 în comuna Drăghiceni, 
județul Olt), legitimată la 
C S.M. Craiova, descoperită 
și formată la C.S.Ș. „Ni- 
colae Bălcescu" de Horia 
Ștef, preluată apoi de antreno
rul emerit Nicolae Mărășescu, 
obține cel mai mare succes a! 
carierei sale, aliniindu-se nu
merosului grup de semifondiste 
de clasă mondială pe care l-a 
oferit cu generozitate atletis
mul românesc.

Tot vineri a avut loc o altă 
finală pe care am urmărit-o 
cu mare atenție, aceea de tri- 
plusalt, unde printre partici
pant s-au aflat și cei mai buni 
săritori români, Bedros Bedro- 
sian și Dan Simion. Proba a 
fost de un înalt nivel, datorită

DOINA MELINTE

unei participări extrem de va
loroase. Deși nu au concurat 
rău, Bedrosian și Simion nu 
au reușit să intre în lupta pen
tru medalii, pentru care au fost 
necesare performanțe de peste 
17 metri, A cîștigat nigerianul 
Ajayi Agbebaku, una din reve
lațiile acestui sezon, cu 17,26 m, 
în timp ce Bedrosian s-a cla
sat al cincilea, cu 16,82. iar Si
mion al șaselea, cu 16,67.

UN CICLIST 
GH. LĂUTARU, 
(Urmare din pag 1) 

plutonul din urmă și să cuce
rească un tur avans. Lăutaru, 
în excelentă dispoziție și ani
mat de o fierbinte dorință de 
a se înscrie printre premianți, 
a atacat și el puternic, detașîn- 
du-se de grupul masiv. I-a 
„prins" roata Manakov și au 
continuat acțiunea împreună. 
Mărind continuu ritmul, româ
nul a prins plutonul din ur
mă, obținînd un tur avans și 
dăruind partenerului pe al 
doilea. Un prim accident a a- 
dus îngrijorare în tabăra noas
tră : Lăutaru a „spart" în turul 
63. Beneficiind de 3 ture pen
tru a-și înlocui roata, el s-a 
reintegrat în pluton, pentru ca 
nu după multă vreme să fie 
obligat la o nouă schimbare de 
roată ! La turul 100, o buscula
dă a angrenat 10—12 sportivi, 
obligînd pe arbitri să oprească 
cursa, pista fiind blocatăj. După

ADMIRABIL,
PE PODIUM!

zece minute. în care s-au în
locuit roți și schimbat biciclete, 
cursa s-a reluat. între cei care 
nu au mai putut continua în
trecerea s-a numărat, din pă
cate. si al doilea reprezentant 
al nostru, Costică Paraschiv, 
accidentat. Pînă atunci, el se 
comportase excelent, fiind real
mente coautor la isprava lui 
Lăutaru : a „tras” plutonul după 
toți cei care au încercat să cu
cerească ture avans, anulînd 
astfel șansele francezului 
Spezzatti, italianului Brunați 
sau sovieticului Krasnov.

Ultimele 50 de ture s-au des
fășurat într-un iureș de ne- 
descris, dar Lăutaru și-a apărat 
cu o extraordinară ambiție 
poziția, cucerind finalmente o 
extrem de prețioasă medalie de 
argint. Felicitări învingătorului, 
colegului său Paraschiv. ca si 
antrenorului emerit Nicolae 
Voieu !
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EFICACITATEA IN CREȘTERE

Față de anul trecut s-au 
marcat cu 40 de goluri mai 
mult : 751 în ediția 1981—82 
(medie 2,45), <91 in ediția
1982—83 (medie 2,58). Din 
cele 791 de goluri ale cam
pionatului recent încheiat 
(totalul la zi a ajuns la 
26 465), 585 au fost înscrise de 
echipele gazde, în timp ce 
oaspeții au punctat de 206 
ori. Cele mai multe goluri 
s-au înregistrat în etapa a 
34-a, cînd au fost marcate 38 
de goluri, la polul o>pus si- 
tuindu-se runda a 27-a, cu 
numai 12 goluri („extremele" 
ediției precedente sînt aproa
pe identice: 37—12). In ultima 
etapă a campionatului, gaz
dele au înscris cele mai mul
te goluri : 23, iar cele mai 
puține în runda a 27-a, doar 
7. De partea cealaltă a tere
nului, oaspeții au fost mai 
productivi în r,unda a 16-a, 
cînd au marcat 10 goluri, în 
timp ce în runda a 24-a n-au 
reușit decît un singur gol I !

208 JUCĂTORI PE LISTA MAR
CATORILOR

Și la acest capitol o su
perioritate a ediției recent 
încheiate : 208 jucători și-au 
înscris numele pe lista mar
catorilor, față de numai 184 
In campionatul 1981—82. Cei 
mal mulți sînt trecuțl în 
dreptul echipelor F.C. Bihor 
și Politehnica Timișoara — 
cîte 15, Steaua, F.C. Argeș și 
F.C.M. Brașov — cîte 14, în 
timp ce formația Sportul stu
dențesc are numai 8 marca
tori.

