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Șl REPUBLICA ZIMBABWE
In dimineața zilei de joi, 14 

iulie, s-a încheiat vizita ofici" 
ală de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o în E- 
tiopia Socialistă la invitația to
varășului Mengistu Haile Ma
riam, președintele Consiliului 
Militar Administrativ Provizo
riu, președintele Comisiei pen
tru Organizarea Partidului Oa
menilor Muncii din Etiopia, 
comandant suprem al Armatei 
Revoluționare a Etiopiei So
cialiste.

Prin rezultatele fructuoase 
cu care s-a încheiat, prin docu
mentele convenite, intîlnirea 1» 
nivel înalt de la Addis Abeba, 
desfășurată sub semnul stimei, 
prieteniei și încrederii recipro
ce. a deschis noi perspective 
colaborării dintre România ș> 
Etiopia, înscriindu-se, în ace
lași timp, ca o contribuție de 
seamă la cauza păcii, securită
ții si cooperării internaționale, 
în eforturile pentru promova
rea unor raporturi echitabile 
intre state.

★
Joi a început la Harare vizita 

oficială de prietenie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. se
cretat general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația to
varășului Canaan Sodindo Ba
nana, președintele Republi
cii Zimbabwe, și a to
varășei Janet Banana, a tova
rășului Robert Gabriel Mugabe, 
președintele Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe, pri
mul ministru al Republicii 
Zimbabwe si a tovarășei Sally 
Mugabe.

Ora 12,00. Aeronava prezi
dențială aterizează ne aeropor- 
tul international din Harare. 
Domnește o atmosferă sărbă
torească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Si tovarășa Elena Ceaușescu 
sint intîmpinati. la scara avio
nului, cu deosebită cordialita
te si caldă prietenie, de pre
ședintele Canaan Sodindo Ba
nana si de premierul Robert 
Mugabe. Conducătorii celor 
două țări își string miinile în
delung. se îmbrățișează. To
varășa Elena Ceausescu se 
salută, cu aceeași prietenie, se 
îmbrățișează cu tovarășele Ja
net Banana si Sally Mugabe.

După ceremonia desfășurată 
la aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu iau loc, împreună cu 
tovarășul Canaan Sodindo Ba
nana și tovarășa Janet Banana, 
într-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliștL Co
loana oficială se îndreaptă spre 
capitala Republicii Zimbabwe.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut, joi la amiază, o vizită 
protocolară tovarășului Canaan 
Sodindo Banana, președintele 
Republicii Zimbabwe, și tova
rășei Janet Banana.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a intilnit, joi 
după-amiază, înaintea convorbi
rilor oficiale româno—zimbab- 
wene, cu tovarășul Robert Ga
briel Mugabe, președintele U- 
niunii Naționale Africane din 
Zimbabwe, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe.

★
Joi, 11 iulie, au Început, la 

Milton Building’s din Harare, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Robert Gabriel Mu
gabe, președintele Uniunii Na
ționale Africane din Zimbabwe, 
primul ministru al Republicii 
Zimbabwe.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de prietenie, de 
deplină ințelegere si stimă re
ciprocă.

★
Joi seara, în onoarea to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
si a tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășul Canaan Sodindo Ba
nana, președintele Republicii 
Zimbabwe, și tovarășa Janet 
Banana au oferit un dineu ofi
cial.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășul Canaan 
Sodindo Banana au rostit 
toasturi, urmărite cu deosebită 
atentie si subliniate eu vii si 
puternice aplauze.

Participarea sportivilor români la Universiada de ia Edmonton 

UN SUCCES FĂURIT DIN PERFORMANTE
DE ÎNALT NIVEL, ABNEGAȚIE Șl DEMNITATE

Aur din legendarul Klondike, aur obținut de sportivii români 
Anișoara Cușmir, Maria Radu, Levente Molnar, Liliana Bălan, 
Elisabeta Guzganu și Florența Crâciunescu la Universiada ’83, 
de la Edmonton Foto : Dragoș NEAGU

riircca Luccscu după turneul

de lotbai de la Paris

Miercuri, la ora prînzului, la 
aeroportul Otopeni, la sosirea 
fotbaliștilor români, cîștigători 
ai turneului internațional de la 
Paris.

