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' Marți dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
părăsit Capitala, pleclnd in vi
zite oficiale de prietenie in u- 
nele țări din Africa. Prima vi
zită va avea loc în Etiopia So
cialistă, la invitația tovarășului 
Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru orga
nizarea Partidului Oamenilor 
Muncii din Etiopia, coman
dant suprem al Armatei Revo
lutionarc a- Etiopiei Socialiste.

☆
12 iulie, ora 14.30. 
prezidențială la bor- 

i se află tovarășul 
Ceaușescu,

Marți, 
Aeronava 
dul căreia ____ . ________
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
aterizează, după cinci ore si 
jumătate de zbor, pe Aeropor
tul international Bole, 
Addis Abeba.

Primirea deosebit de 
duroasă pregătită șefului 
tulul român reprezintă • 
presie concludentă a stimei și 
respectului poporului etiopian 
fată de personalitatea tovară
șului Nicolae 
de realizările 
liste, față de 
vă. dinamică 
dc solidaritate 
popoarele africane.

La scara avionului 
tial, in intinipinarea 
oaspeți vin tovarășul 
Haile Mariam, tovarășa 
beanchi Bishaw. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Mengistu Haile Mariam 
string miinile prietenește, 
îmbrățișează. Se salută, 
asemenea, cu prietenie, 
varăsa Elena Ceaușescu si 
varășa Wubeanchi Bishaw.

După ceremonia primirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu președintele Mengistu 
Haile Mariam și cu tovarășa 
Wubeanchi Bishaw părăsesc ae
roportul în automobile speciale 
escortate de motocicliști, în- 
dreptindu-se spre palatul na
țional, reședința rezervată oas
peților români in timpul vizitei.

Drumul pină la reședință, in 
eluda ploii torențiale, fenomen 
obișnuit al climei pe platoul 
etiopian in această perioadă

din

căl- 
sta- 
ex-

Ceaușescu, țață 
României socia- 
politica sa acti- 
si constructivă, 

militantă cu

preziden- 
inalților 

Mengistu 
Wu-

tei 
se 
de 
to- 
to-

constituie cadrul unor manifes
tări de caldă prietenie, de sti
mă profundă față de solii po
norului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a depus, marți după-amiază. o 
coroană de flori la Monumen
tul Victoriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie miilor de 
locuitori ai orașului Addis 
Abeba prezent! la monument

★
Marți au începui convorbirile 

oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, și tovarășul 
Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu, președin
tele Comisiei pentru organiza
rea Partidului Oamenilor Mun
cii din Etiopia, comandant su
prem al Armatei Revoluționare 
a Etiopiei Socialiste, împreună 
cu tovarășa Wubeanchi Bishaw.

Convorbirile se desfășoară în- 
ir-o atmosferă de caldă priete
nie, stimă șl ințelegere reci
procă, în spiritul raporturilor 
tradiționale de prietenie și co
operare dintre Republica So
cialistă România și Etiopia 
Socialistă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, marți, Ia un dineu 
oficial oferit in onoarea lor de 
tovarășul Mengistu Haile- Ma
riam, președintele Consiliului 
Militar Administrativ Provizo
riu, președintele Comisiei pen
tru organizarea Partidului Oa
menilor Muncii din Etiopia, co
mandant suprem al Armatei 
Revoluționare a Etiopiei So
cialiste.

Președintele Mengistu Haile 
Mariam și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, eare 
au fost urmărite eu deosebită 
atenție șl subliniate cu vii a- 
plauze de eel prezenți.

Dineul s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

Calde felicitări tuturor fi bun sosit acasă I

EXCELENT LA UNIVERSIADA ’83
Ei au cucerit 27 de medalii, dintre care 6
de aur și locurile 4-5 în clasamentele generale,

din 73 de națiuni
Cea de a 12-a ediție a Jocu

rilor Mondiale Universitare de 
vară, marea competiție poli
sportivă a anului 1983, care a 
polarizat 12 zile In șir atenția 
și interesul iubitorilor de sport 
din întreaga lume, s-a încheiat 
luni 12 iulie, seara (marți dimi
neața la București). După ce 
ultimii medaliat* ai Universia
dei *83 au fost cunoscuțl — in 
rinduriie lor aflindu-se, și de 
această dată, reprezentanți ai 
României socialiste — pe sta
dionul Commonwealth din Ed
monton a avut 
de închidere a 
desfășurată sub 
lor idealuri de 
și Înțelegere ce-i animi pe ti
nerii de pretutindeni. Luni 
seara la ora 20 (marți, ora 5 
la București) a fost stinsă fla
căra Jocurilor, studenții spor
tivi ai lumii luîndu-și rămas 
bun de la ospitalierele gazde 
canadiene și dindu-ți întilnire 
la următoarea ediție a Univer
siadei, in 1985, la Kobe (Japo
nia).

Acum, după Încheierea marii 
întreceri ce a reunit aproape 
4000 de sportivi șl oficiali din 
73 de țări, se poate aprecia că. 
în disputa eu delegații mult 
mai numeroase, lotul studen
țesc al României a realizat un 
bilanț fructuos, concretizat In 
cele 27 de medalii, dintre care 
6 de aur. Ultimele două meda-

loc festivitatea 
marii întreceri, 
semnul inalte- 
pace, prietenie

0 frumoasă comportare a echipei României

FOTBALIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA PARIS

Aseară, în 1-8 cu Paris Saint Germain

au fost 
lntre- 
Doina 
Maria 

m.

Iii ale delegației noastre 
cucerite în ultima zi a 
cerilor, luni, de atletele 
Melinte — ARGINT și 
Radu — BRONZ la 1 500

Marea majoritate a sportivi
lor noștri aflați la Edmonton au 
fost in formă și au par
curs bine perioada de 
adaptare la noul fus orar și la 
condițiile climaterice specifice 
Canadei, cu toții luptind. după 
posibilități, pentru obținerea

DOINA MEIANTE

SUCCES

PROMIȚĂTOR!

PARIS. 12 (prin telefon). — 
Intr-un final de sezon compe- 
titional prelungit. reprezentati
va de fotbal a României a 
cistiaat astă-seară turneul da 
La Paris, învingînd In partida 
vedetă pe Paris Saint Germain, 
câștigătoarea Cupei - Franței 
pentru a doua oară consecutiv. 
A Învins, ca si luni, tot prin- 
tr-un autogol (Janvlon. mln. 57.

presat de Geoigău). dar 
spus că. la fel aa tn______
precedentă, fotbaliștii noștri au 
dominat copios partenerul (mult 
superior lui Botafogo). au 
creat multa faze periculoase la 
poarta adversă. Grăitor exem
plu pentru neta superioritate 
teritorială a „tricolorilor" este 
numărul cornetelor (11 1) acor
data da gazda ta primele 7

trebuie 
Dartlda

rnlnute ale reprizei 
etnd poarta 
semănat cu 
Raport total 
colt : 18—5 ;
poartă : 20—8.

secunde, 
iul Baratelll a
o cetate asediată, 
al loviturilor de
al șuturilor la

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

MARIA RADU

Distanța mare pină 
in Canada. 15 000 
km, netelevizarea In 

Europa și Inversarea zi
lei cu noaptea. intre 
noul și vechiul continent, 
ne-au privat de plăcerea 
de a urmări mai îndea
proape Universiada '83 
de la Edmonton.

Dar și așa, veștile pri
mite de la trimisul nos
tru șl relatările agen
țiilor de presă ne-au fă
cut să fim totuși in mij
locul bătăliei pentru me
dalii, la cele opt sporturi-

La Edmonton a plecat 
o „mină" de sportivi 
români, 63, dintre care 
aproape jumătate se află 
in cele două echipe de 
baschet și polo. Și totuși, 
ei au cucerit 27 de me
dalii, 6 de aur, 12 de ar
gint și 9 de bronz, in 7 
din cele 8 sporturi din 
program. Astfel, delegația 
României s-a clasat pe 
locurile 4 ți 5 in clasa
mentele generale pe to
tal medalii, aur și punc
te, din cele 73 de națiuni 
participante și din 
națiuni care au 
medalii.

Pentru această 
lentă performanță, 
condițiile in care 
țări au prezentat 
100 și 300 de

28 de 
cucerit

Cu trei recorduri naționale valoroase, la haltere

DRAGOMIR
IN [TAPA A

SLAIU A CUCEI
4-a A „CUP

PRIMUL IOC
MONDIALE**

La Cardiff (Țara Galilor), in 
cadrul etapei a 4-a a -Cupei 
Mondiale** la haltere, sportivul 
român Dragomir Cioroslan a 
obținut un succes remarcabil 
in cadrul categoriei semimij- 
locie, elastndu-se pe primul loc, 
cucerind totodată si -Dragonul 
de argint** care se acordă cu 
acest prilej. H este si primul 
halterofil din tara noastră care 
obține un asemenea titlu. SI 
rezultatele sale sînt deosebit de

plan mondial, 
și-a corectat

valoroase pe 
D. Cioroslan 
toate cele trei recorduri na
ționale: 350 kg la totalul celor 
două stiluri (v.r. 347,5 kg) ; la 
„smuls**: 153,5 (v-r. 153 kg) și 
la „aruncat**: 197,5 kg (v.r. 
195,5 kg).

Cu 95,98 puncte reprezentan
tul tării noastre a fost declarat 
cel mai valoros halterofil al 
acestei etape a „Cupei Mon
diale".

unor performante cit mai 
ne. La unele sporturi sau 
unele probe concurența a 
mare și puternică, asemănă
toare cu aceea de la campio
natele mondiale șl Jocurile O- 
limpice.

Edmontonul fiind asemănător 
cu Los Angeles, ca distanță șl 
diferență de fus orar. Univer
siada ’83 a Însemnat totodată 
o bună repetiție pentru marea 
intilnire a sportivilor lumii 
din vara viitoare, la Olimpiadă 
cînd, mulți dintre cel care

fost

Hristache NAUM

Edmonton, 12 iulie.