CÎRȚU Șl GHERGHE - 4 GO
LURI INTR-UN MECI

Cnaloveanul Cîrțu și brașo
veanul Gherghe au reușit a- 
ceastă performanță nară în 
campionatul nostru, aceea de 
a Înscrie cîte patru goluri în- 
tr-o partidă. Foarte aproape 
s-au aflat D. Georgescu, Vle- 
iuș, Geolgău, Prepeliță, Clm- 
peanu, Șoiman, Fanlci, Sima- 
ciu ș! Încă o dată Cîrțu, oare 
au marcat cîte trei goluri în
tr-un meci.

GROSU Șl NEMȚEANU CON
FIRMA

Ocupenții primelor două 
trepte ale clasamentului gol
geterilor ediției 1982—83, 
Grosu și Nemțeanu, conduc 
șl în clasamentul golgeterilor 
In deplasare, cu cîte 7 go
luri la activ. Ii urmează 
Nica 6 goluri, Augustin 5, 
Cîrțu, Cimpeanu, Ballnt, FI. 
Grigore și L Solomon — dte 
4 etc.

O ECHIPA CU 113 GOLURI 
MARCATE

Da, există o asemenea e- 
chipă atît de productivă, cu 
113 goluri marcate în recenta

ediție 1932—83. Iată alcătuirea 
ei (din care lipsește doar pur
tătorul tricoului cu nr. 1, 
nici un portar nereușind să 
înscrie vreun gol, așa cum 
izbutea nu cu mulți ani în 
urmă Necula Răducanu) : Ne- 
grilă (5 goluri), Nicolae (4), 
Andone (8;. Gali (5) — Au
gustin (14), Movilă (10), 
Grosu (20), Bălăci (10), — 
Nemțeanu (19), Cîrțu (19).

GHEORGHIU Șl PREDA - CÎTE 
2 ...AUTOGOLURI

Iată că și clasamentul auto
golurilor are doi lideri : 
Gheorghiu (Politehnica Iași) 
și Preda (Chimia), care au 
marcat cite două autogoluri, 
dintr-un total de 15 con
semnate în ediția 1982—83. 
F.C.M. Brașov a bene
ficiat de 4 asemenea... ca
douri, F.C. Argeș de 3. Cei 
mal „productivi" la acest ca
pitol au fost jucătorii lui 
F.C. Bihor (3 autogoluri), 
F.C. Constanța, Chimia și 
Politehnica Iași (cîte 2).

OASPEȚII AU DEVENIT MAI 
' ÎNDRĂZNEȚI...

Constare prilejuită de com
pararea raportului de puncte 
obținute de echipele oaspete 
în ’ disputa lor cu formațiile 
care au evoluat pe teren pro
priu. Anul trecut acest ra
port a fost favorabil gazde
lor cu 495—117, acum el fiind 
de 478—134. în ediția 1982—83 
numărul victoriilor în depla
sare a atins cifra 32 (în edi
ția precedentă numai 21), nu
mărul rezultatelor egale s-a 
cifrat la 10 (75 acum un an), 
iar 204 partide au revenit 
formațiilor gazdă (210 în 
campionatul trecut). Doar în 
două rînduri echipele. gazdă 
și-au luat „partea leului", 
obținînd victorii pe linie : 
cîte 9 succese în etapele a 
24-a și a 34-a. Replica oaspe
ților nu s-a lăsat prea mult 
așteptată, ei reușind, tot în 
două cazuri, etapele a _27-a și 
a 28-a. să se întoarcă acasă 
cu cîte 8 puncte (2 victorii 
și * rezultate egale).

1-0, CEL MAI FRECVENT SCOR

Dintre cele 22 de scoruri 
înregistrate în ediția 1982—83, 
cel mal des întîlnit a fost 
acela de 1—0, consemnat în 
61 de partide. Urmează 2—0 
de 42 de ori, 1—1 de 41 de 
ori, 2—1 de 36 de ori etc. De
tașarea acestor rezultate întă
rește constatarea pe marginea 
faptului că atît disputa pen
tru titlu, cît și lupta pentru 
evitarea retrogradării au avut 
un caracter foarte strîns.