— Cum a fost, Mircea Lu- 
cescu, la acest turneu atît de 
frumos încheiat ?

— Mal întîi, vreau să spun 
că am răspuns cu plăcere in
vitației din mai multe motive. 
In primul rind, in ciuda sezo
nului dens, încărcat, turneul 
trebuia să-ml confirme creș
terea valorică a echipei in 
condițiile unor jocuri puterni
ce, disputate la mic interval 
de timp, fără o necesitate ab
solută de puncte, dar eu obli
gația de a cîștiga. Partidele 
oficiale cu Italia șl Suedia 
mi-au dat, desigur, „pulsul" e- 
chipei, dar între ele a fost a- 
eea întîlnlre cu Cehoslovacia 
care mi-a ridicat semne de în-

(Continuare in pag 2-3)

„A FOST 0 NOUĂ MANȘĂ 
A DORINȚEI DE AFIRMARE

trebare. De aceea imi trebuia 
această confirmare in plus, pe 
care am avut-o, în ciuda unei 
perioade nu prea convenabilă 
pentru noi, după un retur 
greu, după multe meciuri in
ternaționale. Important in a- 
cest turneu a mai fost și fap
tul că ne-a dat posibilitatea 
să ne verificăm în condițiile 
unor adversari dificili ca stil 
și de bună valoare. Jucătorii

Situația actuala $1 perspectivele voleiului

nostru tcmlnin in dezbaterea specialiștilor (II)

iconid sorbalA: golurile în producția DE VALORI'

Marti dimineață camerele de 
la Garneau Village șl Lista 
Hali, cele două ..sate" ale U- 
niversiadel. se goleau pe rind. 
sportivii participant! la cea 
de a XlI-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară. 
Edmonton ’83. plecînd spre 
casele lor. Purtau în inimi a- 
mintiri — din disputele pentru 
medalii si din viata In comun 
de aproape trei săptămînl — 
care cu greu se vor șterge. 
Telexurile țăcăneau si ele în 
continuare, transmitînd cu vi
teza gîndului în cele patru 
colturi ale lumii comentarii, 
reportaie si interviuri menite 
să completeze imaginea de an
samblu a acestei bienale In- 
tîlnirl a sportivilor universi
tari. ..A fost minunat" repe
tau la nesfîrsit localnicii im
presionați puternic de exube-

Hristache NAUM

s-au adaptat foarte rapid în 
condiții de competiție, la o 
climă dificilă (în special pri
mul joc, cu Botafogo, disputat 
Ia lumina zilei, pe o căldură 
caniculară, neobișnuită pentru 
Paris), cu o perioadă de refa
cere între meciuri foarte

Mircea TUDORAN

(Continuare In pag 2-3)

Balcaniada de natafie a juniorilor

ÎNOTĂTORII Șl SĂRITORII AU ÎNCEPUT ÎNTRECEREA '
Capitala țării noastre găzduiește, de ieri, Jocurile Balcanice 

de notație pentru juniori, tntr-un cadru festiv, la bazinul „23 
August" — inotătorii ți la Ștrandul Tineretului — săritorii in 
apă și-au început întrecerile, urmind ca astăzi si intre in com
petiție și poloiștii, la bazinul Dinamo.

IN 8 PROBE - ȘASE VICTORII ALE TINERILOR 
ÎNOTĂTORI ROMANI

Debut excelent al tinerilor Îno
tători români ta Întrecerile Bal
caniadei juniorilor, care au În
ceput Ieri ta piscina „23 August" 
din Capitală. In cele 8 finale pro
gramate de cea dinții reuniune, 
reprezentanții țării noastre au 
obținut 6 frumoase succese și 
tot atitea recorduri balcanice.

