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A 6-a medalie de aur 
pentru România a revenit 

ANIȘOAREI CUȘMIR!
ARGINT: Echipa feminini de baschet 
BRONZ: Atleta VALI IONESCUÎ
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CU DRAGOSTE FIERBINTE
LA ULTIMELE ÎNTRECERI ALE UNIVERSIADEI '83PENTRU CULORILE TARII!

EVOLUȚIE FRUMOASĂ A SPORTIVILOR NOȘTRI

O MARE ATLETĂ IȘI ONOREAZĂ
VIZITĂ"„CARTEA DEZa ora cind 

VERSIADA 
fi n-niilnî

ctnd citifi rinduri in ziarul nostru UNI
VERSIADA '83, cea mai mare competiție polisportivi 
a anului, s-a încheiat. Diferența da fus orar ne îm

piedică să vă prezentăm bilanțul final al delegației Româ
niei. Putem aprecia insă, chiar înainte de a fi căzut cor
tina și a cunoaște ultimele rezultate, ci reprezentanții spor
tului studențesc din țara noastră au avut o comportare 
bună la Edmonton, luptind cu talent și dăruire, cu dragoste 
pentru culorile naționale, făcind si fie rostit din nou cu 
prețuire și admirație numele României socialiste. Stau 
mărturie cele 25 de medalii cucerite pînă acum In între
cere cu sportivi de frunte al lumii, dintre care 8 de aur, 
11 de argint și 8 de bronz. Cele mai recente au fost ciști- 
gate duminică. Trei la număr, cite una de aur, argint si 
bronz. Fără îndoială, cea mai prețioasă a fost și cea mai 
așteptată. ANIȘOARA CUȘMIR fiind una din marile ve
dete ale Universiadei din Canada, Confirmîndu-și clasa 
țara de egal, recordmana mondială a probei de săritură 
în lungime a dominat clar și a cîștigat autoritar concursul, 
un concurs desfășurat în condiții de timp nefavorabile, 
care au influențat rezultatele, dar nu au putut pune in 
cumpănă victoria marii noastre atlete. Cealaltă specialistă 
a probei din România, Vali Ionescu. fosta deținătoare a 
recordului lumii, s-a acomodat mai greu cu vîntul puter
nic, reușind totuși să-și aducă la rîndu-i contribuția la 
palmaresul general al delegației, intrînd In posesia meda
liei de bronz.

Baschetbalistele au urcat pe treapta a doua a podiumului 
de premiere. Am avut, ce-i drept. înaintea finalei „un 
vis de aur“, dar trebuie să subliniem cu realism că me
dalia de argint reprezintă o performanță de excepție, 
mal bună din întreaga istorie a acestui sport în 
noastră.

De fapt, duminică a fost, pentru reporterul aflat aici, ziua 
cea mai lungă. Dimineață — la NAIT Arena, pentru a 
asista la victoria spadasinilor în meciul cu Elveția (ei s-au 
clasat in final pe un meritoriu loc 4), apoi, la prtnz, pe 
circuitul de sub colina Doumtown-ului. la cursa de fond a 
cicliștilor, alături de 20 000 de spectatori, care au aplaudat 
curajoasa acțiune a lui Ionel Gancea. animatorul probei

„un

cea 
țara

Prezența Anișoarei Cușmlr, 
aureolată de excepționalul re
cord mondial stabilit la 4 luni* 
la București (7,43 m), a făcut 
din săritura în lungime femi
nină una din cele mai așteptate 
probe ale concursului atletic al 
Universiadei. Desigur, Anlșoara 
era pentru noi, ca și pentru 
toți specialiștii sau numeroșii 
spectatori din tribunele stadio
nului „Commonwealth*, marea 
favorită a întrecerii, chiar dacă 
între cele 14 adversare se nu
mărau alte două vedete de su- 
perclasă : Vall Ionescu, fosta 
recordmană mondială (7.20 m). 
și sovietica Zvetlana Zorina, a 
treia performeră a lumii în 
acest sezon (7,04 m) șl fostă re
cordmană mondială Indoor a 
probei.

Concursul a Început la ora 
18,15, ora locală (3,15 la Bucu
rești, spre dimineața de luni) și

a durat două ore 
d zece minute. 
Anlsoera era a 
șaptea pe lista de 
concurs — prece
dată de Zorina d 
Ionescu —. avtad 
astfel posibilitatea 
să „controleze* 
disputa. Timpul 
nefavorabil. ou 
vînt în rafale din 
directa schimbă
toare. d-a pus 
amprenta asupra 
întrecerii. creîn- 
du-le săritoarelor 
probleme de elan. 
Dealtfel, favoritele 
au depășit in cor- 
pore prima încer
care, iar pină la sfîrșitul con
cursului vom număra aproape 
20 de sărituri nereușite. Chiar

(Continuare tn vag « 4-a)

DE LA BRONZ LA ARGINT,
BASCHETUL FEMININ ÎN PROGRES

(Continuare tn pag. a 4-a)
In urmă cu doi ani, ____

românească a Jocurilor Mon
diale Universitare de var^, e- 
chipa noastră feminină cucerea

la ediția

Vicecampioanele mondiala universitare : de la stingă la dreapta: Gabriela Kiss. Elena Filip, 
Constanța Grigoraș, Ștefania Borș, Camelia Hînda, Mariana Bădinlci, Csilla Hosszu, Magda
lena Pall, dr. Martha Baroga — medicul latului, Măndica Ciubăncan, Cornelia Stoichiță, Carmen 

Tocală, Verginia Popa, Nicolae Martin — antrenor principal. Foto : N. DRAGOȘ

medalia de bronz. Constatam 
cu toții, atunci, că ne aflam in 
fața celei mai bune performan
țe din istoria acestui frumos 
sport la noi In țară. Pentru ca 
acum, iată, româncele să mai 
urce o treaptă, devenind vice- 
campioane mondiale universi
tare. Medalii de argint este pe 
deplin meritată — echipa noas
tră a mers din victorie în vic
torie pină In finală —, răsplă
tind talentul jucătoarelor si 
foarte buna lor pregătire, asi
gurată de antrenorul Nicolae 
Martin (secondat cu brio, pe 
întreaga perioadă a preparati- 
velor pentru marea competiție, 
de Gabriel Năstase).

Selecționata României a fost 
aproape chiar de performanta 
cea mai mare. Sistemul de 
concurs i-a adus in față. In 
partida decisivă pentru titlu, 
puternica echipă a Statelor 
Unite, nimeni alta decât for
mația In compania căreia rea
lizase joi o surprinzătoare dar 
categorică Si absolut meritată 
victorie (87—71). Fetele noas
tre au început foarte bine du
minică. In mln. 12 conduceau 
cu 27—18, iar peste alte patru

(Continuare in pag. a 4-a)

ANIȘOARA CUȘMIR

REPRIZA
FINALA

ai 
în disputele 
Universiadei, 
luni după- 

seara la Ed- 
după miezul

Ultimii reprezentanți 
tricolorului 
finale ale 
desfășurate 

I amiază sau 
monton — 
nopții la București —, au 
fost echipa de polo șl 
atletele Doina Melinte, 

I Maria Radu, Niculina Va- 
sile, Poloiștii aveau de 
disputat un meci decisiv 
cu formația S.U.A. In 
caz de victorie, ei urmau 

1 să obțină o medalie, de 
argint sau de bronz, în 
funcție de rezultatul ce- 

. leilalte întîlniri, U.R.S.S.
— Cuba.

In finala probei femi- 
■ nine de 1 500 m, Doina 

Melinte a intrat cu al 
I doilea timp din semifi

nale — 4:17,63, prima fi
ind cronometrată T. Koba 

1 (U.R.S.S.), cu 4:15,84. Și
Maria Radu s-a calificat, 

I. cu 4:24,73, alături de Do
rio (Italia), Sipatova 

1 (U.R.S.S.) și altele. La
I săritura in înălțime, în 

rindul concurentelor s-a 
‘ aflat Niculina Vasile, în 

disputa cu sovieticele 
Bikova și Sisoeva, ame
ricanca Balr, iugoslava 

I Bojovici etc.

1

De la trimisul nostru la Edmonton, Hristache NAUM

PROFILURI BIHORENE Fotbaliștii noștri victorioși in turneul de la Paris
Reluăm seria profilu

rilor în această scurtă 
pauză internă a fotbalu
lui. Am ales Bihorul, 
pentru a ne apropia a- 
poi de Capitală. tinlnd 
seama de faptul că. fi
nalmente. vom încerca 
un top al topurilor.

„Ne-am fi așteptat Ia 
mai mult din partea Bi
horului* — am auzit o 
voce, pe după umăr. în 
timp ce aceste rînduri 
îsi adunau literele la 
mașina de scris. Poate 
că această remarcă nu 
e lipsită de temei dar 
nu e mai puțin adevărat 
că Bihorul are multi 
sportivi buni si doar u- 
nul sau doi de exceotie. 
adică dintre cei care 
dau strălucire unui top. 
Iată de ce, numeroși spor

tivi buni lipsesc din top. 
In această categorie intă 
și luptătorul Gheorghe 
Șuteu, și boxerul Carol 
Ilajnal, și atletul Traian 
Șudrigean (unii ii și vă
zuseră în top), și jucă- 
toarea de tenis Judith Di- 
bar-Gohn, și mulți alții. 
In sfîrșit, într-o catego
rie specială intră șahistul 
Ștefan Szabo, despre care 
s-a spus, totuși, că tre
buie să figureze alături 
de „vechii maeștri", adi
că alături de Baratki, 
Covaci și de toți ceilalți, 
care au făcut gloria Bi
horului de demult. In 
sfîrșit..