420 DE JUCĂTORI PE SCENA
Cele 18 divizionare „A" ali

niate la startul ediției 1982—83 
au utilizat 430 de jucători (cel 
mai mulți au rulat Politehnica 
Timișoara 29, F.C. Constanța 
și F.C. Bihor — cite 27, iar 
cei mai puțini : Sportul stu

DINU - ÎN DRUM
Dacă la încheierea ediției 1981—32 a Divi

ziei „A" tabloul de onoare al prezențelor 
jucătorilor pe scena primului eșalon era 
dominat de trio-ui Dinu — Dobrin — Vigu, 
iată că la sfîrșitul actualei ediții încă un 
divizionar „A‘ a intrat în „grupul 400". 
Este vorba despre constănțeanul Antonescu, 
care a totalizat 400 de meciuri în prima 
divizie. Dar să vedem care este situația la 
zi în acest clasament al longevității spor
tive, alcătuit pe baza adiționării partide
lor jucate în Divizia ,,A“. Conduce, în 
continuare, detașat Dinu, cu 454 de pre

zențe, acesta fiind urmat de Dobrin 409,
Vigu 404, Antonescu 400 O. Ionescu 388,

SPRE zz

dențesc 18, Dinamo și Uni
versitatea Craiova — cîte 21, 
nu altele decît ocupantele po
diumului). Și totuși, pe ga
zon au intrat 420 de jucători. 
De ce această diferență de 10? 
Simplu I Pentru că io jucă
tori au evoluat în acest cam
pionat 1932—83 la cîte două 
echipe. Este vorba despre : 
Movilă (S.C. Bacău — Dina
mo), Turcu (F.C. Argeș — 
Steaua), Ralea (Steaua — 
F.C. Argeș), D. Zamfir (Stea
ua — F.C. Argeș), Ancuța 
(F.C. Argeș — Chimia), Veri- 
geanu (S.C. Bacău — Chi
mia), Lică (Sportul studen
țesc — F.C. Constanța), Las- 
coni (Jiul — Chimia), Sameș 
(Steaua — F.C. Constanța) și 
Chivescu (F.C. Argeș — F.C. 
Olt).

6 JUCĂTORI CU 3 060 DE MINUTE 
LA ACTIV

Dintre cei 420 de jucători 
participanți la ediția 1982—83, 
doar 6 au reușit performanța 
de a evolua în toate cele 
3 060 de minute, cîte are un 
întreg campionat. Iată-i : Ca- 
vai, Negrilă, Stancu, Ispir, 
Stanciu și Ene. Deci un por
tar și 5 fundași. Nici un mij
locaș și nici un înaintaș. De 
remarcat că anul trecut un 
singur jucător a fost prezent 
tot timpul pe gazon, nelipsind 
nici un minut. El a fost por
tarul arădean Ducadam. In 
campionatul recent încheiat, 
alți 15 jucători au intrat de 
cîte 34 de ori pe teren, dar 
nu au adiționat toate minu
tele, avînd cîteva meciuri in
complete : Cîrțu, Petcu (Cor- 
vlnul), Bumbescu, Prepeliță, 
Pițureă, Speriatu, M. Mihai, 
Munteanu II, Băluță, Lăcătuș, 
Simaciu, Cristian, Zare, Bis- 
zok și Grosu.

25 DE ARBITRI AU DICTAT 102 
LOVITURI DE LA 11 M

Un salt spectaculos la capi
tolul loviturilor de la 11 m : 
dacă anul trecut am consem
nat acordarea a 85 de penal- 
tyuri. în ediția recent înche
iată s-au înregistrat 192 lo
vituri de ia 11 m. Dintre ele. 
78 aii fost transformate, iar 
24 ratate (la acest capitol ne
plăcut trei jucători r.u reali
zat un „bis" : Toma. — Pe
trolul, Petcu — F.C. Constan
ța și Bența — F.C.M. Bra
șov). Gazdele au beneficiat 
de 80 de penalty-uri, în timp 
ce oaspeții doar de 22. De 
remarcat că din totalul de 
102. 40 au fost dictate la sco
rul de 0—0. Dintre cei 25 de 
arbitri care au acordat lovi
turi de la 11 m (cele mai 
multe : Fl. Popescu și I. Ve- 
lea _ câte 10, C. Teodorescu 
8. O. ștreng și I. Igna — cîte 
7), doar 14 au indicat punc
tul de la 11 m din careul gaz
delor (cele mai multe : FI. 
Popescu si O. Ștreng — cîte 
3. N. Hainea, M. Axente, I. 
Velea și V. Anlohi — cîte 2).

COTA 500"
Dembrovschi 386, Ispir 335, Hajnal 381, Ște- 
fănescu 380, Dumit-u 372, Lucescu 360, Bo- 
loni 357, Simlonaș 355, Adam 354, Dumitra
che 354, Vlșan 345. Domide 342, Mulțescu 
337, Cazan 336, Ivan n 335, Sameș 330, An- 
ghelinl 330, N. Răducanu 329, R. Cimpeanu 
328, Lereter 327, Catargiu 327, Cheran 326, 
Deleanu 325, Birău 319, Anca 319, Iordă
nescu 317, BeMeanu 316, I. Jenei 315, Bro
șovschi 314, Ciupltu 312 Pescaru 311, M. 
Sandu 310, Romiiă 310, M. Constantinescu 
307, L. Sătmăreanu 306, Tănăseseu 305, Bă- 
din 301, D. Georgescu 301, N. Naghi 300.