înotătoarele românce nu au lă
sat nici o speranță adversarelor 
din concurs, lmpunlndu-se de o 
manieră categorică. Totuși, cea 
mal bună performanță a fina
lelor de teri a aparținut reșlțea- 
nulul Oliviu Băcuieți, care a 
corectat recordul balcanic, atît 
în serii (59,77) ott și in finală 
(58,95). Elevul lui Ion Schuster a 
făcut o cursă tactică foarte bu
nă avtad resurse suficiente pe 
a doua lungime pentru o victorie 
netă șl un rezultat sub 59 de se
cunde (pentru prima dată).

Brălleanca Laura Sachelarie, 
tn ciuda unui final mal dificil, 
oare a tmpledicat-o să coboare 
sub 60 de secunde, s-a impus 
fără dificultate tn întrecerea

sprinterelor <100 m). Un succes
la fel de aplaudat a fost șl cei 
al elevei Liceului nr. 37 din 
București, Cristina Deveseleann, 
pe distanța de 200 m bras, pro
bă pe care a controlat-o tn În
tregime. în fine, Cornelia Gher
man, câștigătoare a „Concursului 
Prietenia" de anul trecut, ți-a 
mal adăugat ta palmares un re
marcabil succes cu victoria, du
pă o luptă strinsă cu Vucetle ți 
Roussakf, ta cursa de 100 m flu
ture (66,32). Dacă eleva Doinei 
Sava nu ar fl ratat startul, re
zultatul său ar fl fost cu sigu
ranță sub 66 de secunde.

Tricolorul românesc s-a ridi
cat pe cel mal înalt catarg pen
tru a 5-a oară în cinstea tinere
lor noastre sprintere, al căror 
cvartet (Sachelarie, Ghliik, Cior
tan, Groza) a ctștlgat categorio 
ștafeta de 4X100 m liber cu 
4:06.5S. Nici erau 11 știi nu s-au 
lăsat mal prejos. Ponta, Pinter, 
Lupa și Băcuieți obțtntnd victo
ria la 4X200 m cu 8:04,14.

După prima zi, echipa Româ-

Cristina Deveseleanu — cam
pioană balcanică la 200 m bras 

Foto: D. NEAGU
nlei conduce eu 118 p, fiind ur
mată de: 1. Grecia 87 p; 3. Iu
goslavia 63 p; 4. Bulgaria 60 p;

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Voleiul, un joc sportiv care 
găsește la noi o audiență lar
gă In rîndul fetelor și care 
contribuie, mai mult decit al
tele, la o dezvoltare fizică ar
monioasă ți, totodată, la o ți
nută estetică remarcabilă, nu 
confirmă suficient, la nivelul 
marii performanțe, atuurile u- 
nei posibile baze de masă am
ple. Investlgînd cauzele care 
determină această situație și 
măsurile care se impun în ve
derea unei creșteri calitative 
pe plan tehnico-spectacular și 
al rezultatelor internaționale 
am inițiat o anchetă-dezbatere 
In rîndul tehnicienilor, cu în
trebările :

1. Care sint, după părerea 
dv., cauzele care mențin vo
leiul nostru feminin sub piscu
rile marii performanțe 1

2. Ce credeți că trebuie în
treprins pentru a-i spori va
loarea T

3. Ce perspective pe plan 
internațional îi prevedeți ?

După ce am făcut cunoscu
te opiniile antrenoarei dina- 
moviste Doina Ivănescu. astăzi 
dăm cuvtntul prof. Leonid 
Sorbală, antrenorul reprezenta
tivei feminine de tineret a 
țării noastre.

1. Voleiul, ca „loisir”. În
trunește numeroase adeziuni 
tn rîndul fetelor. Oricine poa
te să joace. Dar nu oricine 

poate să-l joace la nivel de 
performanță. Se invață greu, 
cu trudă multă, pe parcursul 
a citorva ani de practică per
severentă, primele satisfacții 
venind mult mai tîrziu com
parativ cu alte sporturi. De a- 
ceea, multe fetițe dotate pre
feră alte sporturi de echipă, 
tn care se pot afirma mai cu- 
rind. Contradicția dintre acce
sibilitatea aparentă a voleiu
lui și dificultatea învățării 
tehnicii Iui in vederea perfor
manței se reflectă într-o bază 
totuși restrînsă a acesteia. 
Este o primă cauză, obiectivă, 
a neajunsurilor. Perimetrul 
selecției fiind destul de îngust, 
in... sită rămîn puține valori. 
Așa că, in școlile generale, 
care trebuie să ofere baza se
lecției, se face puțin volei. în 
licee nu se poate realiza se
lecția, deoarece vîrsta fetelor 
este prea înaintată pentru ini
țiere și instruire.