(Continuare in pag. a 4-a)

exce- 
în 

alte 
intre 

partici
pant!, sportivii noștri me
rită felicitările și îmbrăți
șările tuturor iubitorilor 
sportului din țara noas
tră. Dacă adăugăm la 
medaiiile individuale pe 
acelea ciștigate de echi
pe, atunci constatam că, 
in mod practic, aproape 
intreaga delegație va 
cobori din avion cu me
dalii pe piept.

De asemenea, antreno
rii, tehnicienii, medicii și 
oficialii care au pregătit 
și insoțit pe sportivi, au 
dreptul la felicitări pen
tru medaliile ciștigate.

Întreaga pregătire și 
organizare a participării 
studenților sportivi din 
țara noastră la cea de a 
12-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare de 
vară, realizată de U.T.C., 
C.N.E.F.S. și U.A.S.C.R. a 
devenit un succes re
marcabil și promițător al 
sportului românesc.

MEDALIAT» DE LA EDMONTON SOSESC AZI
Plecată marți, la ora 20 (ora României) din Canada, de

legația sportivilor noștri e3te așteptată să sosească astăzi, 
In jurul orei 9 dimineața, la aeroportul Otopeni, unde va 
avea o primire pe măsura performanțelor.



„DINAMOVIADA" DE OINĂ, IZVOR DE JUCĂTORI
TALENTAȚI, DE INSTRUCTORI PASIONAȚI...

AU FOST DESEMNATE CAMPIOANELE

ȘCOLARE LA GIMNASTICĂ RITMICĂ B

Dintre numeroasele partici
pante la etapa de masă a „Di- 
namoviadei“ de oină, competi
ție desfășurată sub egida „Da- 
ciadei" și deschisă elevilor »i 
militarilor aparținând M.I., 11
echipe — care au mers din 
victorie in victorie — s-au În
trecut. timp de trei zile. pe 
stadionul Tineretului din Ora
dea pentru desemnarea forma
ției laureate pe anul 1983.

Pe măsură ce se consumau 
meciurile turneului final, trei 
ech’pe se detașau in lupta pen
tru un loc pe podium : Dtnamo 
— Marea Neagră (instructor — 
Aurică Radu), Dinamo Băneasa 
II (maestrul sportului losif 
Minac) ți Dinamo Tunari (prof. 
Vasile Iu ga), fiecare constitu
ind ansambluri bine armoniza
te atît la „prinderea14, cât și la 
„bătaia mingii14. Așteptate cu 
viu interes, jocurile directe din
tre aceste trei protagoniste s-au 
Încheiat cu rezultate mal puțin 
scontate : Dinamo Băneasa — 
Dinamo Tunari 11—4, Dinamo 
Marea Neagră — Dinamo Bă
neasa II 17—10 si Dinamo Tu
nari — Dinamo Marea Neagră 
9—7. Se Întrevedea un turneu 
de baraj Intre aceste trei ani
matoare. Dar, spre final, a a- 
părut surpriza, formația Dina
mo Bega (excelent condusă de 
către maestrul sportului Tra
ian Perșinaru) învingînd pe 
Dinamo Tunari cu 8—4. Așa
dar. în cursa pentru primul 
loc au rămas doar Dinamo Ma
rea Neagră și Dinamo Băneasa 
II. jocurile de baraj pentru 
departajare dind cîștig de cau
ză oiniștilor din prima echipă, 
care au avut In mijlocașul cen
tru Savu Zăbavă un ingenios 
dispecer, iar tn Tase! Dumitru, 
Marian Manta si Nlcolae Tran
dafir principalii realizatori de 
puncte suplimentare. Scorul In 
cele două lntîlniri de baraj :

18—4 și 12—8 pentru Dinamo 
Marea Neagră.

Specialiștii prezenți pe sta
dionul Tineretului din Oradea 
au fost pe deplin satisfăcuti 
de calitatea jocurilor, „Dina- 
moviada44 atrăglnd numeroși 
tineri talentați care au făcut 
primii pași pe terenurile de 
oină In acest an. „Marea majo
ritate a componentilor echipe
lor, ne-a spus arbitrul republi
can de oină Ion Dobrescu. au 
invitat oină eu prilejul actua
lei „Dinamoviade44. Sportivii 
care s-au evidențiat în întrece
rile de masă au fost selecțio
nați pentru tradiționalul curs 
de instructori de oină, pe care 
i-au absolvit peste 60 de elevi 
și militari. Și Încă ceva : ma
eștrii sportului Blihai Andruș- 
că, Nicolae Păsărică, Nlcolae 
Fundățeanu, Mihai Bobeică șl

alti jucători ai echipei Dinamo 
București, multiplă eampioană 
a tării, au ajutat la pregătirea 
echipelor calificate In turneul 
final de la Oradea44.

într-adevăr, s-a văzut apor
tul acestora la pregătirea oiniș
tilor. De asemenea, am relntll- 
nit, la aceste finale, pe Nicolae 
Peirușan, Gabriel Mlslea si 
Ion Mateiaș foști jucători la 
Dlnamo Tunari, acum In pos
tură de antrenori.

„Dinamoviada44 — izvor de 
jucători talentați, de instructori 
pasionați-..

CLASAMENT : 1. Dinamo
Marea Neagră 34 p, 2. Dinamo 
Băneasa II 30 p, 3. Dlnamo 
Tunari 26 p, 4. Dinamo Bega 
22 p, 5. Dinamo Someș 20 p, 
6. Dinamo Șiret 20 p, 7. Di
namo Jiul 20 p.

Traian lOANIJESCU

„Dinamo‘‘-MaTea Neagră, ciftigătoarea ediției 1983 a „Dinamo- 
viadei** de oină. Foto : AL. DUMITRESCU

0 ZI A SPORTULUI PENTRU TOVĂRĂȘII NOȘTRI DE MUNCA-
LINOTIPIȘTI, ZEȚARI, GRAVORI ZINCOGRAFI.

Duminică, la baza sportivă 
si de agrement a Combinatu
lui poligrafic ..Casa Scinteii44. 
situată pe coronamentul lacu
lui Herăstrău, aproape 3 000 
de oameni ai muncii — lino
tipist!. zețari, gravori, zinco
grafi etc., cei care lucrează 
neobosit, cu pasiune pentru 
cuvîntul scris, si-au petrecut 
o zi de recreare prin mișcare. 
..O zi a sportului44, cum au si 
intitulat-o. O zi Înscrisă în 
competițiile De care munci
torii din poligrafie le inițiază 
Si le susțin în cadrul ..Dacla- 
dei“. O zi-bilant acum aproa
pe de miilocul sezonului de 
vară, rodnică In rezultate. 
Fără performeri, fără tineri 
cu nretentii de a deveni mari 
campioni, ci cu dorința de a 
face sport, dună orele de 
muncă in care toti doresc să 
fie la înălțime...

Fostul tipograf Emilian E- 
ncscu. acum secretar al aso
ciației sportive a Combinatu
lui poligrafic ..Casa Scinteii44. 
a avut o zi neobișnuită. Fi
indcă n-a fost ușor, pentru un 
singur om. să coordoneze în
tregul program al acțiunilor 
sportive desfășurate in această 
zi a exercițiului fizic orga
nizat. Experiența sa de atlet 
la Dlnamo si de jucător de

oină în această asociație i-a 
prins bine. Emilian Enescu 
reușind să se descurce In tsa- 
te cazurile, să-i mulțumească 
si pe amatorii de popice (prin
tre el. lăcătușul Vasile Gălă- 
teanu și tinichigiul Marin Si- 
moiu). Pe numeroșii tineri 
care vroiau să joace fotbal 
(în frunte cu zugravul Alexan
dra Urdă sl zincograful Vio
rel Cochintu). pe pasionatii 
tenisului de masă (avind drept 
animator pe lucrătorul la ste
reotipie Nicolae Bartoc). Am 
lăsat la urmă pe tinerii mun
citori care s-au consacrat 
sportului nostru national, oină, 
prezent la loc de cinste în 
programul întrecerilor, cu doi 
jucători dintre cei mai cu- 
noscutl. zincografii Ion Anton 
si George Drăghia. maeștri ai 
sportului, cei care într-o bună 
măsură au contribuit ca echipa 
lor să cucerească mai mult de 
o duzină de titluri de cam
pioană a tării sl de ..Cupe ale 
României44! Oină are. real
mente. multi prieteni In rîn- 
dul tipografilor de la Combi
nat. muncitori harnici In pro
ducție. dăruit! totodată sportu
lui. cum au demonstrat si a- 
cum, în această frumoasă zi 
de Început de iulie !