In această scurtă va
cantă fotbalistică discu
ția a început tot cu fot
balul cu C.A.O.-ul. cu 

Baratki. cu Spielman, 
cu Nicolae Covaci, fra
tele lui Stefan dar 
ne-am zis cu toții că 
sînt vremuri de demult 
și că, sperăm, n-o să 
se supere dacă o să tre
cem în top un singur 
nume de fotbalist, nu
mele lui Kun. care iată, 
după ce a iucat si el 
de 21 ori în echipa națio
nală — nu 41. ca Nico
lae Covaci, omul celor 
trei .Mundiale* — a de
venit antrenorul echipei 
care l-a crescut.

După această scurtă 
introducere necesară In
tr-un oraș cîndva glorios 
într-ale fotbalului să

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)

ROMÂNIA - BOTAFOGO 1-0 (1-0)
Astă-seară, finala cu Paris St. Germain

PARIS, 11 (prin telefon). 
In primul joc al turneu
lui de la Paris, în meciul 
de deschidere al turneului, 
in fața a circa 12 000 de 
spectatori, pe stadionul pa
rizian Parc des Princes, 
echipa de fotbal a Româ
niei a obținut o frumoasă 
victorie, dispunînd de for
mația braziliană Botafogo. 
A fost un meci dominat de 
tricolorii noștri, în pofida 
căldurii mari și a oboselii 
jucătorilor aflați după în
cheierea sezonului. Ei au 

preferat un joc de pase, 
pentru menținerea balonu
lui și surprinderea adver
sarului prin angajări de
cisive. După ce Boloni l-a 
Încercat pe portarul Ser
gio, în min. 3, cu o 
„bombă" de la 20 m, în 
min. 10 s-a înscris unicul 
punct al partidei : un atac 
pe dreapta al echipei noas
tre, Bălăci a expediat un 
șut-centrare paralel cil 
careul mic și ATAIDE, 
vrind să respingă, a lovit 
balonul defectuos și l-a 

trimis în propria poartă s
1—0 pentru România. Re
plica braziliană vine ime
diat și după ce, în min. 
14, Ștefănescu se acciden
tează în duelul cu T6. se 
va opune excelent Lung, 
la șutul lui Berg (min. 22). 
Pină in finalul primei re
prize, trei mari ocazii ale 
echipei noastre : min. 25

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In pag. a 4-a)



în campionatul de motociclism

„FESTIVALUL NAȚIONAL PIONIERESC DE MINIBASCHET"
Desfășurat la Rm. Vllcea, pe 

șase terenuri amenajate In in
cinta splendidului complex spor
tiv „Tralan”, cu participarea a 
MS echipe (tnsumînd peste 1 30' 
de elevi între 8 șl 13 ani), ^Feș- 
valul național pionieresc de mî- 
nibaschet*, disputat sub egida 
„Daciadei”, a oferit la încheie
rea lui următoarele clasamente :

BĂIEȚI I (30 de echipe) : 1. 
C.S.ș. Tirgoviște (antrenor I. Va
lerian), 2. c.sș. Constanța. 3- 
C.S.Ș. Rm. Vllcea, 4. C.S.Ș. Arad. 
8. Casa pionierilor Constanța, 6- 
Llc. „Bolyai- Tg. Mureș ; școli 
generale: 1. Șc. gen. 3 Alexan
dria (LIgla Marcu), 1. Șc. gen. 11 
Botoșani, 3. Șc. gen. Tirgoviște : 
„COȘUL de AVB- : Fl. Tudese 
fC.P. Constanta) 29 p ; coșge- 
TER : Alex. Coroliu (C.S.Ș. Tir
goviște) 243 p ; TALIE : 1. M. Să
răcuț (C.S.Ș. Cluj-Naooca) 1.31 
(născut in 1670), 3. Cr. A chim 
(C.S.Ș. Rm. VEcea) 1,80 (1979). 3 
Alex. Coroliu (C.S.Ș. Tirgoviște; 
1,79 (1970).

BĂIEȚI n (17 echipe) : 1. Șe- 
gen. Tecuci (D. Purdelea). 2. 
C.S.Ș. Arad 3. Șc. gen. Vaduri 
(jud. Neamț). 4. Șc. gen. ..Ana 
Ipătescu* Gherla. 5. C.S.Ș- Te. 
Jiu, 8. C.S Ș. Constanța ; ȘCOLI

-0 FRUMOASĂ REUȘITĂ
GENERALE : L Șc. gen. 1 Tecuci, 
3. Șc. gen. Vaduri, 1. Șc. gen 
„Ar-a Ipătescu* Gherla ; ȘCOLI 
DIN MEDIUL SĂTESC : L Șc. 
gen. Vaduri (V. Zaharia) ; „co
șul DE AUR" : V. Tlmofte (Șe. 
gen. Vaduri) 35 p ; COȘGETER : 
V. Vasiiescu (C^JȘ. Constanța) 
M p-

FETE I (44 echipe) 3 1. C.S.Ș. 
4 București (Gh. Costache) 1. 
C-S-Ș. Rm. Vllcea, 3. CJS.Ș. Tul- 
cea, 4. CiȘ. Arad, S. C.S.Ș. Plo- 
ești. 8. Voința București ; ȘCOLI 
GENERALE : 1. Șc. gem 8 Tir- 
jovițte (D. Păun), L Șc. gen. 
Redea — jud. Olt. 3. Șc. gen. 14 
Iași ; ECHIPE DIN MEDIUL SĂ
TESC : 1. Luceafărul Slava Cer- 
cbeză — Jud. Constanța (P. Mi- 
nailov), 3. Șc. gen. Redea. 3. Șc. 
gen Măria (Tulcea) ; „COȘUL 
DE AUR* : Sozana Szabo (C-S.Ș- 
Arad). Aurelia Nieman (C.S.Ș. 1 
Oradea), Cerasela Dor.cu (Șc. ger..- 
■Hrgo-.nște). Luminița Cbiorear. 
(Llc. „Boiyaf- Tg. Mureș). Silvia 
Niculae (Lie IJt. Giurgiu) » 
p : COȘGETE3A : Dana Dineâ 
(C S.Ș. Rm. Vllcea) 116 p — riști.

gătoare a „CUPEI ZIARULUI 
SPORTUL* ; TALIE : 1. Mădălina 
Sevcenco (C.S.Ș. Constanța) 1,89 
m (1970), 2. Mihaela Matei (Vo
ința Bucureti) 1,79 (1970), 3. Nar
cisa Vasiiescu (C.S.Ș. 4 Bucu
rești) 1,77 (1970) ; CONCURSUL
DE COR : 1. șc. gen. Redea (Tr. 
Radu) ; POEZII : Daniela Cojo- 
earu (Șc. gen. 3 Rădăuți).

FETE II (28 echipe) : 1. C.S.Ș. 
Medgidia (T. Diancov), 3. C.S.Ș. 
Dej, 3. Șc. gen. Vulcana Pândele 
(Dîmbovița), 4. C.S.Ș. Gheorgheni, 
3. Șc. gen. 10 Tirgoviște, 8. C.S.Ș. 
Mediaș ; ȘCOLI GENERALE : 1. 
Șc. gen. Vulcana Pândele (P. 

-Vlad), 2. Șc. gen. 10 Tirgoviște, 
3. Șc. gen. 3 Rădăuți ; ECHIPE 
DIN MEDIUL SĂTESC : 1. Șc. 
gen. Vulcana Pândele, 3. Șc. gen. 
Tttu Gară, 3. Șc. gen. 1 Bocșa ; 
„COȘUL DE AUR* : 1. Marla Pali 
(CȘ Ș Sf. Gheorghe) 25 p ; 
COȘGETEBA : Adriana Zorilă 
(Șe gen. 10 Giurgiu) 133 p : 
POEZH : Sanda Negruțlu (Șc. 
ger.. 7 Brașov) ; DESENE : Clau
dia Popescu (C.S.Ș. 1 București).

Dupâ „zone" fârâ multe surprize

PUGILIȘTII FRUNTAȘI, CU GINDUL 
LA FINALELE DE LA CONSTANȚA

din 
na

După o săptămînă de dispute aprige. în patru orașe 
tară au luat sfîrșit întrecerile de zonă ale campionatului 
tional de box pentru seniori. Finaliștii tuturor categoriilor de 
greutate (cite 
specialitate) au ______ _____ „__ ____ _ . ___ ____
final de Ia Constanța (8—14 august) unde vor fi stabiliți cam
pionii naționali pe anul 1983. 
semifinale :

8 plus 3—4 invitați 
obtinut dreptul de a

de federația de 
participa la turneul

Iată amănunte de la ultimele

FAVORIȚII AU PRIMIT 0 REPLIC
Aproape 15 000 de spectatori 

au asistat duminică la cea de-a 
doua etapă a campionatului re
publican de motociclism la vi
teză pe șosea, desfășurată pe 
un traseu ales în centrul mu
nicipiului Timișoara, în orga
nizarea Ireproșabilă a A. S. 
Progresul (președinte. Radu 
Nicosevici) prin secția moto 
(președinte, Traian Dincă). La 
startul celor 9 clase care au fi
gurat în program s-au aliniat 
111 sportivi din 17 cluburi și 
asociații sportive.

Spre deosebire de prima eta
pă. cind favoritii s-au detașat 
categoric, de data aceasta ei 
au fost nevoiti să se întrebuin
țeze la maximum, primind o 
puternică replică din partea 
principalilor lor adversari. La 
clasa celor mai puternice ma
șini (500 cmc), numerosul pu
blic a urmărit un pasionant 
du>r intre orădeanul Arpad 
Victor și cîmpineanul Nâcolae 
Bondoc, cîștigat în final de pri
mul alergător. Performerul 
etapei a fost însă fratele mai 
mic al învingătorului la clasa 
maximă. Attila Victor, consi
derat de specialiști ca un ta

lent autentic, acesta trecând 
primul linia de sosire în două 
curse — 125 si 250 cmc. la 
prima cursă cîștigînd la mare 
luptă în fața coechipierului 
său L. Ferenczi si a timișo
reanului D. Arsin.