Grupaj realizat de Adrian VASILESCU



C. E. DE POLO PENTRU JUNIORI ECHIPA AUSTRALIEI S-A CALIFICAT • TELEX e
IN SEMIFINALELE „CUPEI DAVIS"

Echipa României — locul 3 In grupa scmilinalâ 

Joaca in turneul
La

ISTANBUL, 19 (prin telefon). 
Campionatul european de polo 
pentru juniori (18 ani) a con
tinuat slmbătă $i duminici, cu 
disputarea meciurilor din gru
pele semifinale. Echipa Româ
niei. intrată tn această fază cu 
un punct, tn urma rezultatului 
de egalitate cu Iugoslavia — 
calificată si ea din grupa pre
liminară —. a intilnit, in ordi
ne, formațiile Ungariei st 
R.F.G. Caracteristica jocului ti* 
nerilor noștri poloiști în am
bele partide : lipsa de concen
trare în fazele de poartă sl de 
eficacitate, ei ratlnd numeroase

5-8

ocazii în situații de superiori
tate numerică. în acest fel, au 
pierdut în fata Ungariei : 8—12 
(1—2, 1—4, 2—3, 4—3) si au ter
minat la egalitate cu R.F.G. : 
7—7 (4—2, 1—1, 2—1, 0—3 !), ne
reușind să se califice in tur
neul final pentru locurile 1—4. 
Echipa noastră va participa, 
deci, la turneul pentru locurile 
S—8. în care va juca luni cu 
Spania șl marfri cu Olanda, 
contind rezultatul cu R.F.G. 
Pentru locurile 1—4 vor lupta 
echipele Ungariei, Iugoslaviei, 
Italiei și U.R.S.S.

Brisbane, In partida cu
gaițele au cîștigat

La Brisbane s-a încheiat în
tâlnirea de tenis din sferturile 
de finală ale „Cupei Davis'* 
dintre formațiile Australiei șl 
României. La capătul celor trei 
zile de întreceri, rezultatul este 
de 5—0 în favoarea tenismani- 
lor australieni, care s-au cali
ficat, astfel, in semifinalele 
prestigioasei competiții, ur- 
mînd să întilnească cîștigătoa- 
rea dintre echipele Franței și 
Paraguayului. Deși a pierdut a- 
ceastă dispută, reprezentativa 
tării noastre rămîne în grupa 
mondială (cele mai bune 16 e- 
chipe din lume).

Sîmbătă. în meciul de dubiu.

formația României,
CU 5 0

român Ilie Năstase — 
Segărceanu a încercat să 
rezistență perechii aus-

ACTUALITATEA ATLETICA IM PERSPECTIVA CAMPIONATELOR LUMII

cuplul 
Florin 
opună 
tialiene, dar tot ceea ce a re
ușit a fost doar intrarea în... 
prelungiri în primele două se
turi. Rezultatul meciului : Mark 
Edmondson, Paul McNamee — 
file Năstase, Florin Segărceanu 
8—8, 7—S, 6—0.

Duminică s-au disputat ulti
mele două meciuri de simplu. 
Australienii fiind calificați din 
ajun, căpitanii nejucători ai 
celor două formații au convenit 
ca fntîlnirile să se desfășoare 
după formula „cel mai byn din 
trei seturi". Rezultate : Patrick 
Cash — Ilie Năstase 6—3. 6—3 ; 
Mark Edmondson — Florin Se
gărceanu 6—4, 6—3.

OSLO. Numeroși atlet! de 
marcă din mai multe țări au 
luat parte la întrecerile tra
diționalei competiții organizate 
pe stadionul Bislet din capi
tala Norvegiei. Cu acest prilej 
au fost înregistrate cîteva re
zultate remarcabile, privite, mai 
ales in perspectiva campiona
telor mondiale de luna viitoa
re, de la Helsinki. Cloul reu
niunii l-a constituit cursa de 
10 000 m. in care fondiștii por
tughezi și-au tăiat partea leu
lui. Astfel. Carlos Lopez a fost 
cronometrat în 27:23.44, In timp 
ce Fernando Mamede a înre
gistrat 27:25,13. I-au urmat: 
Nick Rose (M. Britanie) 27:31.19. 
Steve Jones (M. Britanie) 
27:39,14 etc.