A fost lume multă pe baza

sportivă si de agrement a 
muncitorilor poligrafi de la 
Casa Scinteii. în jurul terenu
rilor pentru ..locuri44, al lacu
lui în care multi caută să se 
inițieze în înot. La terenurile 
de tenis, citiva oaspeți de ex
cepție. Printre ei. prof. dr. do
cent C. Gh. Dimitriu. din con
ducerea Spitalului de urgentă. 
Juca — cu verva-i cunoscută 
— o partidă. în compania u- 
nor colegi de la Spitalul mili
tar. demonstrind. si acum la 
a... doua tinerețe, că sportul, 
mișcarea în aer liber repre
zintă unicul antidot împotriva 
îmbătrînirii. O demonstrație 
reușită, aplaudată cu brio de 
toti cei prezent! : „Un argu
ment totodată — cum ne spu
nea șeful de garai Ilie Dacău. 
un mare animator al sportului 
în Combinat — de a poposi 
cit mai des aici, la această 
bază de agrement. adevărată 
oază de sănătate care ne stă 
la dispoziție 1“

Da. are dreptate. Si au eon- 
firmat-o toti cel ce au fost 
duminică pe această primi
toare bază sportivă ai de agre
ment a muncitorilor poligrafi, 
creată pentru ei. pentru sănă
tatea lor 1

Tiberlu STAMA

ACȚIUNI PENTRU OAMENII MUNCII BUCUREȘTENI
Comisia Sport-Turism din ca

drul Consiliului municipal al 
sindicatelor din Capitală (șef 
al comisiei Vasile Codrca) ne 
oferă tot mai dese prilejuri de 
a constata că este preocupată 
pentru a găsi noi forme si mij
loace de a atrage tineretul șl 
oamenii muncii din asociațiile 
sportive sindicale spre, stadioa
ne și spre zone de agrement 
si recreare. Două Interesante 
inițiative, avind ca generic 
«Daciada44, nl se anunță pentru 
această săptămînă. Este vorba 
de un concurs de atletism re
zervat veteranilor, organizat

ioi, 14 iulie, pe stadionul Ti
neretului. în colaborare cu aso
ciația sportivă a Centrului Na
țional de Fizică Măgurele. Pro
gramul, care va începe la ora 
18. cuprinde alergări, pe cate
gorii de vîrstă, bărbați și fe
mei. după cum urmează: 40—45 
de ani ; 45—50 ; 50—55 ; 55—60 
și peste 60 de ani. Concursul 
este deschis tuturor amatori
lor, așteptatl joi pe Tinere tu- 
hiL Cea de a doua inițiativă 
este o acțiune turistico-sporti- 
vfi de amploare pentru petre
cerea unei duminici în tovără
șia exercițiului fizic. Două

mari colective de oameni at 
muncii vor pleca să-și petreacă 
sfîrșitul de săptămină la Cheia 
si Poiana Brașov.
• La sfîrșitul acestei săptă- 

mfnl, în Capitală, se vor des
fășura întrecerile finalei pe ța
ră a tradiționalei competiții 
dotată cu „Cupa Constructo
rul44. Programul cuprinde pro
be de cros și tenis de cîmp 
(băieți șl fete) pe stadionul O- 
llmpia și popice, handbal șl 
volei în sala Construcția — V5- 
fan.

Cu două săptămini in urmă, 
în Sala aport urilor din Brașov, 
apreciam eforturile vizibile pe 
care gimnastica ritmică le tace 
pentru ridicarea continuă a ni
velului său de exprimare, tine
rele sportive de categorice a 
IV-a, a m-a și a H-a oferin- 
du-ne multe execuții de ridica
tă valoare tehnică. Apoi, o altă 
competiție a remit să confirme 
bunele impresii de la Brașov.

Sala sporturilor din Constanța 
a găzduit, la finele oăptăminll 
trecute, concursul republican al 
«duhurilor sportive țoolare la 
gimnastică ritmică, Întrecere care 
a reunit gimnaste de la toate 
categoriile de clasificare. A fost 
o competiție care a evidențiat 
strădaniile tinerelor concurente 
de a-șl perfecționa oontlnuu mă
iestria, iar faptul care reține 
atenția, în primul rfnd. este acela 
că locurile fruntașe au revenit 
unor unități sportive școlare de 
pe întreg cuprinsul patriei. Ast
fel, pe podium au urcat atît gim
naste bucureștene, cit șl din 
Baia Mare. Constanța, Brașov, 
Tg. Mureș, Brăila, Piatra Neamț 
sau Bacău. La categoria a IV-a, 
de pildă, ca și acum două săp- 
tămîni, la Brașov, primul loc a 
revenit echipei Clubului spcrrt’v 
școlar nr. 1 din București, care 
a avut în Francisca Dumitrescu 
o lideră autoritară, clasată cu 
mal bine de 1 punct avans tn 
fața adversarelor 6ale. La cate
goria a m-a o victorie netă a 
brașovencelor, de data aceasta 
Magdalena Graef nemairatlnd 
șansa și dastndu-se de dnd ori 
pe locul I I Succese ale C.S.ș. 
Brașovia șl la categoria a n-a 
in care, la individual. Carmen

Savu s-a situat pe locul I de 
4 ari. La categoria I Alina Dră- 
gan (C.S.Ș. Z Buc.), iar la maes
tre Dorina Cordoș (C.S.Ș. nr. 2 
Buc.) au ctștigat categoriile res
pective de clasificare, un frumos 
succes repurtlnd șl gazdele — 
locul I, prin C.S.Ș., la categoria 
maestre.

Rezultatele tehnice: cat. a IV-a, 
echipe : C.S.Ș. nr. 1 Buo. 132,80 
p, C.S.Ș. nr. 1 Baia Mare 130,35, 
CJS.Ș. nr. 1 P. Neamț 130,00 ; 
Individual compus : Francisca 
Dumitrescu 2S.40, Claudiâ Csula 
(C.S.Ș. Bala Mare) 27,30, Adriana 
Stoenescu (C.S.Ș. nr. 1 Buc.) 
28.80 ; cat a m-a, echipe : C.S.Ș. 
Brașovia 180,50 p, C.S.Ș. nr. 1 
Buc. 178,10 p, C.S.Ș. Pionierul 
Timișoara 173,05 p ; individual 
compus : Magdalena Graef 37,65 
p, Anca Zota 36,25 p, Sorina 
Savu 36,00 p (toate C.S.Ș. Brașo- 
vla) ; cat. a n-a, echipe : C.S.Ș. 
nr. 1 Tg. Mureș 115,15 p, C.S.Ș. 
nr. 1 Buc. 113,30 p, C.S.Ș. Bacău 
112,60 p ; individual compus : 
Carmen Savu (C.S.Ș. Brașovia) 
27,35 p, Ileana Stoica (C.S.Ș. nr. 1 
Buc.) 26,70 p, Anca Avram (C.S.Ș. 
Bacău) 26,50 p ; cat. I, echipe ! 
C.S.Ș. Brăila 107,95 p, C.S.Ș. nr. 1 
Constanța 107,40 p, C.S.Ș. Tg. 
Mureș 104,70 p ; individual com
pus : Alina Drăgan 33,35 p, Ml- 
rela Drăgulid 37,90 p (ambele 
C.S.Ș. nr. 2), Daniela Saulea 
(C.S.Ș. Brăila) 36,95 p ; maestre, 
echipe : C.S.Ș. Constanța 108,25 
p, C.S.Ș. Brașovia 107,70 p, C.S.Ș. 
Ploiești 10125 p ; Individual 
compus : Dorina Cordoș 37,50 p, 
Mihaela Tănase (C.S.Ș. Brașovia) 
37,20 p, Adriana Rednlc (C.S.Ș. 
Bala Mare) 27,16 p.

„ȘTIII? MĂMICA MIA-I IA 1ST!11
O „ochioasă41 cu gene mari 

șl niște zulufi galbeni, un 
bretonaș negru cu nas clrn 
și un „șpllhosen" roșu stă
teau — evident, Intr-un loc 
de joacă — la sfat. Cea cu 
zulufii galbeni : „Voi știți că 
mămica mea e la lot?" Pri
viri mirate, umarațl ridicați 
a nedumerire și reîntoarcere 
la găletușa rămasă în nisip, 
la leagăne. Cine să Înțeleagă 
ce înseamnă să al „mămică 
la lot44 7 Poate nld cei mari 
nu tnțeJeg bine ce înseamnă 
eă fii copil eu „mămică la 
Iot” sau „mămică in lot” eu 
copil...

Ne aflam în avionul care 
zbura pe ruta București — 
Constanța. împreună eu lotu
rile d» volei care urmau să 
se îndrepte spre Burgas (Bul
garia), pentru a participa la 
campionatele balcanice. Peste 
ctteva minute trebuia să ate
rizăm pe aeroportul ,,Mihail 
Kogălniceanu44, de unde, cu 
un autocar, plecam mai de
parte. Maria Enache (jucă
toare la Farul Constanța, 
maestră a sportului, cu drea 
300 meciuri în naționala 
României) se precipită. Co
horta din avion șl grupul 
de pasageri așteaptă, tn or
dine, plecarea spre clădirea 
aeroportului. „Mia44, la fet de 
neUnlștitâ. Are o ciocolată 
mare în mină, cu oare tace 
niște semne. Dezlegăm miste
rul. Din Clădirea aeroportului, 
afidtnd toate regulile, por

nește spre noi, cu brațele în 
lături, un „fluturaș" galben. 
Anca, de 3 anișori, sare în 
brațele mamei unde rămtnc 
(foarte puțin) plnă ne Îm
barcăm In autocar. Mama și 
fiica se despart greu. Ancuța 
se urcă lntr-0 „Dacie44, cu 
tata și bunica. Veselă, tace 
mereu semne către mămica 
d, care pleacă cu autocarul. 
Ochișorii ti slnt însă în la
crimi. Ca șl *1 mamei din... 
lot.

Autocarul iese din Constan
ța, pe șoseaua spre Manga
lia. Maria Enache se uită pe 
geam visătoare. Se agită în 
schimb altă jucătoare, tot din 
Constanța — Inllana Enescu 
(maestră a sportului ; drea 
160 selecții în echipa națio
nală). Se duce la șofer șl îl 
roagă să coboare mal încet 
pe podul cel înalt, de la ie
șirea din oraș. în capăt, jos, 
un bărbat, purtlnd tn brațe 
un , copilaș. Răzvan Enescu... 
de șase luni ! Iuliana sare, 
aproape din mers și strlnge 
la piept „trofeul" care o pri
vește cu ochii mari, mirați. 
Răzvan Încă nu Înțelege că... 
șl mămica lui e la lot.

Ajuns tn Bulgaria, le-am 
întrebat pe cele două mămici, 
ce Înseamnă pentru ele o ast
fel de lntilnlre. ’în rezumat, 
ne-au răspuns oam la fei : 
„Este mai mult decăt un to
nic. Parcă mă simt mai pu
ternică".