întrecerile la cele mai popu
late clase (50 cmc începători și 
50 cmc sport) au fost mult 
gustate de public. în disputele 
pentru un loc pe podium an- 
gajîndu-se din start tinerii mo- 
tocicliști din București. Oradea, 
Cimpina și comuna Crișcior 
(jud. Hunedoara). Confirmind 
bunele aprecieri, bucureșteanul 
Silviu Iancu, la începători, si 
orădeanul Iosif Berke, la clasa 
.sport, au obtinut a doua vic
torie în campinat. Așteptate cu 
viu interes. cursele fetelor 
— la care și-au anunțat parti
ciparea 13 concurente — nu au 
satisfăcut pe deplin, la start 
prezentindu-se doar 7 alergă
toare. 'între care a existat o 
mare diferență de valoare.

Corpul de oficiali, condus de 
arbitrul principal Gh. Didescu 
(București), a funcționat cu 
competență si operativitate.

’IVEXSEKai

PROFILURI BIH
(Vrmare dtn pag 1)

BRÂILA. Ultimele două gaie. 
«emifinalele, s-au bucurat de tri
bune arhipline. După cum se ve
de și din lista rezultatelor, au 
lipsit numele son-ore și in aces*e 
ultime dispute in vederea cali
ficării Z_ 
Totuși, au 
au stimit interes, prin dlrzenia 
disputelor. Îndeosebi, și prin răs
turnările de situa ții. O asemenea 
partidă au oferit I. Gurgu si Gh. 
Butnaru, la ..mijlocie-, pu^ilisti 
cu lovituri rapide și dure și ur
mărind Îndeosebi bărbia. Nu mal 
puțin de trei k.d.-uri (două ha 
ultimul minut !) au făcut ea ba
lanța să încline cind de o oarte. 
dnd de alta, dator.tă repeziciu
nii cu care ©ei doi combatanți 
s-au refăcut după ee au fcet 
trimiși la podea. A c«știgat L 
Gurgu.

în meciul cu C. Bicu. S. Le ca 
a boxat inteligent, atrăgtodu-și 
adversarul în lupta de annoe.De 
dâre li convenea $1 aplicindu-. 
lovituri fulgerătoare. S-a boxat 
fctr-un ritm a'.ert în toate rele 
trei nepr’ze. stei st*.:! obtir1-1 a- 
var.taj. Ne-au mai plAcut L Cor-

:ri 
Arin (stilist, 
verstrui său 

D. Con tarla 'truc tac- 
Schiopu

Rcba

la finala campionatului, 
fost si meciuri care

mimjjlocie : M. Constantin (Fa
rul C-ța) b.p. St. Mlliai (Meta
lul Tirgoviște), L. Sandu (Praho
va Ploiești) b.p. D. Bîju (A.S.A. 
Buzău) : mijlocie mică : D. Bum
bac (Electromureș Tg. Mureș) 

C. Lihâceanu (Oțelul Ga- 
F. Arin (A„S.A. Buzău) 

b S. Anghei (Voința Buc.) ; 
—Jjlocie : L Gurgu (Metalul Tul- 
cea) b.p. Gh. Butnaru (Metalul 
Suceava), N. .Chioveanu (Litoral 
Mangalia) b.p. C. Ocfiiroși (Pro
gresul Brăila)' ; semigrea : D. 
Contariu (Farul Ofta) b-p. L Jlțe 
(Voința 
Galați) 
Brăila).

C-ța) 
b-p.

, G. Donici (B.C. 
AL Mircea (B.C.

b p. N. Doiian (Voința P‘. Neamț); 
grea : Gh. Preda (Steaua) b. ab. 
2 I. Lean că (Nicoiina), L Do- 
bre (Met. Buc.) b.p. Gh. Fichi- 
tâu (Voința Bacău).

TIMIȘOARA. Cele două semi
finale au avut o desfășurare li
niștită, fără partide deosebite, 
încheiate fără surprize : REZUL
TATE : seminuiscă : V. Bacs 
(B.C. Brăila) b. ab. 1 D. Bră- 
neaau (Sibiu), R. Geolfan (Voin
ța Buc.) b.p. A. Joia (ASA Cluj- 
Napoca) ; muscă : Fl. Nice.Lae 
(Dinamo) b.p. Gh. Suciu (Alba 
talia), M. Vișan (Tirgoviște) b.p. 
I. Dolana (ASA Cluj-Napoca) ; 
cocoș : Gh. Oprișoc (Steaua) b.p. 
Gh. Simileac (Bușteni), Cr. 
Gheorgh șor (Slatina) b.p. N. Ciu- 
botaru (Voința Buc.) ; pană : F. 
Abisdn (Farul) b.p. V. Crăciu- 
neac (Cr_sul). M. Nicda (Dxia- 
mo) b.p. D. t-r-gan (Zalău) 1 se- 
nuușoară : Gh. Didițâ (Voința 
Iași) b.p. F. Eva (CSM Reșița). 
E. Preda (Rm. Vilcea) b.k.o. 2 
M van (ZaȘăui- ; ușoară C.
Gheorghe (Steaua) b.p. D. Giu- 
gtuc (Oțeiu roșu). Fl. Țlreomni- 
cu fn-Ann) b.p. E. Covaci 
f M -.np • <u»m inii ilode : M.

reproducem topul cel nou, așa 
cum il văd orădenii înșiși :

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

OROS Cornel (volei) 
TOSZEL losif (lupte) 
FEiER loan (polo)
COSTRÂȘ Dorin (polo) 
KISS Ladislau (atletism) 
TARAU Titus (baschet) 
KUN Atila (fotbal) 
BONDAR Elena (canotaj) 
BAG IU Alexandru (sărituri 
în apă)
BERINDE Silvia (popice)

Perechea Fejer — Costrăș 
reprezintă ascensiunea unui 
snort traditional Ia Oradea. O 
ascensiune legată. între 
de numele venerat 
tatului antrenor de 
jinschi.

Ladislau Kiss a 
tlet de prim-plan, 
multiplu campion ________
Kiss a făcut adevărată școală 
la Oradea. Soția lui (Irma) a 
fost și ea campioană și record
mană națională Ia săritura fn 
înălțime. (Si pentru că a venit 

Irma Olah-Kiss, 
adică un

al 
polo

altele, 
regre- 

Ru-

un a-fost____
decatlonist, 

national.

I-N.
D.

nea au (calnv meKXÎ.C, cu Iov. 
variate și tari), F.
gutemic. c

. Angliei).
tielan), N. Șchiopa
mobil) 51 N. Rcbu feori'xatrv. 
puternic). O notă bună pentru 
boxerii de la A.S.A. Buzău.

REZULTATE. Semlmuscâ : C.
Memls (Voința c-ța) b.o. L Bă
lan (Prahova Plofeșd). E. Geafar 
(Steaua Buc.) c. neprez. V. Gan- 
tea (Steagul roșu Br) ; musri : 
N. ȘchSopu (B.C. B-ăUs) b. «b 2 
N. Mihsi (Oțe?ji S.
Leca (Steaua B'JCj b-p. C. Bica 
(A.S.A. Buzău) : cocos : N. Robu 
(Dinamo BrăiiaJ b. ab. > G. Cor
cea (B.C. Bră-iaț, Gh.
(B.C. Brâda) b.ab. 8 V. Ion (Me
talul Tirgoviște) ; pani : c. XTâ- 
deacu (A.S^ Buzău) b.p. C. 
Micu (C.F.R. Craiova). M. Go- 
gluc (A.S-A. Buzăul b.p. L Lun- 
fu (B.C. GUațf) ; ierni ușoară : 
I. Neagu (Progresul Brăila) b.k.o 
2 C. Bucșe (Voința Giur-r-u). T. 
Cucu (Steaua Buc.) b.p. C. Radu 
(Oțelul Tirgoviște) ; esoarl : M. 
Grutescu (Timpuri not Buc ) b.p 
C. Girleanu (Unirea Foceanf). L 
Corneami (Farul C-ța) b-p. D 
Bălă Ița (Metalul

b.
grea : ș
1 C. R

r-.-.n (B.C. Găleții 
earu^^uzAu) b^b 

Arad), T. Bacinach 
calificat, fârâ

Con nantin CREȚU -

9
9

I

FL
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LA PRONOSPORT !

La meciul VII. Progresul Cora
bia — I.P. Aluminiu Slatina, din 
concursul Pronosport de dumi
nică 16 iulie 1983, încheiat eu 
scorul de 1—3, pronosticul exact 
este seninul 2, șl nu semnul 1 
cum s-a comunicat inițiM din 
cauza unei erori de transmisie. 
Facem cuvenita rectificare, pu
blicând din nou rezultatele exacte 
la concursul respectiv :

I. I.M.U.M. — Rapid Fetești X ; 
H. Met. Mangalia — Portul C-ța 
2 : III. Gloria Focșani — Gloria 
Buz^.u 1 : IV. Chimia VIct. Buzău
— Met. Buzău 1 ; V. Carpați Si
naia — Prahova Pl. 1 ; VI. Met. 
Plopeni — Poiana Cîmplna 2 ; 
VIL Prag. Corabia — Aluminiu 
SI. 2 ; vm. ROVA Roșiori — 
Unirea Alex. 2 : IX. N’tramonla
— Tractorul Bv. X ; X. Mobila 
Cod’aa — Precizia Săoe’e 2 ; XI. 
To-nsdo Zrn.. — Chimia Or. Vic
toria 1 ; XH. Min, Băiuț — C.I.L.