O întrecere foarte dirză au 
furnizat si alergătorii de la 800 
m : Joachim Cruz (Brazilia) 
1:44,04, Gary Cook (M. Brita
nie) 1:44,96, Agberto Guimares 
(Brazilia) 1:45.15. Sammy Kos- 
kei (Kenia) 1:46,33. Arbitrii de

la sosire au consultat minute 
în șir fotografia finisului la 
100 m mai înainte de a se pu
tea decide asupra ordinii 
concurentilor : 1. Cameron
Sharp (M. Britanie) 10,60 ; 2. 
James Gilkes (Guyana) 10,60 ; 
3. Mike McFarlane (M. Brita
nie) 10,62 ; 4. Bruce Frayne
(Australia) 10,69. La suliță ie
le. fosta recordmană a lumii 
Sofia Sakorafa (Grecia) a cîș- 
tigat cu un rezultat promițător. 
72,28 m, și tot la suliță 
recordmanul mondial Tom Pe- 
tranoff a trecut din nou de 
90 m. obținînd 90,50.

Iată alte -rezultate din acest 
mare concurs : BARBAȚI : 400 
m : Claude Mosley (M. Brita
nie) 46,31 ; 1 milă : Steve Scott 
(S.U.A.) 3:49.49. Jim Spivey
(S.U.A.) 3:50,59. Jose Gonzales 
(Spania) 3:50,76; 1 500 m: Es- 
pen Borge (Norvegia) 3:46,68 ; 
3 000 m : Doug Padilla (S.U.A.) 
7:35,84, Dragan Zdravkovici (Iu
goslavia) 7:40.49 ; 110 mg : Sam

Turul Franței: CHTVAllIER CÎȘTIGĂ ETAPA A 9-a (după 
o evadare de 99 km), OAR KELLY ÎMBRACĂ TRICOUL CALBEM
Pau. Simbătă si duminică 

s-au desfășurat etapele cu nr. 
8 și 9 ale Turului Franței, e- 
tape. cum li se spune. „în li
nie", lungi de 222 km și. res
pectiv. 207 km. Să le ' prezen
tăm pe rînd.

Etapa a opta s-a desfășurat 
între La Rochelle și Bordeaux, 
pe caniculă, căreia ir-au plătit 
tribut, fără excepție, toți concu- 
renții care au rulat într-un 
ritm de... cicloturiști. pe o so
sea în care pneurile se îngro- 
pau în asfaltul muiat de căl
dură. La km 110, irlandezul 
Sean Kelly, profitind de apa
tia generală, a tîsnit din plu
ton. a cîștigat bonificația de 
timp acordată, după care to
tul a intrat in normal. La km 
133 insă, olandezul Henk Lub- 
berding încearcă o evadare ca
re îi reușește, astfel că la km 
158 el avea un avans de 7 mi
nute asupra plutonului ! Cum 
gluma începuse să se îngroașe, 
plutonul iutește cadența si In 
30 de kilometri de urmărire 
izbutește să-l ajungă pe Lub- 
berding. care-și ia locul, cu
minte. în grup. în clipele de 
acalmie care au urmat, alti doi 
Olandezi — Bert Oosterbosch

(cîștigătorul de joi al etapei 
contra-cronometru. la Nantes) și 
Hennie Kuiper — evadează la 
rîndu-le si duși au fost... Cla
samentul etapei : 1. Ooster-
bosch 6.16:00 (bonificație 30 s)
— medie orară de 35,425 km. 
2. Kuiper la 1:00 ^bonificație 
20 s). 3. Jean-Rene Bernaudeati 
(Franța) la 1:14 (bonificație 10

s). după care plutonul a fost 
înregistrat la 1:17.

Etapa de duminică. Bordeaux
— Pau (căldură insuportabilă!), 
a prilejuit francezului Philippe 
Chevaliier o spectaculoasă vic
torie (5.46:42 — bonificație 30 
s ; media orară 35.823 km) în 
urma unei evadări singulare de 
90 km ! L-au urmat : Gerard 
Veldscholten (Olanda) la 2:37 
și Sean Kelly la 2:49. Liderul 
cursei, danezul Andersen, n-a 
sosit cu primul pluton, astfel 
că. din jocul bonificațiilor. Ir
landezul Sean Kelly a preluat 
acum „tricoul galben": 42.06:38. 
ÎI urmează Kim Andersen (Da
nemarca) la 1 s. Philip An
dersen (Australia) la 39 s etc.

Astăzi are loc etapa a 10-a. 
de la Pau la Bagneres de 
Luchon. care marchează intra
rea în Pirinei.

Turner (S.U.A.) 13,56. Don
Wright (Australia) 13,61 ; 400 
mg: James King (S.U.A.) 50,37; 
lungime : Rolf Bernard (Elve
ția) 7,54 m *> înălțime : Patrick 
Sjoberg (Suedia) 2,33 m ; FE
MEI : 400 m : Michelle Scott 
(M. Britanie) 52.03 ; 800 m :
Chris Mullen (S.U.A.) 2:01.23 ; 
1500 m : Chris Boxer (M. Bri
tanie) 4:06,94 ; înălțime : Min
na Hmasto (Finlanda) 1,90 m.