Modesto FERRARINI
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Baschetul la C. S. Progresul București

ORGANIZAREA MODEL VA ADUCE, CU SIGI
De ani de zile, echipa feminină 

de baschet Progresul București 
se zbate la anonimatul grupei 
valorice 7—ia a Diviziei „A", 
fără * izbuti mai mult decît 
să ocupe locul 7 (In primăvara 
acestui an), după ce M alte 
ediții ale campionatului a luptat 
pentru evitarea retrogradării. Pa
radoxal modestele rezultate au 
fost obținute în condițiile unu! 
lot destul de valoros (din care 
reprezentativele țârii au selec
ționat ta flecare an jucătoare), 
motiv care a determinat condu
cerea dtabulul șl colectivul de 
Inimoși activiști obștești al Birou
lui secției de baschet să pro- 
oedeze la acțiuni menite să îm
bunătățească activitatea și per
formanțele baschetbalistelor.

Din capul locului trebuie să 
menționăm că secția de baschet 
a CA. Progresul are acum o 
oonrt rucțle care poate fi dată ea 
model de organizare, ea avînd 
echipe lnceptnd de ta Divizia ,A“ 
(antrenor Bruno Gheorghevld), 
treci nd prin Divizia școlară și de 
junioare (Nieullna Grigorescu), 
alungind la formațiile de Junioare 
șl de cadcte (Nieullna Grlgorescu 
și Georgeta Onlsle) șl încheind 
eu cele de mimibăschet, dintre 
care cele mal bune s-au aflat, 
recent, la Rm. Vlîeea, pârtieiptnd 
la tradiționalul Festival național 
pionieresc. Mal mult, datorită 
eforturilor depuse de diriguitorii 
secției «Se baschet și de «comitetul 
de părinți, la Progresul s-a i'<*u- 
șlt organizarea unei grape spe
ciale de Jucătoare înalte, selec

ționate tn urma unei acțiuni la rid 
care au luat porte circa 160 de de 
fetițe, pregătite acum de antre- del
norul Bruno Gheorghevlcl, pen- vtJ
tru a deveni pivoți de nădejde păi
al echipei de căub șl, într-o per- see
spectlvă, sperăm nu prea înde- gh
părtată, al loturilor naționale. »p|

— Apreciem, tovarășe Dorel -I
Cioară — ne-am adresat vicapre. bid
ședinte’jul Clubului din strada dr. col
Stalcovid — ca ireproșabilă del
,.schema" secției de baschet și -I
credem că ar fi șl în interesul ttol
altor unități să ne spuneți cîte fot
ceva din .secretele" reușitei în del
acest domeniu. pol

— Nu este vorba despre un se- Sil
creț, ci de găsirea „cheii" eu zel
care am deschis multe uși pe spl
care doar conducerea duhului ulii
șt antrenorii setției nu le puteau (șa
desfereca. Este vorba de sprijl- dL<
nul concret, dat din toată inima, gal
de cei care alcătuiesc conducerea fnj
obștească a secției, tovarășii Gri- cal
gore Togan — președinte, Dan pul
Mărcnlescu — vicepreședinte, del
Gheorghe Oancea, Dan Cristesra, cel
Dan Stănescu și Dumitru Filoti del
— membri, sprijin eonstlnd, de dej
pildă, din îndrumarea șl califi- etq
earea absolventelor de liceu, per- rel
fectionarea lor profesională șl nij
încadrarea în unități productive, dej
rezolvarea unor probleme per- -J
sonaie, participarea activă Ia crj
viata de zl cu zi a echipelor. Un țtn|
ajutor de mare preț îl primim ro|
șl din partea comitetului de pă- av|
rînti, din care fac parte, printre on|
aHil, Dumitru Fandosea șl Nl- rfi|
coiae Divoiu. Comitettd de pă- in I



ică, In Capitală

IE A JUNiOlillOfi, 
TINtRHOB TALENTE 

în vederea disputelor din a- 
teastă săptămină, F.R. Natație 
k selecționat următorii snor- 
ivl : ÎNOT: Laura Sachelarie. 
p. Stavriu. L. Voiculet (C.S.S. 
Brăila). Laura Ghilic. Cornelia 
Gherman. Cristina Deveselea- 
Bu. Daria Ciortan. G. Lupu, O. 
Paolazzo. D. Drăgulet. FI. Pas- 
llu (Lie. ind. 37 București). 
Noemi Lung. Maricica Culică, 
Gyongy Militz, Corina Creț, 
□ireșica Condu. R. Pinter, R. 
Grumaz. S. Bucătaru (C.S.M.S. 
Baia Mare). Monica Groza 
grisul Oradea). Rodica Fie. 
Timea Toth, O. Băcuieți 
C.S.S. Reșița). Cr. Ponta. L. 
Mosor (C.S.S. Ploiești). M. 
Liptac. H. Botezatu (C.S.S. A- 
rad) : colectivul de antrenori : 
Gb. Dimeca. I. Ionescu. Gh. 
Perjaru, Doina Sava, Gica 
Deac. M. Slavic, I. Schuster si 
r. Miritescu. Vîrsta de partici
pare : băieți : născut! in 1967 
ii 1968 fete : născute in 1968 
H 1969. POLO : VI. Hagiu, C, 
Moiceanu. D. Ghiiă. Z. Vamos 
Dinamo București). S. Diaco- 
iu (C.S.S. Triumf). V. Serban 
C.N. A.S.E.). M. Ragea (Ra
pid București). C. Oprlșan 
C.S.S. 2). F. Kiss (Crisul). 
a. Ion (Steaua), A. Măhălcan, 
P. Lisac (C.S.S. 1). R. Onea 
[C.S.S. Arad) : antrenori : Val. 
Wedianu si E. Georgescu. 
Virsta de participare : 1963 ai 
mai mici. SĂRITURI Luiza 
Nicolaescu (Progresul), Cristi
na Timar, Cătălin Cherciu 
fC.S.S. Triumf). Monica Baba. 
Aniko Bakos (Crisul). Elisa- 
beta Kapotz, Călin Hila și E- 
iniiian Peni (C.S.S. Sibiu) : 
antrenori : Elena Timar. P. 
Decuseară si Viorica Keiemen; 
Vîrsta de participare : născutl 
In 1966 si 1967.

Campionatul Diviziei „A“ (ediția 1982-’83)

și fondul de jucători

I La încheierea sezonului
PORTARI!: LUNG, MAI MULT DECIT NR. 1I

I 62-25
9 pierdut

l 34 II 13 21. DINAMO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

international Prietenia

A SPERANȚELOR
I CANOEI

I Lista țărilor participante vor
bește de la sine despre forța 
competiției, care poate fi ase- 
rnuită cu un campionat euro
pean. Este foarte probabil, 
[dealtfel, ca în august (20—23) 
printre laureatii campionatelor 
[continentale de luniori de la 
Poznan să găsim aceleași nu- 
pne care se vor remarca acum. 
I Pentru tînăra noastră gene
rație de caiacisti si canoisti. 
[schimbul de mîine al primei 
Rarnituri. concursul reprezintă 
un examen extrem de impor
tant si în același timp, extrem 
pe dificil. Sperăm că-1 vor 
trece cu bine, pentru că obli
gațiile tradiției se răsfrîna îl 
asupra... speranțelor.

Azi. în prima zi a concursu- 
llui (care cuprinde probe de 
p00 si 1000 m) vor avea loc, 
pe la ora 15. seriile si recali
ficările probelor de 1 000 m. 
Flecare tară poate înscrie 
nouă echipate de probă.

ANTE VALOROASE
— Grupa este aJcătuitfi din 20 

de fete ; cele mal mari sfnt 
născute in 1968, cele mal mici In 
1971 ; cele mal înalte au 1,87 m, 
cele mal mid 1,78 m. Cîteva 
exemple : Cedlla Laslo, născută 
|ln 1968, măsoară 1,87 m, Daniela 
iRădulescu 1968 — 1,86 m, surorile 
Isabela și Daniela Zahiu 1970 — 
1,78 m, respectiv 1971 — 1,78 m. 
încercăm să le creăm cele mal 
bune condiții de pregătire Indi
vidualizată, dar ne lovim de 
unele dificultăți de care am trece 
dacă am primi mai mult sprijin 
din partea F.R. Baschet. Mă re
fer Ia echipament șl material, 
precum șl la înlocuirea actuale
lor panouri din sală, care nu 
permit desfășurarea procesului 
de instruire în condițiile basche
tului de înaltă performanță.

Punînd punct discuției, am în
țeles că actualele performanțe ale 
secției de baschet Progresul 
(locul 7 în Divizia ,,A*. o jucă
toare în lotul național — Corne
lia Stolchlță șl trei în lotul de 
eadete — Gabriela Dlvofu, Cris
tina Pandelea șl Anca Mlron) nu 
sînt considerate suficiente de di
riguitorii duhului si că se fac 
eforturi pen‘ru îmbunătățirea 
lor. Este o poziție pe care o 
apreciem, după cum apreciem și 
activitatea Biroului de secție, 
Susă cu pasiunea specifică «de
păra țllor iubitori al sportului. 
Nu ne îndoim că vor veni și 
Tiar’le performanțe.

Dumitru STANCULESCU

începem, astăzi, retrospectiva „fondului de jucători" al Di
viziei A", ediția 1982/’83. Vom repeta clasamentul primilor 
cinci, ca țl In anii trecuți. Această retrospectivă nu se mai ba
zează pe media notelor — Între timp rubrica de fotbal a re
curs la sistemul remarcărilor cu litere mari —•. ci pe ansam
blul comportării, in campionat, dar ținînd seama si de aportul 
la echipa națională, de evoluția în cupele europene si chiar în 
întîlnirile Internationale amicale. Socotim că elementele de com
pletare mai sus-amintite — rezultate din comportarea pe plan 
internațional — contribuie Ia stabilirea unui „catalog" apro
piat de adevăr.