Sighet 1 ; xm. ICn. Cave te — 
Min. Baia Sprie 1. Foad de 
cfftiguri : 201,417 JeL

★
Pentru partidpanțfl la Prooo- 

expres care no și-au procurat 
taică bilete, precum șl pentru ee! 
ce doresc aă-șl aporeeoc* șansele 
de mari succese la tragerea de 
mîlne, 1S iulie 1883, se reamin
tește câ agențiile Loto-TTorospozt 
le mal stau doar astăzi la dis
poziție.

a 300
a 40

300,227

Cornel Oros nu a avut 
tracandidati. Pentru cei 
multi Oros e emblema 
iului nostru in ultimul 
niu. asa cum Aurel Drăgan a 
dominat voleiul anilor ’60 iar 
Titi Mediana — pe cel 
deceniul lui 
nel Oros a avut si are — 
mare coeficient de fair-play 
la acest volum de Calități teh
nice. locul lui în top e cu ade
vărat incontestabil.

Toszer e un nume i 
in sportul orădean. 
national în repetate 
el d^jine un frumos

ită deloc 
condițiile

con- 
mai 

vole- 
dece-

din
’50. Si cum Cor- •

si 
de

un

de glorie 
Campion 

rânduri, 
loc 5 la 
la Ber

ner.':rmantă deloc nealiia- 
fată de condițiile De car® 

•••usese _Ioșka baă* zu- 
(Bătrinil „mesei ro

de la Oradea îsi aduc 
de repetatele articole 

presa locală, pentru strân
gerea fondurilor necesare de- 
plasărir Ia Berlin).

le : 
gravul, 
tunde* 
aminte

TRIFOI A CÎȘTIGAT Și DERBYUL!

curse. Ars> 
rezervată 3 
mal fost și 
Molse a f& 
precizie. In 
G. Tănase,

vorba de 
campioana, 
care noate fi alăturat de cel 
al absenților de merit, 
mințim si de o altă campioa
nă la inăltime. Ella Soos).

Baschetbalistul Titus Tarău 
e un nume cunoscut mai ales 
la București, el fiind deseori 
și in echipa națională. (In 1973 
a fost desemnat cel mai bun 
baschetbalist al tării).

Lecu^ 7 pentru Kun. (Croni
carul l-ar fi plasat ceva mai 

în

nume

să a-

carul l-ar fi plasat ceva 
sus. dar...). Două vorbe 
compensație : îi Drevedem lui 
Kun o frumoasă carieră 
antrenor: 
lui 
prin 
prin

de
In otice caz. startul 

este promițător, nu atit 
rezultatele obținute. cit 

ă în- 
urăm

Itat'ele obținute. 
,’itatea cu care 
lucreze. Să-i

diri 
de Ia

•cui 8. Elena Bondar, 
a de 8-t-l olimpică, 
co va.

». urn Bagiu are un nal- 
frumos. cu numeroase

Loi
bare;
M*sc

* Ale?
mares
titluri, intr-un sport foarte iu
bit la Oradea, unde

*de în z>t si ceT de sărituri furre- 
tionează 12 luni oe an. în aer

bazinul

r-..'.-; -i - G. Tl-.c'c; rL'ii;! D_— b;.u! de trap pe anul 1983,
Snr-tcftMl-o pe Strunpa

mcMtrat eum ee eonduce un cal 
nrter ritr-o probi de eemifond. 
M. Șteănescu. dezlănțuie Intr-un 
noai eteccnzarz, a obținut cea 
de a patra victorie consecutivă 
ou Scistițiu. care deține o mare 
formă. Curse rezervată amatori
lor a revenit hM L. Tancu (cu 
Sevan), care a dovedit frumoase 
etf .tățl de driver. Păcat că tra
pul lui Suvan a eam lăsat de 
dorit, arătfnd mal mult a bues- 
tru. serebala, eu L Oană în 
Biăky, a lavtne fără probleme, 
arătînd că posedă mari rezerve.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
Is 1. Areena (R. I- Nlcolae) 
1:38.5. 2. Bon. Cota: rfșt. 5, ord. 
8. Cursa a H-a r L Oevald (R. I. 
Nlcolae) 138,7, 3. Respect. Cota : 
eSșt. LS6, ord 36, ev. M. Cursa 
a n-a : L Strehala (I. Oană) 
1 «X 3. Sallnica, ----- 
Cota : cîșt. 2,66. ord. 
ord. triplă 127 Cursa a IV-a : 1.

1.

ev. IS. Cursa

3. Simbol.
12. ev. 4,

(conducător I. Oană).
Foto : Dragoș NEAGU

Suvan (L. Tancu) 1:28,7, i. Hfe- 
mona, 3. Hot. Cota : cîșt. 16, ord. 
închisă, " ■ • —w *—
ciiisă.
(R. I.

ev. ord. triplă în- 
L Robust 
3. istria, 

ord. 45, ev. 153,

80.
Cursa a V-a : 
Nicoiae) 125,4, 

Cota: cîșt. 4, ; ".
triplu 1—3—5 138. Cursa a Vl-a s 
L Trifoi (G Tănase) 125.4. * 
Strunga, 3. Sadău, 4. 
Cota : Trifoi FP. cîșt. 3, ord. 
ev 8, ord. triplă, 184, triplu 3— 
4—6 805. Cursa a vn.a : 1. ju
rista (G. Tănase) 1:25,9, 3. Si
comor, 3. Frenetica. Cota : etșt. 
3, ord. 150, ev. 9, ord. triplă 
1239. Cursa a vni-a : 1. Haos 
(Molse) 131,1, 2. Fondista, 3. Me- 
lln. Cota ■ cîșt. 2.20, ord. 1B5, ev. 
13, ord. triplă 296 Cursa a IX-as 
1. Solsthțiu (M. Ștefănescu) 136,3, 
3. Daniela, 3. Ruleta. Cota : cîșt. 
8. ord. 12, ev. 28, ord. triplă 
887, triplu 5—7—9 376.

3.
Tănase) 135,4, 3.

Sadău, 4. Htpolit.
' ‘ ‘.8,

A. MOSCU

annoe.De


Victorioase, din nou
In campionat

„SPERANȚELE» CRAIOVEI, PE URMELE
LUI BĂLĂCI, IRIMESCU, GEOLGĂU• ••

I
I
I

Spre deosebire de întrecerea 
divizionarelor „A", disputa spe
ranțelor a fost tranșată din vre
me, tînăra echipă craioveană 
avînd în retur o „serie" de șap
te meciuri fără înfrîngere, de- 
tașîndu-se astfel în ciștigătoare

Speranțele craiovene. De la itinga, in picioare : Oprescu, Găman, 
Vasile. Sinescu, Săndoi ți Ruicea. In mijloc : antrenorul Nicolae 
Zamfir, Ștefan, Luță, C. Ispas, A. Popescu, Bărbuceanu ți Gh. 
Ispas. In față : Mitre, C. Zuleam, Boz. Bleu. FL Zuleam. Badea 
?i C. Popescu. Lipsesc din fotografie : Firănescu, Cioroianu ți Blca

I
I emoții. Și cum aceste rin- 

sînt dedicate în exclusivi- 
învingătoarei, să-i prezen- 
mai întîi de toate rezulta- 

înregistrate, ele demons-I
I cu 

0—0 cu 
eu C.S. 
cu F.C. 
cu S.C. 
Sportul

I
I
I
I
I
I
I
I

fără 
duri 
tate 
tăm 
tele 
trind clar superioritatea incon
testabilă a tinerilor jucători ol
teni. Iată-le : 0—1 și 3—0 
F.C. Corvinul ; 0—0 și 
F.C. Argeș, 1—0 și 0—1 
Tîrgoviște, 2—3 și 3—0 
Constanța, 3—2 si 5—0 
Bacău, 5—2 și 6—0 cu 
studențesc, 2—1 și 1—1 cu Ă.S.A. 
Tg. Mureș, 5—1 și 0—0 cu Chi
mia, 2—1 și 2—0 cu „Poli" Ti
mișoara, 2—3 și 3—1 cu F.C. 
Bihor, 2—1 și 0—3 cu Polit. 
Iași, 5—0 și 2—1 cu Petrolul, 
4—1 și 1—0 cu F.C.M. Brașov, 
8—1 și 5—1 cu F.C. Olt, 1—0 
și 0—1 cu Jiul, 7—0 și 2—5 cu 
Dinamo, 5—1 și 3—0 cu Steaua. 
Bilanțul este, așadar, excelent, 
speranțele clubului craiovean 
marcind cel mai mare număr 
de goluri dintre toate compe
titoarele eșaloanelor „A" și 
„B” ale fotbalului nostru !

Cum a fost posibilă revenirea 
speranțelor craiovene în prime 
plan după startul ratat la înce
putul toamnei anului '82 ? Cine 
sînt componenții acestei echipe

MIHAI VANȚA A CIȘTIGAT
TURNEUL DE TENIS DE LA LIVORNO
Tenismanii juniori 

Vanță, Cristian Moroșan 
nica Radu, conduși de antreno
rul Gheorghe Boagbe, au efec
tuat mai multe turnee In Ita
lia, jucînd la Cremona, Livorno 
si Verona. „O frumoasă com
portare — ne spunea antreno
rul Boaghe. a avut-o Mihal 
Vanță. EI a cîștigat finala de 
la Livorno și a jucat pentru 
locurile 3—4 la Verona. Se vede 
acum maturitate in joc la acest 
tînăr tenisman". La Livor
no, Vantă a dispus, în ordine,

Mihai 
si Mo-

R PUGILIST ROMAN
tan si U.R.S.S. Dintre tinerii 
pugiliști români cel mai bine 
s-a comportat Mihal Gavrilă. 
clasat pe locul tntîi la cate
goria grea.

TELEX © TELEX & TELEX© TELEX • TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
la puncte In 10 reprize pe sco
țianul Murray Sutherland in gala 
desfășurată la Atlantic City. He
arns a obținut a 37-a victorie in 
carieră (o singură lnfringere în 
fața lui Ray „Sugar* Leonard).

CICLISM 9 Cea de-a 40-a edi
ție a Turului Poloniei s-a În
cheiat la Kielce cu victoria ru
tierului Tadeusz Krawczuk. Ul
tima etapă, desfășurată în circuit 
la Kielce. a fost cîștigată de po
lonezul Wicslaw Stopa. Clasament 
final : Krawczuk 28hl3'.O9, 2. An- 

și care sint șansele lor de pro
movare I

Răspunsul la prima întrebare 
se află In afirmațiile făcute de 
tl nărui si harnicul antrenor 
Nicolae Zamfir după meciul 
disputat în toamnă, la Oradea.