CERNIGOV. în cadrul unui 
concurs desfășurat în localita
tea Cernigov. din R.S.S. Ucrai
neană, Aleksandr Cernaiev (23 
de ani) a trecut la prăjină pește 
ștacheta înălțată la 5.71 m — 
una dintre cele mai bune per
formanțe mondiale ale anului.

MOSCOVA. Concurs de sări
turi, cu cîteva performanțe re
marcabile: Nikolai Selivanov (23 
de ani) — 5,65 m la prăjină. 
Serghei Maltcenko 
2,29 m Ia înălțime.

LOS ANGELES, 
americancă Jeanne 
cîștigat titlul național 
heptatlon totalizînd un punc
tai de 6 496 p. Cu acest re
zultat ea s-a apropiat la un sin
gur punct de recordul S.U.A., 
pe care-1 deține de anul 
trecut.

BERLIN. O declarație semni
ficativă a faimoasei alergătoa
re Marita Koch (R. D. Ger
mană) : „Doresc ca în acest an 
să duc recordul mondial pe 400 
m sub.... 48 de secunde !**

ALTE REZULTAU DIN
SFERTURILE DE FINALA
• La Roma, Argentina a cîști- 
gat in fața Italiei • Dispute 
strinse la Eastbourne si Mar
silia
Rezultate înregistrate la sflrși- 

tul săptâminll trecute în cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
Davis", grupe mondială:

ROMA: Italia — Argentina 0—3.
Ad. Panatta — Guillermo Vilas

2— 6, 2—6, 1—6, Corrado Barazzuti
— Jose Luis Clerc 10—12, 2—6,
9—7, 6—3, 4—6, Ad. Panatta, Pa
olo Bertolucci —Vilas, Clerc 5—7,
3— 6, 4—5.

(19 ani)

Poliatlonista 
Frederick a 

la

„CUPA PRIETENIA»
LA GIMNASTICĂ
La Debrecen (Ungaria) sc 

desfășoară întrecerile compe
tiției internaționale de gimnas
tică ..Cupa Prietenia".

în concursul junioarelor pe 
primul loc in clasamentul pe 
echipe s-a situat selecționata 
U.R.S.S. — 192.95 puncte, ur
mată de România — 190,50
puncte, Ungaria — 188,25 p, Ce
hoslovacia — 187,40 p, Bulgaria 
187,35 și R.D. Germană 185 10 p.

La individual compus, victo
ria a revenit sportivei sovie
tice Olenikova cu 39.10 puncte, 
urmată de coechipiera sa Fro
lova — 38.95 puncte. Angela 
Sandu (România) 38,50 puncte. 
Simona Păucă (România). O- 
meliancik (U.R.S.S.) și Kasa- 
kova (Bulgaria) cu cîte 38.35 
puncte.

FOTBALIȘTII NOȘTRI ÎNTlLNESC PE BOTAFOGO
(Vrmart din pag. I)

Botafsgo, partenera tricolori
lor noștri, este cazată la ace
lași hotel, „Concorde Lafayette". 
Prilej de a discuta cu antre
norul Sebastian Leonidas sl 
de a afla următoarele : ..Echi
pa noastră a participat recent 
fa un turneu international, la 
Tokio. obținînd rezultatele: 
3—1 cu selecționata Japoniei. 
1—1 cu Newcastle. 0—1 eu 
reprezentativa Siriei". Un scor 
surpriză, desigur, acesta din 
urmă, explicat de antrenor 
prin ratări Incredibile. De la 
Tokio. Botafogo s-a înapoiat 
acasă pentru a susține, săptă- 
mîna trecută, primul meci 
(1—1 cu America Rlo) din noua 
ediție a campionatului. în me
dul de aîcL eu echloa Româ

niei. Botafogo va alinia for
mația : Sergio — Joși mar,
Abud. Cristiano M. Antonio — 
Osvaldo. Ataide. Berg — Ge- 
raldo. TA Luperglnho. în ta
băra gazdelor, atmosferă de 
mare echipă. Paris St. Germain 
a încheiat campionatul pe po
dium (locul 3) și a recîștfgat 
..Cupa Franței" avînd ca ad
versară. în primul tur al .Cu
pei cupelor", pe Glentoran Bel
fast. Pentru o comportare la 
înălțime si in viitorul campio
nat si tn cupa europeană, noul 
ei antrenor, bătrînu! L. Leduc 
(care f-a tnlocuit oe G. Pey- 
roche) a solicitat si a obtinut 
un cantonament de 10 zile tn 
Olanda, la Zeist de unde fot
baliștii din Paris s-au tntors 
la sfirșitui săntăTiînii
F. Borelîi. președintele clubu
lui parizian. anunță centru

meciul cu Macabi un nume 
nou : iugoslavul Vinkov. de la 
Vardar Skoplje alătur! de com
patriotul său Sușiei. de inter
naționalii Baratelli. Bathcnay. 
Fernandez. Rocheteau. Apropo 
de internaționalii lui Hidalgo, 
vineri la sosirea echipei noas
tre aici, in coloanele presei de 
specialitate se anunța exact 
dună un an de la memorabila 
semifinală de la Sevilla. Fran
ța — R.F. Germania : .N-a 
fost o infrîngere se afirmă si 
acum, ci începutul unei fru
moase epopei pentru fotbalul 
francez**.