PORTARUL CRAIOVEAN, REVELAȚIA COMPETIȚIEI

Dar mai întîi clasamentul 
Drimilor cinci...

1.

2.
3.
4.
5.

LUNG (Universitatea Cra
iova)
MORARU (Dinamo) 
CAVAI (Jiul) 
CRISTIAN 
MIA (C.S.

(F.C. Argeș) 
Tîrgoviste)

Să notăm. în 
portarul Jiului, 
cele mai multe notări ..cu 
tere verzale" în cele 34 
etape de campionat (16). 
fiind, cum s-ar spune.

că 
are
11- 
de 
el 

_  .................. cel 
mai solicitat si mai constant 
portar al campionatului.

După această mențiune. e 
momentul să arătăm că Lung 
este nu numai portarul nr. 
al anului competitional 
’83, ci chiar jucătorul nr. 1 al 
acestei perioade, pe tot te
renul. pentru aceasta pledînd. 
pe lingă locurile sale deose
bite In campionat (vezi meciul 
Dinamo Universitatea Cra-

paranteză 
Cavai,

_. 1
1982/

este ceea ce se cheamă „stănî- 
nul careului mare", adică un 
portar de mare curai, netintuit 
de linia porții sl de impresia 
de siguranță pe care ti-ar o- 
feri-o „canatul" barelor.

Poziția de frunte a lui Mo
rarii este de asemenea recon
fortantă. pentru că sl Moraru 
e un portar recuperat. Mai 
puțin temerar spre colturile 
careului. Moraru are un extra
ordinar reflex in momentele 
limită, fiind sl el omul care 
poate cîstiga (singur) un meci.

Despre Caval am vorbit. 
Cristian rămîne un portar de 
valoare, care a pierdut vreo 
două trenuri — cum se spune 
— unul din ele fiind cel de la 
Madrid, la 0—2. N-a avut pu
terea — poate nici posibilita
tea — să revină, ca primii doi. 
Mia, a cărui prezentă ar pu
tea să surprindă, are meciuri 
mari la activul său. (Ne amin
tim de un meci la Ploiești, 
salvat de Mia la un scor mi
nim 0—1). Face parte din ca
tegoria celebrilor desperados, 
care au făcut scoală si au fost 
întotdeauna iubiți de public.

Pe locul sase s-ar afla Spe- 
riatu — în primul rînd 
avut două momente 
(Belgrad, cu olimpicii, si acel 
0—3 cu Dinamo, pe stadionul 
din Regie). , ,

Cu Speriatu se cam încheie 
lista portarilor care fac ca e- 
ehipele să aibă un sentiment 
de siguranță în timpul jocului. 
De-a lungul campionatului au 
mai fost remarcat! cîtiva por
tari. de la un joc la 
cum e cazul lui 
Arlciu. Costas si 
sau Moise.

Din această 
lipsește Insă un 
E vorba de 
stellstul. care nu a 
proape deloc în acest campio
nat. din motive greu de Înțe
les. Dar «intern convins! că 
Iordache — care nu lntlmplă- 
tor se află la Paris la această 
oră — va realiza marele său 
come back, cum spun englezii. 
Să-1 urăm succes celui care, 
fără Întreruperea avută, ar fi 
putut repeta itinerarul lui 
Dino Zoff, prin longevitate ți 
clasă.

el a 
grele

altul. 
Bucu. Clipa, 
chiar Lascu

retrospectivă 
mare portar. 

Vasile Iordache, 
Jucat a-

toon CHIRILA
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• A realizat 31 de puncte pe teren propriu (a ______
un punct cu Sportul studențesc. Steaua și Universitatea Craiova), 
iar In deplasare a obținut 18 puncte (cite două puncte cu F.C.M. 
Brașov, Sportul studențesc ți Politehnica Timișoara, cite un x . - . „----- p Q olt, corvinul. Steaua, Jiul,

Constanța, Petrolul, F.C.
punct cu A.S.A. Tg. Mureș, F.C. 
Chimia, Universitatea Craiova, F.C. 
Bihor, C.S. Ttrgovlște șl S.C. Bacău).
• Cel mal bun loc ocupat : 1 (de 

loc : 5—7 (în prima etapă).
0 Golgeterii echipei : Augustin 14 „____ ____ , ___=__

— dte 7, Mulțescu 6, D. Georgescu ți Iordache — dte 5, Țălnar, 
Orac, Movilă ți A. Nicolae — dte 4, Custov 2.
• Jucători folosiți : 31. Moraru, Mulțescu, Augustin șl Văetuș

— dte 31 de meduri, A. Nicolae, Dragnea ți Orac — dte 30, 
I. Marin 29, Custov 28, Btredle țl Iordache — dte 26, Dinu 25, 
Țălnar 23, Movilă 16, Stănescu 14, D. Georgescu șl L. Moldovan
— dte 8, Eftimescu 6, Vlad I, Serțov 3, Mărginean 1.
• Cartonașe galbene : 30 la U jucători ; ode mai multe : A. 

Nloolae, I. Marin si Iordache — dte 5.
• Cartonașe roșu : nici unul.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 2 transformate (D. 

Georgescu șl Augustin), 2 ratate (D. Georgescu șl Custov) ; a 
fost sancționată cu un penalty transformat.
• A expediat 572 de șuturi (337 acasă — 235 în deplasare), 

dintre care 260 pe poartă (167 acasă — 103 în deplasare).

25 de ori) ; cel mai slab
goluri, Văetuș ți Dragnea

1 UMV. CRAIOVA 34 20 6 S 66 29 46
0 A realizat 32 de puncte pe teren propriu (a pierdut cite un 

punct cu Dinamo șl C.S. Tlrgovlște), iar In deplasare a obținut 
14 puncte (cite două cu r.C. Bihor, Steaua, F.C. Constanța, 
Chimia și Petrolul, dte un punct cu Corvinul, Politehnica Iași, 
F.C.M. Brașov și Dlnamo).
• Cel mal bun loc ocupat i 1 (prima etapă) ; cel mal slab 

loc : 13 (etapa a 3-a).
® Golgeterii echipei : Cîrțu 19 goluri, Bălăci 10, Cămătaru 9, 

Geolgău 8, Irimescu 6, Donose șl Negrilă — dte 4, A. Popescu 
și Ungureanu — dte 2, Ștefănescu și Țiclez . — cîte 1.
• Jucători folosiți : 21. Negrilă șl Cîrțu — cite 34 de meciuri, 

Tilihol 33, Ticleanu, Lung șl Geolgău — dte 32, Ungureanu 31, 
Irimescu 30, Ștefănescu 29, Balacl 28, Cămătaru 27, Beldeanu șl 
Donose — cite 20, Crișan 16, A. Popescu 14, Ciupltu 13, DumitruDonose — dte 20, Crișan 16, A. Popescu 14, Ciupltu 13, 
Cloroianu și Bleu — dte 4, Boldici 3, Blca 1.
• Cartonașe galbene : 46 la 10 jucători ; cele mai 

Tilihol ți Negrilă — dte 10.
• Cartonașe roșit : Donose (etapa a 2-a), Beldeanu 

31-a) și Bălăci (etapa a 31-a).
0 A beneficiat de 11 lovituri de la 11 m t 3 transformate 

(Balacl 4, Irimescu 2, Cîrțu ți Ungureanu), 3 ratate (Cămătaru, 
Irimescu ți Cîrțu) ; a fost sancționată cu 4 penalty-uri — 
1 transformat, 3 ratate.

0 A expediat 497 de suturi 
dintre care 234 pe poartă (178

multe :
(etapa a

(361 acasă — 136 în deplasare) 
acasă — 56 în deplasare).

î. SPORTUL STUDENȚESC
0 A realizat 28 de puncte pe . __ ______

puncte cu Dinamo, cîte un punct cu jiul, ‘ Corvinuf F.C. Argeș 
șl F.C. Constanța), iar în deplasare a obținut 16 puncte (cite 
douâ cu F.C. Argeș, Petrolul, F.C. Constanța, F.C. Olt, Poli
tehnica Timișoara țl Corvinul, dte un ' — - - .
Tg. Mureș, Jiul țl F.C.M. Brașov).

0 Cel mal bun loc ocupat : 1 (de
3—4 (prima etapă).
• Golgeterii echipei : M. Sandu 

Terheș 6, Bucurescu 5, O. Ionescu, 
— otte 4, Lala 1.
• Jucători folosiți : 16. Speriatu, M. Mlbal și Munteanu n — 

cîte 34 de meduri, Cazan, Pană ți M. Sandu — dte 33, Iorgu- 
lescu, Bucurescu și Terheș — dte 32, FI. Grigore 31, Chihala 26. 
O. Ionescu 23, Șerbănicâ 20, Munteanu I 14, Lala 10, Llcă 6. 
Gîrjoabă și Burchel — dte 1.

0 Cartonașe galbene : Sl la 14 jucători ; ede mti multe : 
M. Sandu și lorguJescu — dte T.
• Cartonașe roșii : Iorgulescu (etapa a 2-a) țl FI. Grigore 

(etapa a 26-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 2 transformate (O. 

Ionescu 3) una ratată (Chlhala) ; a fost sancționată cu 4 penalty- 
uri : 1 transformat, 3 ratate.

0 A expediat 370 de șuturi (253 acasă — 117 în deplasare), 
dintre care 178 pe poartă (124 acasă — 54 In deplasare).

§

g

$

$

I
REZULTATELE MECIURILOR DE BARAJ
PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA „C

34 16 8 8 48-29 44
teren gropriu (a pierdut două

punct ou Dinamo, A.S.A.
7

14
ori) ; cel mal slab loc :
goluri, 

Iorgulescu
n. Grigore 
șl Munteanu

iova), marile sale „jocuri eu
ropene" (Bordeaux. în primul 
rînd. Florența de două ori. Li
sabona si Stockholm — ne o- 
prim aici, deși enumerarea ar 
putea continua).