In avionul care aducea pe Uni
versitatea Craiova la București, 
profesorul N. Zamfir ni se des
tăinuia cu oarecare timiditate : 
„Pentru mine ți echipa de ti
neret a Craiovei va fi foarte-

CLASAMENT FINAL

1. UNIV. CV. 34 22 S 7 «5-32 M
2. Corvinul 34 21 9 13 53-33 42
X F.C. Argeș 34 19 11 9 47-24 41
4. C.S Tirgovi^ta 34 11 S 11 64-43 41
S. „Poli- Tim. 34 14 4 12 44-44 38
X F.C. Bihor 34 14 4 12 54-31 36
7. F.C. Constanța 34 11 1 13 73-57 37
X A.S.A. Tg. M. 34 14 3 ÎS 59-45 35
9. Sportul stud. M ÎS 5 14 44-54 33

10. Polit la?l 34 14 5 U 44-40 33
11. F.C.M. Brașov 34 15 2 17 55-51 32
12. Steaua 34 ÎS 2 17 46-56 32
13. Petrolul 34 13 5 14 64*51 31
14. Jiul 34 12 S 17 43-59 29
ÎS. Dinamo 34 n 4 17 4440 26
16. S.C. Bacâu 34 13 2 19 43-54 28
17. F.C. Olt 34 9 9 2* 44-96 23
19. Chimia 34 7 4 21 34-74 20

Ea vin pe locuifoarte greu. ________
unor antrenori care «-au remar
cat an de an prin rezultate 
demne de laudă eu tinerii Ju
cători, tehnicieni ea Deliu, 
Otet, Silviu Stănescu, fără a-i

cu 6—3, 6—0 
6—1, 6—3 de 
6—3, 7—5 de .___ .
8—3 de Kabadclls. In finală el 
a Întrecut ou 6—4, 4—8, 6—1 pe 
Italianul D. Rossi. O bună 
comportare • avut Monica Ra
du care, împreună ou suedeza 
Nilsson, a elțtigat finala 
dublu fete de la Verona, 
6—3, 6—3 in fața perechii i 
loneze Wanlek-Zerdecka.

TEN1SMANI JUNIORI 
IN CEHOSLOVACIA

Au plecat in Cehoslovacia,

de Resieili. cu 
Daziano, eu 4—8, 

G. Rossi, eu 1—L

__ la 
un circuit do trei turnee. Cris
tian Moroșan, Mihal Vanță, 
Aurelia Gheorghe ți Otllia Pop. 
Ei sint însoțiți de antrenorul 
Teodor Frunză. Două zile mal 
tlrzlu vor pleca, tot tn Ce
hoslovacia, împreună eu Julie
ts Boboc, Gabriel Onleeag, Nl- 
eolae Manuel, Dalana Samungi 
si Gabriela Medveș.__________ „

s.
<.

drzej Seredlut (Polonia) tthlCM, 
Andrzej Mlerzejewskl

nla) 28hl5 nfl,.................
(R.D. Germană)

MOTOCI CLISM 
de spectatori au 
cultul de la Leningrad, la cea 
de-a 9-a etapă din cadrul cam
pionatului mondial de motocroe 
la clasa 125 cmc. A câștigat 
Mlchede Rlnaâdl (Italia — „Su
zuki*^ urmat de Erie Geboers 
(BClgia — ^Suatbki*) 0 Pekka 
Vekhkonen (Finlanda — 

(Poto-
Vterke

160 000

mai aminti pe cei din vechea 
gardă, Scăeșteanu, Opriș, lor- 
dănescu, Girleșteanu. Lotul este 
ți el descompletat. Va trebui să 
căutăm jucători talentați ți va 
trebui să muncim foarte mult 
eu ei..."

Și antrenorul i-a căutat și a 
Început SA MUNCEASCĂ 
ZDRAVĂN cu ei, iar rezulta
tele nu au intirziat să apară. 
Șl trebuiau să apară, pentru a 
fi in concordanță cu cele ale 
echipei de seniori, din ce în 
ce mai bune ți pe plan, inter
național. Dar să dăm din nou 
cuvîntul antrenorului pentru a 
răspunde și la a doua întrebare. 
„Pe parcursul campionatului am 
folosit următorii jucători ; Ma
rian Sinescu și Viorel Vasile — 
portari ; Constantin și Gheor
ghe Ispas, Ion și Cornel Popes
cu, Iulian Boz, Adrian Ruicea, 
Aurel Găman, Gabriel Rogojca- 
nu și Mihal Oprescu — fun
dași ; Liviu Firănescu, Florin 
Cioroianu, Viorel Ștefan, Ionel 
Luță ți Pavel Badea — mij
locași ; Adrian Popescu, Marian 
Bicu, Ion Bărbuceanu, Jean 
Vlădoi, Lauren țiu Mitre și frații 
gemeni Cosmin-Eusebio și Flo- 
rin-Garrincha Zuleam. Emil 
Săndoi și Dănuț Bica au fost 
eomponenții naționalei de ju
niori. Au primit botezul Divi
ziei „A" Bicu, Cioroianu, Firă
nescu, Bica și Adrian Popescu. 
Părerea mea este ci alți cinci 
tineri — C. Ispas, Ruicea, Ște
fan, Badea și Mitre — au mari 
posibilități de a juca in prima 
divizie. Sigur, nici ceilalți nu 
pot fi excluși de la o eventuală 
ascensiune, mai ales că de ati- 
tea și atjtea ori am fost... contra
ziși de evoluția unora dintre 
jucători. Important este să le 
oferim Ia toți cadrul adecvat de 
pregătire, să-i ajutăm cit pu
tem și să nu ezităm în a Ie a- 
eorda unica șansă a promovării, 
visul oricărui 
tindeni".

Cioroianu, 
Bica, Badea, 
siuni. Și o certitudine : Adrian 
Popescu. Deocamdată. Dar ca 
acestea să fie mai numeroase, 
pepiniera craioveană are nevoie 
stringentă si de • bază mate
rială pe măsura rezultatelor ob
ținute. Pentru că numai cu ta
lent și entuziasm nu »e poate 
ajunge prea departe. Iar cerin
țele fotbalului sint din ce în 
ce mai mari.

junior de pretu-

Firănescu, Bleu, 
Ștefan... Promi-

Lourențiu DUMITRESCU

„CUPA DAVIS"
PE ULTIMA LINIE DREAPTĂ-

Punct final in sferturile de 
finală ale ..Cupei Davis", grupa 
mondială :

Roma : ITALIA — ARGEN
TINA 0—5- Ultimele două 
jocuri de «implu : Barazzuttl
— Vilas 3—6, 1—6, Francesco 
Cancellottl — Roberto Arguel
lo 5—7, 4—6.

Eastbourne: NOUA ZEELAN- 
DA — SUEDIA 2—3. Rezultate 
din ziua a treia : Lewis — 
Sundstrflm 7—0, 6—4. 4—6, 6—3,
6— 3, Simpson — Wilander 3—0, 
3—6, 2—6.

Marsilia: FRANȚA — PARA
GUAY 3—2. Duminică s-au ju
cat ultimele partide : Tulasne
— Pecci 1—6, fi—7, 6—4, 2—6, 
Leconte — Gonzales 6—4. 6—4,
7— 5.

In urma acestor 
pentru semifinalele 
tied s-au calificat : Australia — 
Franța Ca Sydney) ți Suedia
— Argentina (orașul n-a fost 
Încă desemnat).
• In zona europeană a 

„Cupei Davis" «-au desfășurat 
semifinalele. GRUPA „A“: Tel

rezultate 
competi-

mata”). în clasamentul campio
natului mondial conduce Geboers, 
deținătorul titlului, au S14 p, ur
mat de Rinaldi 133 p țl Jim Gib
son (S.U.A.) 126 p.

TENIS * Ia Le Touquet (Fran
ța), tn finala Cupei Annie Sols- 
bault ducătoare sub il de ani) : 
Franța — Cehoslovacia 3—1. • 
In finală la Newport (S.U.A.) : 
Fitzgerald (Australia) — Davis 
(S.U-A.) 2—6, 6—1, 6—3. • în fi
nala de la Gstaad (Elveția): S. 
Mayer — Smid 6—0, 6—3, 6—2.

Cil PRIVIRE IA NEPARIICIPAREA
UNEI ECHIPE RE FOIDAL

„CUPA CUPELOR*
neparticipareaîn legătură cu __ __________

unei echipe românești în com
petiția internațională de fotbal 
„Cupa cupelor". analizîndu-se 
această situație, s-a ajuns la 
următoarele concluzii :

In regulamentul competițiilor 
Uniunii Europene a Fotbalului 
Asociație, la art. 1 se arată c.". 
înscrierile echipelor narticipan- 
te trebuie să se facă nominal, 
cel mai tîrziu nînă la data de 
30 iunie a fiecărui an.«Această 
prevedere obligă Consiliul Na
tional pentru Educație Fizică 
Si Sport si Federația Română 
de Fotbal să organizeze calen
darul comnetitional intern ast
fel îneît atît întrecerile din 
cadrul campionatului divizionar 
A de fotbal cît si cele din ca
drul „Cupei României" să se 
încheie pînă la 30 iunie a.c„ 
pentru a putea fi desemnate, 
în timp util, echipele câștigă
toare în vederea înscrierii lor 
în competițiile Internationale. 
Netinînd seama de aceste re
glementări. conducerea Consi
liului National pentru Educație 
Fizică si Sport si Federația 
Română de Fotbal au stabilit, 
sub diferite pretexte. încheierea 
campionatului intern de fotbal 
la 2 iulie a.c. si disputarea fi
nalei Cupei României la 6 iu
lie a.c.. ceea ce a determinat 
nedesemnarea. In tlmn util, a 
echipei românești pentru ..Cupa 
cupelor".