Aici timpul este călduros. 
Organizatorii turneului contea
ză. in olin sezon estival oe 
prezenta a 15—-20 000 spectatori 
in fiecare din cele două zile 
de meciuri ate competiției.
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EASTBOURNE: Noua Zeelandă 
— Suedia 1—2.

Russel Simpson — Henrik 
SundstrOm 9—7, 10—8, 6—4, Chris 
Lewis — Mats Wllander 4—6, 5—7, 
8—6, 8—10, Simpson, Lewis — 
Anders Jarryd, Hans Simonsson 
2—6, 4—6, 6—4, 4—6.

MARSILIA: Franța — Paraguay 
2—1.

Thierry Tulasne — Francisco 
Gonzales 6—3, 8—6, 6—2, Henri 
Leconte — Victor Pecd 6—3, 1—6,
6— 2, 6—3, Leconte, Gilles Moret- 
ton — Peed, Gonzales 4—6. 4—6,
7— 9.

M.vn

12.vn

13. vn

14. vn

BASCHET © In prima zi a 
campionatului european de ju
nioare, care se desfășoară In Ita
lia : Italia — Franța 71—42, Bul
garia — Polonia 77—53, Ceno- 
slovacia — Belgia 110—42, Unga
ria — Suedia 82—79, U.R.S.S. — 
Spania 73—52. Iugoslavia — R.F. 
Germania 48—16. • Turneul fe
minin de la Sofia a fost cîștigat 
de Bulgaria, urmată de Ungaria, 
R.P. Chineză și Akademlk. tn 
ultima zl: Bulgaria — Akademilc 
87—45, Ungaria — Il.P. Chineză 
74—73.

BOX • Olandezul Rudi Koop- 
tnans (35 de ani) și-a apărat ti
tlul european la categoria semi
grea, lntrecindu-1 pe vest-germa- 
nui Manfred Jassmann prin K.O. 
tn repriza a 8-a în gala de la 
Frankfurt pe Main. © America
nul Bruce Curry și-a păstrat ti
tlul mondial la categoria super- 
ușoară (W.B.C.), învinglndu-l pe 
japonezul Hidekazu Alcai pria 
K.O. în repriza a 7-a.

CANOTAJ • Toate probele fe
minine din cadrul „Regatei Lu
cerna" au fos» cîștigate de echi
pajele R.D. Germane. Simplu: 
Jutta Hampe 3:35,36; 2 rame Le.: 
Gash-Sandig — Frotich 3«7,37; 2 
vîsle: Schwabe — Linse 3:19,11; 
4+1 rame: R.D.G. 3:04,22 ; 4 vîsle: 
R.D.G. 3:04,22- 8+1: R.D.G. 2:54,47. 
La simplu masculin, Peter-Mi
chael Kolbe (R.F.G.), 7MU,43, i-a 
întrecut pe Uwe Mund (R.D.G.), 
7:05,33 și Perttl Karpinen (Fin
landa) 7:09,66.

CICLISM • După 9 etape, în 
Turul Poloniei conduce polone
zul Tadeusz Krawczuk, urmat la 
1:55 de compatriotul său Andrzej 
Seredluk. Etapa a 9-a, contracro- 
nometru individual pe 23,5 km, a 
revenit lui Leeh Piasecki (Po
lonia) In 33:33. • După 5 etape, 
tn Turul Boemlei conduce ceho
slovacul Miroslav Sykora, urmat 
la 1:19 de coechipierul său Jiri 
Skoda. Etapa a 5-a, 128 km în 
circuit la Novy Bor, a fost cîș- 
tigată de Ludek Styks (Ceho
slovacia) în 3 h 09:16.

RUGBY © La Sydney: Austra
lia — S.U.A. 49—3.

TENIS • La Kranj (Iugoslavia), 
tn ,,Cu.pa Helvetia" (jucătoare 
sub 16 ani): R.F. Germania — 
România 3—2. © In finala „Cu
pei Annie Solsbault", la Le 
Touqu-et, vor juca Franța șt 
Cehoslovacia. tn semifinalei 
Franța — Australia 2—1, Ceho
slovacia — Marea Britanie 2—0. 
• în finală la Dublin: 
Doyle (S.U.A.)