Silviu Lung este un portar 
renăscut. în cazul lui. rolul 
determinant l-a avut propulsa
rea psihică spre virf. (Si asta 
într-un moment în care se în
trevedea chiar un schimb cu 
Ducadam I Cit de întortochea
te sînt căile fotbalului...). El

Unirea Dej — Henlu Prundu 
Btrgăulul 5—0 (3—0), Chimia T. 
Vladlmlrescu (Arad) — Mecanica 
Oriștie 1—1 (1—0), Petrolul Berea 
(Buzău) — Avîntul Mlnedu (Pra
hova) 3—0 (1—0), Auto Timișoara 
— Metalul Oțelul roșu 4—1 (3—1), 
Blectromureș Tg. Mureș — Me
talul Vlăhița (Harghita) »—0 
(4—0), Simared Bala Mare — Unlo 
Satu Mare 0—1 (0—1). Rezultatele 
ne-au fost transmise de D. Va
tan, Gh. Momăllâ, M. Irimla, C. 
Crețu, Gh. Botezau, A. Crișan.

De la Comisia de competiții a 
F.R.F. ni s-au mal comunicat ur
mătoarele rezultate : Victoria Leh- 
lîu (Călărași)—Electrica Constanța 
2—0, l.U.P.S. Chltlla (București)—

Agronomia Slobozia (Ialomița) 
4—0, Progresul Pucioasa (Dîm
bovița) — Celuloza Zărneștl 
(Brașov) 3—1, Avîntul ICRA Pi
tești — Textila Roșiori (Teleor
man) 0—0, Avîntul Gălănețti (Su
ceava) — Voința Lețcani (lași) 
4—0 (1—0), cimentul Blcaz
(Neamț) — Proletarul Bacău 2—0 
(1—0), Victoria T.C. Galați — Și
retul Surata (Vrancea) 2—1 (0—0), 
Tractorul Vizlru (Brăila)—Șoimii 
Topolog (Tulcea) 2—0 (1—0),
Constructorul Tg. Jiu (Gorj) — 
Știința Drăgăneștl (Olt) 1—3, 
Azbestul Dubova (Mehedinți) — 
Progresul Bălleștl (Dolj) 2—1 
(0—1), C.I.L. Blaj (Alba) — Mi
nerul Sunculuț (Bihor) 2—1.

Î7 IULIE 1983
TRAGEM EXCEPȚIONALĂ

MULTIPLE 
MARI SUC-

7 extrageri 
de 66 nu-

MffllNISmili Dl SUI UHB-MOWSPOBT fflfOBNtm
• PRONOSTICURI... Printre 

marii dștlgători la Pronosport 
se numără sl Nlțulescu Florin 
din București, care la concursul 
din 29 mal a.c a obținut un 
autoturism „Dacia 1300“. Iată 
pronosticurile Iul pentru con
cursul de duminică 17 Iulie 1983 : 
I. Cimentul Med. — Portul C-ța

2 ; n. Met. Mangalia — Rapid 
Fetești X ; m. Olimpia Rm. S.
— Gloria Bz. 1, X ; IV. Gloria 
Focșani — Met. Buzău 1, 2 ; V. 
Chimia Brazi — Prahova Pl. 1, 
X ; VI. A.S.A. Mlzll — Met. Plo- 
penl 1, X, 2 ; vn. Carpați Sin.
— Poiana Cmp. 1 ; Vin. Chimia 
Tr. M. — ROVA Roșiori 1 ; IX.

Sportul mc. Caracal — Aiuzniniu 
X, 2 ; X. Torpedo Zrn. — ÎH- 
tnamonla 1 ; XI. Mobila Codlea 
— Tractorul Bv. X ; XU. U- 
puțufl — CJ.L. Slghet 1 ; XIH. 
Bradul Vlșeu — Min. Cavnlc 1.

• TRAGEREA 
PRONOEXPRES de astăzi, 
lte 1983, se televizează în 
tnceptnd de la ora 17,20.

OBIȘNUITA 
' 13 iu-

dlrect

CON-

ClȘTISl’L E MARE,

SECRETUL E MIC
►

LOZmPLIC
eu . . ) cTștigiirf 

’ In băniși 
autoturisme

• CÎSTIGURILE 
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
10 IULIE 1983. Categoria 1 (12

a
re- 

______ _ . _ _______ ___ a 
1.674 lei si 116 variante 25% a 
418 lei : categoria 2 (10 rezul
tate) : 62 variante 100% a 249 
lei si 1.244 variante a 62 lei.

rezultate) : 5 variante 25% 
10.321 lei : categoria 2 (11 
zultate) : 8 variante 100% _

POATE

Dacia

bani

POSIBILITĂȚI 
DE NOI 51 
CESE I
In cadrul a 
cu un total 
mere,
ORICINE JOACA
OBȚINE :
• autoturisme

1300"
• mari sume de
• excursii peste hotare 
BILETELE DE 25 LEI VA
RIANTA AU DREPT DE 
CIȘTIGURI LA TOATE 
EXTRAGERILE I

Consultat! prospectul 
și jucați din timp nu
merele preferate I

ULTIMA ZI DE PARTI
CIPARE - simbâtă 16 Iu
lie 1983.



JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ
MEDALIAȚII ROMÂNI

AUR

ULIANA BĂLAN - gimnastică (sol)
FLORENȚA CRĂCIUNESCU - atletism (disc)
ANISOARA CUȘMIR - atletism (lungime)
ELISĂBETA GUZGANU — scrimă (floretă indiv.)
LEVENTE MOLNAR - gimnastică (inele)
MARIA RADU — atletism (3 000 m)

ARGINT

CARMEN BUNACIU - înot (100 m spate)
CARMEN BUNACIU - înot (200 m spate)
NICOLAE BODOCZI - scrimă (spadă indiv.)
EMILIA EBERLE — gimnastică (indiv. compus)
GHEORGHE LAUTARU - ciclism (adițiune puncte)
DOINA MELINTE - atletism (1 500 m)
ROZALIA OROS - scrimă (floretă indiv.)
MIHAELA R1CIU - gimnastică (indiv. compus)
MIHAELA RICIU - gimnastică (sol)
ROMÂNIA - baschet feminin, echipe
ROMÂNIA - gimnastică, echipe
ROMÂNIA - scrimă, floretă feminin echlp# 

BRONZ

LAURENȚIU BUCUR,
ADRIAN MARCU - tenis (dublu masculin)
VALI IONESCU — atletism (lungime)
DOINA MELINTE - atletism (800 m)
LEVENTE MOLNAR — gimnastică (cal cu minere)
VALENTIN PINTEA - gimnastică (sărituri)
MARIA RADU - atletism (1 500 m)
MIHAELA RICIU - gimnastică (paralele)
MIHAELA RICIU - gimnastică (sărituri)
LUCIA ROMANOV

—------------------------------------i
- tenis (simplu feminin)

FIȘIER
; ATLETISM, feminin, 1503 m —.
1. Gabriela Dorio (Italia)
6:07,26; 2. Doina Melinte (Româ
nia), 4:07,34 ; 3. Marla Radu 
(România) 4:08,41 ; 4. Martina 
Krott (B.F.G.) 4:03,07 ; 5. Lynh 
Wiliams (Canada) 4:12,40 ; 6.
Missy Kane (S.U.A.) 4:15,42 ;
Înălțime — 1. Tamara Bîkova 
(U.R.S.S.) 1,98 m ; 2. Silvia Cos
ta Acosta (Cuba) 1,98 m ; 3.
Maryse Ewanje-Eppe (Franța) 
1,92 m : 4. Marina slsoeva
(U.R.S.S.) 1,90 m ; 3. Brigitte
Reid (Canada) 1,90 m ; 6. Coleen 
Sornmer (S.U.A.) 1,90 m : 7.
Ann Bair (Canada) 1,87 m ; 8. 
Wenqln Yang (R.P. Chineză) 

1,87 ; 9. Nicullna Vaslls (Româ
nia) 1,87 m ; 400 mg — 1. Eca- 
terina Fesenko (U.R.S.S.) 54,97;
2. Elena FHipișina (U.R.S.S.)
56,10 ; 3. Cwen Wall (Canada) 
56,18 ; 4. Judi Brown (S.U.A.) 
57.42 : 3. Glusepplna Clrull (Ita
lia) 57,78 ; 6. Andrea Page (Ca
nada) 58,45; 4X100 m — 1. S.U.A. 
42,82 ; 2. Canada 43.21; S.
U.R.S.S. 44,20 ; masculin, suliță 
— 1. Dainis Kula (U.R.S.S.) 87,80; 
2. Helmut Schreiber (R.F.G.) 
84,12 m; 3. Stanislav Gorak (Po
lonia) 83,20 ; 4. E. Vilhjamsson 
(islanda) 82,48 ; 5. S. Gavra»
(U.R.S.S.) 81,46; 8. Z. Malokwa
(Tanzania) 79,00 ; 110 mg — 1.