O mare răspundere pentru 
această situație revine Federa
ției Române de Fotbal. Din 
analiza efectuată a rezultat că 
în activitatea acestei federații 
s-au manifestat grave neajun
suri. lipsă de răspundere si in
disciplină in organizarea acti
vității comDetitionale. orecum 
si tn cunoașterea si aplicarea 
reglementărilor In vigoare. în 
același timp. s-a constatat că 
o mare vină revine 
lui National pentru 
Fizică si Sport care 
festat superficialitate, 
fermitate si Îngăduință anro- 
bind propunerile Federației de 
fotbal cu privire la calendarul 
comnetitional fără a lua 
considerație reglementările in
ternaționale în vigoare.

Consiliu- 
Educatie 
a mani- 
linsă de

în

REZULTATELE ETAPE* A Ha A „CUPEI DE TARĂ"
Tradiționala eompetiție „Cupa 

de vară* a continuat duminică 
cu partidele etapei a doua, înA 
registrlndu-se următoarele rezul
tate :

Voința Constanța — Cimentul 
Medgidia 3—2; Metalul Mangalia 
— Portul Constanța 0—2; I.M.U. 
Medgidia — Rapid Fetești 2—2; 
Carpați Neholu — Olimpia Rm.

Aviv : ISRAEL — R.F. GER
MANIA 2—3. David Schneider
— Damir Keretic 6—1. 4—6,
2— 6, 2—6, Shlomo Glikstein — 
Michael Westphal 7—0, 6—1, 
6 4, 4—6, 3 '*• 6, Glikstein, Sha- 
har Perkis — Andreas Maurer, 
Wolfgang Popp 6—4, 8—10. 7—5,
7— 5. Perkis — Westphal 6—2. 
0—6. 5—7. 9—11. GUckstein — 
Keretic 6—4. 6—4.

Lugano: ELVEȚIA — OLAN
DA 3—2. Heinz Gunthardt — 
Huub van Boeckel 5—7, 6—1,
8— 6. 6—0, Roland Stadler —
Michiel Schapers 6—1. 6—2,
6—2. Heinz si Markus Gunt
hardt — van Boeckel, Schapers 
6—4, 8—3, 6—8, 5—7. 7—9,
Stadler — van Boeckel 6—4, 
6—4, 6—8, 6—4, H. Gunthardt
— Schapers (tenlsmanul elve
țian nu «-a prezentat).

GRUPA „B“: Portschach : 
AUSTRIA — UNGARIA 2—3. 
Peter Feigl — Balasz Taroczl 
1—6, 4—6, 6—3, 4—6, Bernhard 
Pils — Robert Machan
6— 2, 6—1, 8—10, 6—4. 
Gerald Mild — Taroczl, 
Szoke 4—6, 2—6, 6—1, 
Feigl — Machan 6—8,
7— 5, 6—1, 6—2, Pils —
3— 6, 4— 6, 2—6.

Sofia : BULGARIA — IU
GOSLAVIA 0—5. Krasimir La- 
zarov — Marco Ostoja 6—1, 
3.-6, 6—4, 4—6, 3—6. Iulian
Stamatov —Slobodan Zlvojlno- 
vici 3—6, 4—6, 2—6, Krasimir
și Marian Lazarov — Ostoja, 
Zivojinovici 4—6, 6—3, 1—6,
6—2, 3—6, K. Lazarov — Goran 
Parpici 2—6, 4—6, Stamatov — 
Ostoja 5—7, 3—6.

4—6,
Feîgl, 

. Peter 
«—6, 
»-6, 

Taroczl

In legătură c t gravele defi
ciențe manifestate, guvernul a 
dat un sever avertisment to
varășilor Dragnea Marin, pre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
și Stan Nicolae,. vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., și a stabilit un 
termen pentru luarea măsuri
lor ce se impun în vederea îm
bunătățirii radicale a activită
ții Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

S-a hotărît destituirea tovară
șului Rădulescu Andrei din 
funcția de președinte al Federa
ției Române de Fotbal și a to
varășului Dumitrescu Florin 
din funcția de secretar al fe
derației ; sancționarea cu aver
tisment pe linie profesională a 
tovarășului Pascu Mircea, vice
președinte al Federației Ro
mâne de Fotbal.

Guvernul a hotărît ca Biroul 
Consiliului Național pentru E- 
ducatie Fizică si Sport să ana
lizeze răspunderile ce revin si 
altor cadre din subordine, im
plicate în neregulile manifes
tate și să adopte' măsuri co
respunzătoare.

în legătură cu abaterile care 
au avut loc s-a hotărît sanc
tionarea oe linie de partid a 
tovarășilor Dragnea Marin. 
Stan Nicolae cu 
cu avertisment.

Tinind seama 
grave existente 
Consiliului National 
Educație Fizică si Sport, 
mod deosebit 
Române de Fotbal, precum si 
a altor federaf s-a stabilit 
să se treacă de u.gentă la ana
lizarea activității acestor ~ orga
nisme si să se adopte măsurile 
ce se Impun pentru întronarea 
cu fermitate a ordinii si dis
ciplinei. creșterea exigentei si 
responsabilității tuturor cadre
lor care activează in aceste 
domenii. îmbunătățirea substan- 
tială a climatului activității 
competitionale în vederea obți
nerii unor performante tot mal 
ridicate atit pe plan intern cît 
și în întrecerile sportive in
ternaționale.

Si
vot de blam

de lipsurile 
în activitatea 

pentru 
in 

a Federației

Gloria Focșani — 
4—1; Chimia VI c- 

— Metalul Buzău
Mizil — Chimia

Buzău
A S.A.
1—2; Carpați Sinaia — Pra- 
PZoiești 2—1; Metalul Plo- 
— Poiana Cîmpina 0—3;

Sport ui 
______ Pro- 
i — I.P. Aluminiu 
ROVA Roșiori —

Sărat 4—1; 
Gloria Buzău 
toria
3— 0.
Brazi 
hova 
peni 
Chimia Tr" Măgurele — 
muncitoresc Caracal _0—3j 
greșul Corabia 
Slatina 1—3; îvjvn 
Unirea Alexandria 2—3; Torpedo 
Zărnești — Chimia Or. Victoria
4— 0; Mobila Măgura Codlea — 
Precizia Săcele 1—2; Nitramonîa 
Făgăraș — Tractorul Brașov 1—1; 
Minerul Băiuț — C.I.L. Slghet
5— 0; Minerul Cavnic — Minerul 
Baia Sprie 7—1; Bradul Vișeul 
de Sus — Lănușul Tg. Lăp-Jș 1—1.

ACTIVITATEA
LA SAH•

La invitația Federației româ
ne de sah. marele maestru in
ternational sovietic Anatoli 
Karpov, campion mondial de 
șah. ne-a vizitat tara in pe
rioada 7—11 iulie a.c.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică si Spo~t i-a 
înmînat lui Anatoli Karpov 
„Diploma de Onoare" a 
C.N.E.F.S. pentru marile per
formante realizate si pentru 
contribuția la dezvoltarea șa
hului.

Campionul mondial de șah a 
susținut 
Iubitori 
resti si

două simultane cu 
ai șahului din Bucu- 

Timisoara.

<r
12 și 19 iulie, la Bad

are loc
între

Kissingen (R.F.G.L 
iiitîlnirea internațională amica
lă de șah dintre reprezentative
le feminine ale R.F. Germania 
și României. In echipa țării 
noastre vor evolua marele ma
estre internaționale Margareta 
Mureșan, Marina Pogorevici și 
Elisabeta Polihroniade, maes- 
trele internaționale Dana Nu tu, 
Gertrude Baumstark si Ligja 
Jicman. Conducerea tehnică este 
asigurată de antrenorii emeriti 
Mircea Pavlov ți Șerban 
Neamțu.



JOCURILE MONDIALE U?."’, ÂRE DE VARĂ
POLOIȘTII ȘI-AU REVENIT ECHIPA DE SPADÂ-UN MERITUOS LOC 4, fișier

SPECTACULOS, DAR TARDIV.. SCRIMA BILANȚ REMARCABIL
Poloiștii au avut o comportare 

constant bună în grupa „B“, In 
care au terminat neînvinși, sin
gurul punct pierdut (deși, după 
valoarea adversarilor, rezulta
tul poate fi apreciat drept un 
punct... cîștigat) fiind în me
ciul cu U.R.S.S., încheiat la 
egalitate, 10—10. Cu acest punct 
ei au intrat, dealtfel, în turneul 
pentru locurile 1—4, în care 
prima adversară le-a fost for
mația Cubei. Echipa noastră, 
apăsată de un arbitraj părtini
tor, al canadianului Cunnel șl 
italianului Mainalti, dar și cu 
unele greșeli în apărare sau 
atac, s-a văzut condusă la un 
moment dat cu 2—8 ! A revenit 
spectaculos, după aceea, a cîș
tigat ultimele două reprize, fără 
a reuși insă egalarea, deși au 
existat situații favorabile, ne
concretizate (ratîndu-se și o lo-

de la 4 m). Formația 
alcătuită din jucători de

vitură 
Cubei, 
reală valoare, majoritatea bi- 
necunoscuțl tn arena interna
țională, a clștigat cu 11—10 
(5—2, 3—3, 1—2, 2—3). Realiza
tori: Ardeleana 3, Moiecanu 3, 
Ciobăniuc t, ~ ' ~ ~
cu, respectiv 
Benites 2, 
Dominguez.

In celălalt 
final pentru locurile 1—4, 
U.R.S.S. — S.U.A. 10—9 (5—3, 
1—2, 3—2, 1—2). In acest fel, e- 
chlpa Uniunii Sovietice a acu
mulat 3 p, S.U.A. șl Cuba au 
dte 2 p, iar selecționata noas
tră 1 p. Meciurile, decisive, da 
luni : România — S.U.A. și 
U.R.S.S. — Cuba, In caz de vic
toria echipa noastră cucerind o 
medalie.