Matt 
Richard Lewis 

(Anglia) 6—2, 1—6, 6—4. 9 Fina
la la Edimburg: Mottram — Bau
er (S.U.A.) 7—6, 6—7, 6—4. © Se
mifinale la Gstaad: S. Mayer — 
Purcell 5—7, 6—3. " * 
PImek 5—7, ‘ ' 
finale f 
(R.F.G): 
6—3, 6—2. 
6—4, 6—4.

VOLEI
de la Hong Kong: R.P. 
ză * -----
13. 12).

6—3, Smid —
6—4, 6—4. © Semi- 

femfntne la Hfttfeld 
Temesvari — Huber 

. Pfaff — Madruga 2—6,

© tn turneul feminin
Chine-

Japonia 3—2 (—7, 15, —11,

AGENDA SĂPTĂMÎNII
TENIS: Turnee în cadrul Marelui Premiu, la Boston și 
la Bastad (masculin); Turneu internațional feminin, în 
Australia; CICLISM: Continuă Turul Franței (se încheie 
la 24.VU).

ATLETISM: Concurs internațional, la Hengelo (Olanda).

LUPTE LIBERE: Campionatele mondiale de juniori, la 
Ciudad de Mexico (se încheie la 17.VII).

ÎNOT: Festivalul înotului tn cadrul competiției preo- 
limpice, la Los Angeles (se încheie la 17.VII).'

ATLETISM: Concurs internațional la Crystal Palace, la 
Londra (selecția atleților englezi pentru C.M.); PATI
NAJ PE ROTILE: întreceri pentru „Cupa Europei", Ia 
Witnau. Elveția.

AUTOMOBILISM: Marele Premiu, al Angliei, la for
mula I. Este a noua probă a campionatului mondial, la 
Silverstone; MOTONAUTICA: Campionatul mondial de 
bărci cu motor, clasa 250 cmc, La .Imatra. Finlanda.

MOTOCICLISM: întrecere în cadrul campionatului mon
dial de viteză, la Londra; YACHTING: Cam pi natul mon
dial la clasa Soling, in golful San Francisco.

15.VII

PRETUTINDENI
• în „Cupa Libertadores" s-au 

mal desfășurat două meciuri. în 
prima grupă semifinală, echipa 
argentiniană Estudiantes a termi
nat la egalitate, 3—3 (t—1), pe teren 
propriu, cu brazilienii de la Gre- 
mto Porto Alegre. Golul egalizator 
al gazdelor a fost marcat In ul
timele minute. Au înscris : Gu- 
rrieri (2) sl Russo pentru Estu
diantes. respectiv Osvaldo. Ce
sar sl Renato. Jocul a fost ex
trem de dur sl nu mal puțin de 
patru componențl al formației 
argentinlene au fost eliminați de 
De teren 1 în această gruDă con
duce Gremio cu 5 p (4 1). ur
mată de Estudiant-s 3 p (3 1) șt 
F.C. America 2 p (3 j). în gru
pa secundă. National Montevideo 
a Întrecut cu 5—1 (3—1) De San 
Cristobal, orln golurile înscrise 

de Luzardo (3) Gonzales și Ca
brera. respectiv Chesslo. tn cla
sament conduce National cu 4 
d. urmată de Penarol 3 d sl San 
Cristobal (Venezuela) 1 d- Ur
mătorul med : Penarol — San 
Cristobal ta t2 Iulie.

■ „Cupa de vară" este tn Dllnă 
desfășurare lată cîteva rezultate 
mal importante : Slavia Praga — 
Young Boys Berna 2—1. Bohe

mians Praga — B.K. Odense 2—1,' 
T.J Vitkovice — Trakia Plovdiv 
4—2. Inter Bratislava — Sloboda 
Tuzla 2—1. Fortuna Dilsseldorf — 
Twente Enschede 2—4, Standard 
Llige — F.C. ZUrlch 3—0.
• Din 1948 sl ptnă astăzi, 

T-S K.A. Sofia a ctstigat de 23 
de ori campionatul Bulgariei.
• Umberto Baroeris (31 de ani. 

de 43 de ori International în e- 
chipa Elveției), după ce a acti
vat trei ani la clubul Monaco, a 
revenit In tară, la vechiul său 
club. Servette Geneva.
• Echipa islandeză Vlkinger 

Reykjavik a susținui, la Stutteart, 
două meciuri. După ce a fost 
Învinsă de formația locală din 
prima ligă cu 3—0. a obtinut a- 
pol o surprinzătoare victorie a- 
supra aceleași echipe cu 2—0 I
• Nord-lrlandezul George Best, 

In vîrstă de 37 de ani. tsi con
tinuă activitatea tn Australia ! 
El 1oacă la Brisbane Lion, an
trenată de compatriotul său 
Tommy Docherty Recent, forma
ția sa a dispus cu 2—1 de Svd- 
nel Olimpic.
• în preliminariile olimpice 

(zona Africii) : Nigeria — Togo 
2—1 (1—0). med tur
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