Andrei Prokofiev (UJt.S.S.) 13,U; 
1. Willie Gault (S.U.A.) 13,4>; 8. 
Marc Mc Koy (Canada) 13,37 j 
1 Jack Pierce (S.U.A.) 13,66 : ». 
Romuald Glegiel (Polonia) 13,73 ; 
8. Anatoli Tltor (U.R.S.S.) 13,84; 
5000 m — 1. Stephen Harla (Ma
rea Brltanie) 13:48,99 ; 3. Fatal 
Baccouche (Tunisia) 13:47,89 ; 3. 
Shuichl Yomeshlge (Japonia) 
13:48,13 ; 4. Gerardo Alcada
(Mexic) 13:48,60 ; 5. Jose Garda 
(Spania) 13:48,97 ; 8. Lula Ga
briel Hopta (Portugalia) 13:51,33; 
800 m : — 1. Ryszard Ostrowski 
(Polonia) 1:46,29 ; 2. Graham
Williamson (Marea Brltanie) 
1:46,66 ; 3. Mohamed Aloulnl
(Tunisia) 1:46,73 ; 4. Jamee
Mays (S.U.A.) 1:46,78 ; 5. Mark
Handelsman (Israel) 1:46,87 ; 8. 
Crlstopher Mc George (Marea 
Brltanie) 1: 48,13 ; 4X188 m — 1. 
S.U.A. 38,50 ; 2. Canada 38,68 ; 3. 
U.R.S.S. 39,04.

POLO. Ultimele rezultate 7 
S.U.A. — România 11—18 (5—4.
3— 0, 2—3, 1—3), U.RJSJS. — Cub*
10—7 (1—2, 3—1, 4—1, 2—3); Ja
ponia — Australia 14—8 (2—1.
4— 1, 2—3. 6—2). R.r. Chineză —
Olanda 11—10 (2—3, 4—3, 3—3.
2—2), Canada — Italia 8—8 (3—8, 
1—2, 3—3, 1—1). Clasament final: 
1. U.R.S.S., 3. S.U.A., 3, Cube. 
4. România, 3. Italia, 8. Canada. 
7. R-P. Chineză, 8. Olanda, I. 
Japonia, 10. Brazilia, 11. Austra
lia. 12. Mexic.

IN „ULTIMA REPRIZĂ'*
Atletismul si poloul au fost 

sporturile care și-au stabilit 
ultimele ierarhii în marea în
trecere. Pe stadionul „Com- 
monwealth“ Doina Melinte și 
Maria Radu au adus ultimele 
medalii delegației noastre. Ele 
au luat startul în finala pre bei 
de 1500 metri, alături de cu
noscute atlete ca italianca Ga
briela Dorio — campioana 
ediției trecute — sau sovietica 
Elena Sipatova. Lupta pentru 
întâietate s-a dat în ultimul 
tur de pistă. Italianca, care s-a 
pregătit special pentru această 
probă. în timp ce româncele au 
participat si la alte curse, a 
condus de-a lungul celor 400 
m din final. Doina a atacat 
insistent, dar, cu toate efortu
rile sale, nu a putut să o de
pășească pe Dorio care a cîș
tigat grație unui avans de... 
8 sutimi de secundă ! Doina 
Melinte cucerește astfel meda
lia de argint, „bronzul" reve
nind Măriei Radu, ambele at
lete fiind eleve ale antreno
rului emerit Nicolae Mărășes- 
cu.

Lâ săritura în înălțime femi
nin, Tamara Bikova, record
mana mondială indoor (2,03 — 
cea mai bună performanță 
mondială absolută), si Silvia 
Acosta au dominat întrecerea, 
Nicullna Vasile ocupînd locul 
9, cu 1,87 m.

In bazinul de la „Kinsmen* 
s-au disputat ultimele partide 
din turneul final pentru locu
rile 1—4 la polo, care a an
grenat echipe de foarte ridica
ți valoare. Echipa noastră a 
Inttlnlt formația S.U.A.. în fa
ța căreia a pierdut, practic. In 
repriza secundă, cind adversara 
gi-a asigurat un avantaj apre
ciabil. In ciuda eforturilor din 
Ultimele două „sferturi*. pe 
care le-au cîștigat, pploiștll 
români nu au mai puțpt reface 
handicapul, ocupînd în final 
locul 4. deși cîștlgarea unei 
medalii le-a stat în puteri. Re
zultat final : S-U.A. — Româ
ni» 11—1# (5—4. S—0, 2—S,

A MARII ÎNTRECERI...
1—3), prin golurile marcate de 
Burke 3, Greshan 2. Campbell 
2. Robinson, Cutino, Vargus, 
Bcrgeson, respectiv Hagiu 4, 
Ardeleanu 2, Ș. Popescu, Cio- 
băniuc, Costrăș, Ungureanu.

Titlul de campioană mondială

universitară la polo a revenit 
selecționatei Uniunii Sovietice 
(reprezentativa U.R.S.S. este 
campioană a lumii șl câștigă
toare în acest sezon a Cupei 
Mondiale), care, după cum re
marcă trimisul special al A- 
genției France Presse. a cedat 
un singur punct de-a lungul 
întregii competiții, în fața e- 
chipei României.

CLASAMENTUL PE TOTAL MEDALII

U.R.S.S.
S.U.A.
Canada
România
Italia
R. P. Chineză - 12 (5 - 3 - 4) ; 7. Franța - 12 (1 -

- 114 (59 de aur, 28 de argint, 27 de bronz) ;
- 55 (12 - 23 - 20) ;
- 38 * " —
- 27 (6 - 12 - 9) j
- 25 (9 - 10 - 6) ;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5 — 6) ; 8. Japonia — 11 (2 — 3 — 6) ; 9. Marea Britanie — 
9 (3 - 3 — 3) ; 10. R.F. Germania - 9 (1 — 6 - 2) ;
Cuba - 7 (2 - 1 - 4) ; 12. Nigeria - 5 (5 - 0 - 0) ; 13. 
Australia - 4 (2 - 0 - 2) ; 14. Polonia 4 (1 - 2 -1) ; 15.
Brazilia - 3 (1 - 0 - 2) ; 16. Olanda - 3 (0 -3 - 0) ;
17. Iugoslavia — 3 (0 - 2 - 1) ; 18. Tunisia — 3 (0 — 1 — 2); 
19. Belgia - 2 (1 - 1 - 0) ; 20. Senegal, Cehoslovacia, Tan
zania - cite o medalie de argint ; 23. Austria, Insulele Ber-
mude, Coreea de Sud, Ungaria, Jamaica, Noua Zeelandă - 
cite o medalie de bronz.

(9 - 10 - 19) ;

11.

CLASAMENTUL PE MEDALII DE AUR

SPORTIVII ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

au fost prezent! la competiția 
din Canada vor participa și la 
Olimpiadă.

Dar. despre cea de a 12-a 
ediție a Jocurilor Mondiala 
Universitare de vară, despra 
comportarea sportivilor români 
vom mal avea prilejul să 
scriem...

U.R.S.S.
S.U.A.
Canada 
Italia 
România 
R.P. Chineză

3-3-3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Britanie
11. Australia - 
Franța - 1-5-6 
16. Brazilia

- 59 de aur, 23 de argint, 27 de bronz ;
- 12-23-20 ;
- 9-10-19;
- 9-10-6 ;

6-12-9 ;
- 5-3-4 ; 7. Nigeria — 5-0—0 ; 8. Marea 
; 9. Japonia - 2-3-6 ; 10. Cuba - 2-1-4;

2-0-2 ; 12. R. F. Germania - 1-6-2 ; 13. 
; 14. Polonia - 1-2-1 ; 15. Belgia - 1-1-0; 

1—0—2 ;

CLASAMENTUL PE PUNCTE

- 920
- 407
- 329
- 213
- 175,5 puncte ;

puncte ; 
puncte ; 
puncte ; 
puncte ;

U.R.S.S.
S.UJL 
Canada 
Italia 
România
R. P. Chineză - 129,5 puncte ;

90,5 puncte ;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
puncte ; 8. Japonia . .
10. Marea Britanie ți Cuba - cite
- 51 puncte ; IX Australia - 35,5 puncte; 14. Brazilia ți 
Polonia - cite 34 puncte ; 16. Olanda - 23 puncte ; 17. 
Belgia - 15 puncte ; 18. Iugoslavia - 14 puncte ; 19. Ceho
slovacia — 10,5 puncte; 20. Tunisia ți Coreea de Sud - 
8 punct# ; 22. Ungaria, Jamaica, Spania - cite 7 puncte ; 
25. Islanda, Noua Zeelandă ți Tanzania - cite 6 puncte; 
28. Austria ți Senegal — cite 5 puncte ; 30. Insulele Bermu
da — 4 puncte ; 31. Israel ți Mexic — cite 3 puncte ; 33. 
Algeria, Grecia ți Elveția - cîte 2 puncte ; 36. Bulgaria ți 
Portugalia - cite 1 punct

7. R. F. Germania — 91 
9. Franța - 81,5 puncte; 
69,5 puncte ; 12. Nigeria

ACTUALITĂȚI DIN ATLETISM
• Pentru a doua lună consecu

tiv Anisoara Cusmir. record
mană a lumii la săritura în 
lungime, a fost desemnată cea 
mai bună snortivă din țările 
socialiste europene, la ancheta 
tradițională a ziarului ..Sport* 
din Bratislava. Iată rezultatele: 
1. Anișoara Cusmir (Româ
nia) — atletism 18 n. 2. Mar
ii es Gohr (R.D.G.) si Serghei 
Litvinov (U.R.S.S.) — ambii
atletism cu cîte 16 p. 4. Ude 
Beyer (R.D.G.) si Ramona Neu- 
bert (R.D.G.) — ambii atletism 
cu cite 13 p.

• La Lappoonranta (Finlan
da). americanul Brent Harken 
a sărit 2.30 m la înălțime. Te
nie Campbell l-a întrecut pen
tru a 3-a oară consecutiv pe 
Artto Bryggare la 110 mg :

automobilism • cea de-a 
8-a probă a campionatului euro
pean de formula 3, desfășurată 
pe circuitul de la Misano Adria
tic» (italie) a fost câștigată de 
englezul Tommy Byrne (,Jtalt- 
Toyota“), care a parcurs 134,153 
km în 33:08,88 (medie orară 
90,633 km). L-au urma* italienii 
Pierluigi Martini („Alia Romeo?) 
33:10,34 șl Roberto Ravagii* 
(„Halt Toyota") 33:16,78. In cla
samentul campionatului european 
conduce Byrne cu 3 p, urmat 
de John Nielsen (Danemarca) 
27 p.