Hagiu, 8. 
Evesta 3, 

Terouville,

meci din

ZECE TURURI IN FRUNTE

Popes-
Kuiz 3,

Diaz,

turneul

Competiția de scrimă, m care 
delegația noastră a trăit fru
moase clipe de satisfacție — 
o medalie de aur, trei de ar
gint, prezențe in toate finalele 
probelor unde am fost repre- 
zentațl, cu clasări de la locul 
4 în sus —, s-a încheiat dumi
nică cu întrecerea echipelor de 
spadă. Calificată in „sferturi" 
în urma celor două victorii din 
grupă, formația României, alcă
tuită din trei specialiști ai pro
bei șl un... floretist, Petru Kukl, 
a lntîlnit selecționata Elveției, 
tn fața căreia a obținut o fru
moasă victorie : 8—6, obținîntl 
dreptul de a lupta în semifi-

oale, in această fază, seri merii 
noștri au avut ca adversari pe 
valoroșii spadasini polonezi, ce-- 
dînd cu 9—4. Ei au fost între- 
cuțl apoi, în meciul pentru 
locurile 3—4, de puternica echi
pa a Uniunii Sovietice, cu 8—4 
(F. Saitoc 2 v, N. Bodoczl 1 v, 
R. Szabo 1 v, P. Kukl 0 v). 
Astfel, echipa noastră a ocupat 
poziția a patra, un rezultat me
rituos, dată fiind valoarea con
cursului.

în cealaltă 
lă, Italia — 
nala a adus 
țiile Italiei șl Poloniei, victoria 
revenind primei echipe cu 9—4.

ATLETISM 
gime : 1. /
(România) 7,06 m ; 2.________
Zorina (U.R.S.S.) 6,81 m ; 3. Vall 
Ionescu (România) 6,56 m; 4. B. 
Klnch (Marea Britanic) 6,53 m ț ' f — g M

6,47 ; greu-,
Lisovskaia

2. Claudia 
m ; 3. Na- 

18,67

feminin : lun- 
anișoara cușiuia 
" “ - zvetlana

întilnire semifina- -
U.R.S.S. 8—6. Fi- 
pe planșă forma

CARTEA DE VIZITA"- tr
(Urmare din pag i)

de fond a cicliștilor — 
a cîte 11,3 km — s-a 
pe un timp frumos,

Proba
16 ture 
disputat 
cu soare, dar și cu vînt. Din
tre cei 55 de concurenți, cel 
cart a evadat din primul tur 
a fost Ionel Gancea, In turul 
B el avea un. minut și două 
secunde avans, apoi 1:38 în tu
rurile 1 și 5, și două minute 
£n cel de al șaselea, pentru ca 
în următoarele să fie ajuns din 
urmă de olandezul Boeve. In 
cel de al zecelea tur, animato
rii cursei au fost ajunși dte 
pluton. In turul 11, Costică Pa- 
raschiv șl Constantin Căruțașu 
au fost angrenați într-o buscu
ladă și, cu puternice contuzii, 
au fost siliți să abandoneze. 
După alte două tururi a aban
donat și Valentin Constantincs- 
cu, iar Ionel Gancea — rămas 
singurul român In întrecere — 
epuizat, n-a putut participa la 
ultima acțiune, terminînd pe lo
cul 20.

Ciclismul nostru ți-a Încheiat 
participarea la Universiadă cu
cerind, după cum se știe, o 
unică dar fără de precedent 
medalie (de argint) la o com
petiție de nivel mondial.

CLASAMENTUL PE MEDALII 
ÎNAINTEA ULTIMELOR 

REZULTATE ALE ÎNTRECERII

la clasamentul pe medalii, condu
cea, înaintea ultimelor întreceri, de 
Ktm, U.R.S.S., cu 54 medaW de aur, 
27 do argint, 25 de bronz, urmată 
de S.UA 10-21-20, Canada 9-8-17, 
Halta 8-10-4, România 4-11-8, R.P. 
Chineză 5-3-4, Nigeria 5—0—0, Japo
nia 3-3-5, Marea BrHanle 2-2-3, 
Cuba 2-0-3, Australia 2-0-2, Franța 
1-5-5, RJ.O. 1-5-2, Belgia 1-1-0. 
Brazi Ha 1-0-2, Olanda 0-3-0, lugo- 
ttavta 0-2-1, Potenta 0-2-0. Urmează 
alto M 
bronz, 
Austria, 
Senegol.

cu ctto • meddle do 
prlnt-e caro Cehoslovacia, 
Ungorta, Noua Zeelandi,

la a doua tentativă insă re
cordmana mondială iși etalează 
clasa, reușind un 7,06 m care 
avea să răiuînă cea mai lungă 
săritură din tot concursul. Din 
păcate, In momentul săriturii 
vîntul — atunci ajutător — a 
avut o forță de peste 2 m/s, 
astfel că rezultatul nu poate fi 
omologat ca record al Jocuri
lor (6,83 m, Tatiana Kolpakova, 
în 1981, la București). Anișoara 
va deveni insă și recordmană 
mondială universitară în încer
carea a treia, în care, cu vlnt 
potrivnic, izbutește 6,96 m. Di
ferența de valoare este eviden
tă. Cea mai lungă săritură a 
Zorinei va măsura 6,81 m, la 
un sfert de metru de rezulta
tul Anișoarei, cu care sovietica 
va clștiga medalia de argint, 
cea de bronz revenind lui Vali 
Ionescu, cu 6,56 m in a patra 
Încercare. Dornică să-și dubleze 
victoria cu un rezultat de mare 
valoare, Anișoara riscă tn ten
tativele următoare, depășind 
două sărituri (a patra și a 
dncea), ambele dincolo de 7 m, 
și lși Încheie evoluția cu 7,03 m.

Eleva lui Ion Moroiu (născu
tă la 29 iunie 1963 la Brăila j 
primul antrenor loan Leu), con-

siderată drept cea mai valoroa
să săritoare in lungime din is
toria probei, cucerește astfel 
primul titlu Important al carie
rei sale, vicecampioană euro
peană anul trecut la Atena, 
campioană mondială universita-

VALl IONESCU

Cuș- 
după 

. mai

ră la Edmonton. Anișoara 
mir ne-a declarat imediat i 
concurs că in acest an l-a 
rămas de Îndeplinit un singur 
mare obiectiv: titlul mondial la 

august, la ediția 
a campionatelor

Helsinki, 1 
inaugurală 
lumii 1

In

BASCHETUL FEMININ IN PROGRES
CU DRAGOSTE FIERBINTE (Urmare din pag. 1) 40) desprinzîndu-se spre

83—61 (36—42) pentru
(Urmare din pag. 1)

timp de zece 
Saskatchewan, 
loiști, și mai 
dionul „Commonwealth'... _______ _
Anișoarei Cușmir, iar seara tirziu, clnd la București era 
dimineață, la Universiade Pavillion, la prima mare finală 
a baschetbalistelor noastre.

Cu bucurie am văzut cum bilanțul nostru general s-a ro
tunjit cu încă 3 medalii. Cu speranțe așteptăm și ultimele 
dispute, atletele participante tn cursa de 1500 m și proba 
de înălțime, ca și poloiștii puțind să dea o și mai mare 

. strălucire prestigiosului tablou al comportării reprezentan
ților sportului universitar din România la Edmonton...

ture (din ÎS!). De acolo, pe malul riului 
la „Kinsmen1’, pentru a-i urmări pe po- 

departe, la marginea Edmontonului, pe sta- 
spre a..admirp strălucirea aurului

minute cu 35—26. lăsînd impre
sia că vor cîștiga din nou, reu
șind una din cele mai mari 
surprize ale întrecerilor din 
Canada. Frumoasa perspectivă 
le-a copleșit însă. Ele au ju
cat sub o mare încărcătură e- 
moțională după pauză, ratînd 
în lanț aruncări de la distanță, 
semidistanță sau chiar de sub 
panou. Prinzînd curaj, ameri- 

. cancele au preluat conducerea 
jocului, au efectuat un pre
sing permanent șl, cu sporită 
eficacitate, au avut mai întîl 
44—42 (min. 32). apoi 60—56

(min.
final : ...
5. U.A. Au marcat Borș 20, Pali 
14, Hinda 10, Bădinicl 9, Hos- 
szu 4 Filip 2, Grlgoraț 2, res
pectiv Lee 24, Collins 13, La
cey 8, Henry 5, Boswell 4, 
Smith 6, Walker 6. Ostrowski
6, Menken 11.

ii

5. I. Chen (U.R.S.S.) 
E. Echevarria (Cuba) 
tate : 1. Natalia
(U.R.S.S.) 20,46 m ;
Losch (R.F.G.) 18,81 _ . ______
talia Akheremko (U.R.S.S.) 1",“
m ; 4. R. Marcellna (Cuba) 17,44 
m ; 5. L. Shen (R.P. Chinezii
16,76 m ; 6. Florența Crăciunescu 
(România) 16,ai m ; 200 m : 1. 
Randy Givens (S.U.A.) 22,47 ; 2.
Marita Payne (Canada) 22,62 ; 3. 
Grace Jackson (Jamaica) 22,69 ; 4. 
A. Taylor (Canada) 22,94 ; 5. M. 
MasUUo (Italia) 23,00 ; 6. Irina
Olhovniko'va (U.R.S.S.) 23,31 ;
masculin ; 200 m : 1. Innocent
Egbunike (Nigeria) 20,41 ; 2. El
liott Quow (S.U.A.) 20,46 ; 3. Ber
nard Jackson (S.U.A.) 20,57 ; 4- 
VI. Muraviev (U.R.S.S.) 20,66 ; 5. 
’ J. Boussemart (Franța) 20,70 ;

(Canada) 20,80; 
David Steen

2. Herbert Peter 
Georg Werthner 
; 4. N. Popțov 

; 5. A. M. Bacha 
6. F. Bertotocc*

23,31

J. ,
«. D. Williams 
decatlon : 1.
(Canada) 8205 p ; 
(R.F.G.) 8160 ; 3. 
(Austria) 7905 p 
(U.R.S.S.) 7749 p : 
(Algeria) 7603 p ; 
(Brazilia) 7443 p.