BASCHET • In ziua a treia 
a campionatelor europene de ju
nioare care se desfășoară în 

Italia, s-au înregistrat rezulta
tele : Italia — Belgia 66—45 (30— 
18), Bulgaria — Franța 73—61 
(37—31), Iugoslavia — Suedia 
77—73 (44—41), URSS — Ungaria 
117-71 (55—34), Spania — R.F.
Germania 75—59 (32—31).

box • Patru tineri pugiliști 
români, Marian Fănățan (cat. 
muscă). Cornel Sllltr* (pană). 

13,48—13.50. Alte rezultate : 800 
m : Scott Ridder (S.U.A.) 
1:47,64 ; 5 000 m: Bill Krohn 
(S.U.A.) 13:50,87; ciocan : Harrl 
Huhtaâa (Finlanda) 77.90 m î 
Juha Tiainen (Finlanda) 77,70 
m ; suliță : Sinersaarl (Fin
landa) 85,02 m ; prăjină : Felix 
Boehni (Elveția) 5,65 m. Joel 
Dial (S.U.A.) 5,65 m.
• La Birmingham, in cadrul 

meciului feminin Anglia — 
Scotia. Tessa Sanderson a câș
tigat proba de aruncarea suli
ței cu 65,84 m. Recordul per
sonal al atletei engleze, de 
73,58 m, a doua performanță 
mondială a anului $1 a treia 
din toate timpurile, fusese rea
lizat cu puține zile înaintea În
trecerii de la Birmingham I

auriri Obreja (ușoară) ti Dom 
Rlcaru (grea) s-au rima* pe 
locul tattl 1* categoriile respec
tive la turneul de la Balatoa 
(Ungaria). Au partlctoat M da 
sportivi din 18 țâri. • Mexicanul 
Lupe Madera eat* noul campion 
mondial la categoria semlmuaeâ 
(versiunea WBA), după oe l-a

•TELEX»
întrecut pe japonezul Katsuo To- 
kashlkl prin oprire dictată de 
arbitru ta repriza a patra. Me
diul a avut loc la Tokio.

CICLISM • Cea de-a 16-a edi
ție a „Turului Boemiel* s-a În
cheiat la Novy Bor cu victoria 
rutierului cehoslovao Miroslav 
Sykora, care câștigă pentru a 
treia oară consecutiv această 
competiție. Ultima etapă, a 8-a, 
Novy Bor — Liberec — Novy 
Bor, IM km a revenit olandezu
lui John Pi. rar d în 5h08:53, ur
mat la 6 secunde de cehoslovacul 

s-a Încheiat c.e. de
ISTANBUL, 13 (prin telefon).

A luat sftrșlt ediția 1983 a cam
pionatului european de polo pen
tru juniori (1# ani), la care au 
participat 14 echipe. Selecționata 
noastră a jucat ta ultimele două 
zile ta cadrul turneului pentru 
locurile 5—3, obțtaind o victorie, 
9—6 (2—2, 2—2, 3—0, 2—2) cu O- 
Landa, ți fiind învinsă de Spania: 
9—13 (1—3, 1—5, 2—3, 2—3). Ea a 
ocupat astfel locul 7 ta clasa -

FOTBALIȘTII ÎNVINGĂTORI ÎN TURNEUL DE LA PARIS
(Urmare din pag 1)

Nu vom supralicita, desigur 
succesul repurtat de reprezen
tanții noștri, deși au avut de 
luptat cu... propria oboseală si 
cu căldura (+35 grade). îi vom 
felicita totuși pentru întregul

Lubomlr Burda. Clasament final: 
Sykora 20h59:39 , 3. Jiri Skoda 
(Cehoslovacia) la 58 secunde, 3. 
Milos Hrazdira (Cehoslovacia) la 
1.-96 etc. • Rezultate din con
cursul pneoBmpio desfășurat pe 
velodromul din Carson (Califor
nia) : viteză : Lutz Hasselich 
(RJ). Germană) — 10,72 pe ul
timii 308 m ; urmărire indivi
duală 4 006 m : Mario Hemlng 
(R.D. Germană) 4:49,13 ; 1000 m 
cu start de pe Ioc : Serghei Ko- 
pfflov (URSS) 1:06,371 ; urmărire 
pe echipe : R.F. Germania 4:28,96.

ÎNOT • Rezultate din con
cursul de la Mission Viejo (Ca
lifornia) : 100 m spate : Rlck
Carey 57,28, 200 m mixt : Ricardo 
Prado (Brazilia) 2:07,60, 200 m
bras : Glen Beringen (Australia) 
2 30,87 ; femei : 50 m liber : Dana 
Torres 26,78, 1 500 m liber : Tif
fany Cohen 16:22,61, 200 m bras: 
Tracy Caulkins 2:31,60, 200 m 
mixt: Caulklns 2:19,19.

TENIS • In primul tur Ia 
Baastad : Florența Mlha! — Hen- 
ricson (S.U.A.) 3—8, 3—4, 6—2.

POLO PENTRU JUNIORI
meniul final, poziție nesatisfăcă- 
toara.Titlul a fost obținut de echipa 
Ungariei, victorioasă (12—9) în 
jocul decisiv cu Italia. Iată cla
samentul: 1. Ungaria, 3. Iugosla
via, 3. Italia, 4. U.R.S.S.. 5. O- 
Landa, 6. Spania, 7. România, 3. 
R.F.G., 9. Cehoslovacia. 19. Bul
garia, 11. Turcia, 13. Franța, 13. 
Grecia, 14. Suedia, 15. Austria. 
16. Anglia.

sezon. încheiat cu un bilanț 
remarcabil.

Dintre momentele de gol le 
vom semnala doar oe cele mai 
clare : mln. 8 — Geolgău. min. 
7 — Boloni, min. 20 — Cămă
tarii. faultat în careu de Za- 
remha. penalty neacordat, mln. 
35 — Geolgău tras de tricou 
3 m în interiorul suprafeței de 
pedeapsă de Pilorget. fâră ecou 
la arbitrul francez Robert Wurtz, 
min. 49 — Klein, min. 50 —
Boloni. min. 59 — Văetuș. min. 
83 — Coras. în favoarea gaz
delor : Susici (min. 15 si 63), 
Dahleb (min. 78).

Reprezentativa României a 
cistigat astfel un turneu cu o 
frumoasă tradiție, fiind aplau
dată de cel 23 000 de specta
tori. în primul meci al zilei : 
Botafogo — Maccabi Nathanya 
4—1 (2—1).

ROMANIA : LUNG — RED- 
NIC. IORGULESCU. STEFĂ- 
NESCU. UNGUREANU — Mo
vilă. BOLONI. Kleln (min. 60 
Andone). Bălăci (min. 46 — CO
RAS) — GEOLGĂU. Cămătaru 
(min. 46 Văetuș).

PARIS ST. GERMAIN : BA- 
RATELLI — Abreu (min. 46 
Janvion). Pilorget, ZAREMBA. 
Tanassi — Lsmoult. L. Fernan
dez. SUSICI — Toko (min. 46 
DAHLEB). Rocheteau, N’Gom.

Turul ciclist ol Franței (11)

PASCAL SIMON -

FRACTURĂ

DE OMOPLAT!
După .șocul" Plrineilor da 

luni, care a adus modificări spec
taculoase in clasament, caravana 
Turului ciclist al Franței a avut 
ieri o etapă, a 11-a, Bagnănes- 
de-Luchon — Fleurance (177 km) 
ceva mal liniștită. Singurul care 
a avut probleme deosebite a fost 
chiar noul purtător al tricoului 
galben,- francezul Pascal Simon. 
Victimă a unei căzături la kilo
metrul 46, Simon a pierdut con
tactul cu plutonul, ta oare a reu
șit să revină, ajutat de cițlva 
coechipieri, abia după o „vână
toare" de aproape 100 km I Din 
păcate, radiografiile efectuate 
după sfirșitul etapei arată că 
rutierul francez suferă de o frac
tură a omoplatului sting și va 
trebui sâ-șl păstreze brațul 
sting Imobilizat aproape o lună 
de zile t Cu toate acestea, el a 
anunțat că va lua startul ari ta 
etapa a 12-a, Fleurance — Ro- 
quefort-sur-Soulzon (254 km).

Victoria ta etapa a 11-a a fost 
decisă la sprint, după o scurtă 
evadare pe ultimii kilometri la 
care au participat 10 outsider!. A 
cîștigat fostul campion de fond 
al Franței Regis Clare în 4h27:M 
(bonificație 30 de secunde), ur
mat de Christian Jourdan (Fran
ța) 1* 3 secunde (20), Frits Pl
rard (Olanda) la 5 secunde (10), 
Ludwig Wljnaats (Belgia) La 25 
de secunde, Michel Laurent 
(Franța) la 23 de secunde. In 
clasamentul general conduce 
Pascal Simon cu 53h03:lS, urma* 
de Laurent Flgnon (Franța) la 
1:29. Jean-Reni Bernaudean 
(Franța) la 5 34, Sean Kelly (Ir
landa) la 5:57, eto.

Redacție |l odmlnlnrajla i cod 78771 București, (fr. ». Conta 14. P.T.TX t, tel. centrală 11.79.78 șl 11.56.51, secție coreț». 12.62.2# ; interurban <37 t taler II354 romrn. lipanii L #. „Informația". 
ren|ru itrSInâtate i abonamente prta ILEXIM — departamental asport Import presă. P.O. Boi 136-137. telei 11 224, Bucurețti str. 13 Decembrie nr. 3. R. L 8, 8. 8 16 383