BASCHET, feminin : finala : 
S.U.A, — Romania S3—61 (36—
*2) ; toe 3 : Iugoslavia — R.P. 
CMaazS 59—46 (34—18) ; loo 5 s
RJ’.G, — Canada 63—60 (22—29) ; 
kia .ft Spania — Franța 78—73 
(37—13) ; loo 9 : Japonia — Marea 
Britanle 81—45 (37—13).

CICLISM, feminin : fond : 1. 
Nadejda Kibardlna (U.R.S.S.) 
67,900 km tn 11142:48 ; 2. Tamara 
Poliakova (U.R.S.S.) ; 3. Jeannia 
Longo (Franța) : masculin, fond l 
1. Sergio Scremln (Italia) 169 km 
în 4h00:53 ; 2. Pavel Musitskl 
(U.R.S.S.) ; 3. Dea Cheul (Coreea 
de Sud)... 20. I. Gancea (Româ
nia) la 3:58.

SĂRITURI, masculin, platformă:
I. Greg Louganis (S.U.A.) 628,11
p ; !. Vlaceslav Troșin (U.R.S.S.) 
621,39 p ; * — ' ~ ------
Chineză) 
(S.U.A.) 
s.hineză) 
(Japonia)

TENIS 
nala : Dewis, Hetherington (Ca
nada) — Okamoto, Kimura (Ja
ponia) 8—3, 4—8, 9—7 ; loc 3 I
Zaițeva, Serneva (U.R.S.S.) — 
D*le8, Haas (R.F.G.) 6—4. 6—3 ț
riiaseuiln, simplu, finala : Richard 
Galiien (S.U-A.) — Daniel Goldie 
(S.U.A.) «—1, 6—4, 7—« ; loc 3 1 
Al. Zverev (U.R.S.S.) — J. Set- 
Slemayer (RJ’.G.) 6—4, 6—3 ; du
biu mixt, finala ; Hetherington, 
Jenkins — Dries, Settlemayer 
7—6, 7—6 ; loo 3 : Serneva, Filev
— GtKxHing. Goldie 7—5, 7—6,
9—7.

VOLEI, masculin : finala : Cuba
— Canada 3—1 (—12, 12, 14, 8) ;
loc 3 : Italia — Coreea de Sud 
3—0 (3, 2, 8) ; loc 5 : U.R.S.S. — 
RJ*. Chineză 3—0 (13, 15, 3) ; loo 
7 : Japonia — Fnanța 3—0 (12,
II, 10); loc 9 : Brazilia — S.U.A.
3—1 (12, —13, 7, 8) ; toc 11 :
R.F.G___ Belgia 3—1 (2, —6,
5).

3. Hui
605,40 ;

601.83 ; 5.
550,71; 8. M. Nakashima 

560,44.
— feminin : dublu, fl-

4.
Tong (R.P. 
B. Kimball 

H. Li (R.P.

6,

MODIFICĂRI IMPORTANTE
IN CLASAMENTE

de Luchon. Cu etapa 
zeoea

201

Bagneres 
de luni, a 
de Luchon, 201 km) 
Turului Franței și-a 
înfățișarea, caravana

Turul Eranței (10) ■ 
PIOINEII ȘI-AU IMPUS EEGEA!

• In afară de „Cupa de vară" 
se desfășoară în prezent și 
„Cupa Alpilor" : în grupa „A": 
Lausanne — Auxerre 1—0, 
Grasshoppers — Sochaux 1—2. 
In clasament, după două etape 
conduce Sochaux cu 4 p. In 
grupa „B“ : Neuchatel — Metz 
2—3, Servette — Monaco 1—1. 
în clasament, după două etape 
in frunte se află Metz și Mo
naco cu cîte 3 p.

(Pau-Bagneres 
profilul 

schimbat 
___ ....____ policromă 
atacin'd acum primele „urcușuri" 
ale masivelor Pirineilor. Aceste 
„urcușuri- sîn.t faimoasele cres
te d’Aublsque (1710 m), Tourma- 
let (2115 m), d’Aspin (1489 m) șl 
Peyresoudre (1569 m). Adăugați 
acestora temperatura ridicată a 
zilei pentru a avea Imaginea u- 
nei etape de mare dificultate, 
foarte solicitantă pentru concu- 
renți (și nu numai pentru ei !...) 
în care media orară a cîștigăto- 
rului a fost doar de 31,451 km. 
învingătorul etapei a fost sco
țianul Robert Millar, care a ob
ținut un succes, cum transmit 
corespondenții de presă, „en soli
taire".

Dar s4 derulăm filmul acestei 
etape. La 55,5 km de la start, 
caravana a urcat creasta d’Aubis- 
que, avîndu-1 în frunte pe bel
gianul Van Impe. Plutonul a 
mers grupat dar specialiștilor nu 
le-a scăpat amănuntul că „tri
coul galben" Sean Kelly se 
desou-tă greu cu urcușul, șl iată 
că Ia km 122,5 ia Tourmalet el 
a pierdut contactul cu grupul 
fruntaș, avînd, în vîrf, 14 minute

• Campionatul Argentinei se 
află în plină desfășurare. Re
zultate din etapa a 6-a : Inde-

pendiente — Instituto 3—1, San 
Lorenzo — Cordoba 3—2, Velez 
— Racing 3—2, Estudiantes — 
Ferrocarril 1—1, Union — River 
Plata 3—0. In clasament, pe pri
mele locuri : Independiente 9 p, 
San Lorenzo, Newell’s, Argen- 
tinos Juniors și Estudiantes toa
te cu cîte 7 p.

• In etapa a 14-a a campio
natului 
chipei
C.C.E., Kuusysi Lahti a învins. 
In deplasare, cu 2—1 pe Kups 
șl ocupă locul 5 
primul loc se află

finlandez, adversara e- 
Dinamo București în

cu 18 0. Pe 
TPS cu 21 p.

ROMÂNIA BOTAFOGO 1-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

preia cu 
m și Sergio 
min. 37 —

Sosire strînsă într-una din etapele Turului Franței. 
Sean Kelly,

grafiei,

Irlandezul 
unul dintre protagoniștii competiției, in stingă foto- 
s-a clasat al doilea

de tntîrzlere. 
coechipieri, a 
refacă din handicap. De 
Insă că șl alte vedete ale actua
lei ediții s-au aflat tn serioasă 
dificultate (Zoetemelk, Anderson, 
Roche șa.). La urcușul lui Pey
resoudre, Robert Miliar iși sur
prinde partenerii șl vijelios se 
duce tn cîștigător: 6.23:27. L-au 
urmat: 2. Pedro Delgado (Spa- 
niș) la S s, X Pascal Simon 
(Franța) la 1:13, 4. Patrocinio
Jimenez (Columbia) la 1:30, 5.
Edgar corredor (Columbia) la

Apoi, ajutat de 
încercat să mal 

notat

in acest finiș foarte disputat.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

3:40..., 15. Joop Zoetemelk (O-
landa) la 8:55 18. Sean Kelly
(Irlanda) la 10:11 etc. Cu ase
menea diferențe clasamentul ge
neral a suferii evident, modifi
cări importante: 1. Pascal Simon 
48.34:03. 2. Laurent Fignon (Fran
ța) la 4:22 3
(Franța) la 5-34. 
(Irlanda) la 6'13. 
melk (Oiarde. ia

“ Micha.ud (F-antaț
Astăzi a— 1n„

J.R. Bemaudeau
4. Sean Ke'ly

5. Joop Zoete-
6:21 6. Jacques
’a 7:16 etc. 
etapa a 11-a

Bagneres de Uuchon — F’eurence 
(176 knj).

— Coraș, care 
capul de la T 
acordă corner ; 
Cămătaru, plonjon spectaculos 
din 6 m, balonul trece milime
tric pe lingă stîlpul din dreapta; 
min. 43 — slalom spectaculos 
al lui Cămătaru, printre cinci 
adversari, dar, obosit, nu-1 mai 
deschide pe Rednic, aflat In po
ziție foarte bună.

Echipa noastră a dominat și 
după pauză, dar, din nou, a 
avut mari ratări : Coraș, în 
min. 54, Iorgulescu, în min. 77, 
cînd a trimis balonul sub trans
versală, însă Sergio a interve
nit miraculos, cum o făcuse și 
Lung, în min. 56, la șutul lui 
Luperginho : Bălăci, în min. 85, 
cînd. cu poarta goală în față, 
a întîrziat să șuteze si Antonio

a reușit 
respingă 
min. 87, 
poartă. O* victorie meritată a 
echipei noastre, care va juca 
astfel In finala turneului, mîine 
(tur. astăzi), de la ora 21,30 
(ora Bucureștiului), întîlnind e- 
chipa Paris St. Germain care 
a dispus de Macabi Nathanya 
cu 4—1 (1—1). .

Arbitrul francez J. Konrath a 
condus mulțumitor formațiile : 

ROMANIA : Lung — Rednic, 
Iorgulescu, Ștefănescu (min. 14 
Movilă), Ungureanu (min. 62 
Negrilă) — Țicleanu (min. 62 
Augustin), Bdldni, Klein, Bălăci
— Coraș, Cămătaru.

BOTAFOGO : Sergio — Josi- 
mar, Abul, Cristiano, Antonio
— Osvaldo (min, 77 Ademir), 
Ataide, Berg — Geraldo, T6, 
Luperginho.

să se replieze și să 
in extremis ; Coraș, în 
șut de la 8 m peste
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