O altă cauză rezidă In fap
tul că in școlile și cluburile 
care au volei profesorii și an
trenorii sint preocupați să 
realizeze repede echipa si să 
facă rezultat eu ea in compe
tiții. tn acest scop selecțlo-

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. 2-3)



JOCURILE
(Urmare din pag. I)

ranta tinerilor din cele T3 de 
țări ale lumii, cArora le-au 
fost gazde. .A fost minnn»t“ 
— afirmau din inimi Învingă
torii si învinșii, uitând pentru 
o clipă încleștarea luptei p 
lăsînd să vorbească sentimen
tele de nrietenie Si Încredere 
în viitor, mai adine sădite în 
inimile lor In zilele în care 
orașul din vestul Canadei^ de- 
venise o veritabilă citadelă a 
tinereții lumii.

La ora cind scriu aceste 
rînduri cititorilor noștri le 
sînt cunoscute rezultatele Uni
versiadei de la Edmonton. 
Fără îndoială, există un pu
ternic sentiment de satisfacție 
fată de comnortarea „tricolori
lor universitari*.  rezultatele 
lor la J.M.U. confirmînd forța 
sportului românesc, posibilită
țile ei nelimitate de a se afir
ma oriunde în lume, de a 
juca un rol de frunte In orice 
competiție de nivel Înalt, de a 
izbindi în cele mai grele dis
pute. România a cucerit, dato
rită ambasadorilor săi sportivi, 
noi admiratori. canadieni si 
turiști veniti de pretutindeni, 
care la Coliseum, la Common
wealth, la Kinsmen, la Argyl, 
la NAIT Arena sau pe alte 
baze sportive au aplaudat eu entuziasm evoluția sportivilor 
români, impresionați de măies
tria și ambiția lor, de puterea 
de luptă si demnitatea cu care

Festivalul de gimnastică cl școlilor din Sf. Gheorghe
Foto: L. KOVACS

Trimestrul al IV-lea. al va
cantei de vară (adică al odih
nei active prin activități spor
tive). a început 1 Terenurile, 
parcurile, plajele rîurllor si 
Mării Negre, cărările munților, 
iată... teritoriul acestui trimes
tru de scoală in care recuzita 
o reprezintă. înainte de orice, 
veselia, buna dispoziție, acti
vitățile sportive. Consemnăm 
In cele ce urmează cîteva sec
vențe...
• Vacanță activă pentru mi

eii mușchetari de la Clubul 
sportiv școlar „Triumf*  din 
București. O parte dintre ei, 
cei care s-au dovedit a fi har
nici la învățătură sl Pe plan
tele de concurs. cum ar fi 
Bogdan Soroceanu. campion al 
municipiului București si vice- 
eampion al țării la juniori, va 
pleca in tabără, la Costlnesti, 
sub supravegherea profesorilor 
antrenori Doina Priscornltă si 
George Matei.
• Elevii Școlii generale nr. 

8 din municipiul Slatina be
neficiază si ei de o vacantă 
plăcută, cu atît mal savurată 
cu cit si In acest an de învă- 
tămînt s-au situat printre 
fruntașii pe 1udet la carte, in 
activitățile sportive. în acțiu
nile de muncă patriotică. Prof. 
Gh. Serban. directorul școlii, 
ținea să ne precizeze că. In 
aceste zile, elevii săi iau parte 
la diferite tabere organizate în 
județul Olt sau în altele din 
tară participă la excursii si 
drumeții la mare sau la mun
te. sînt prezentl la cluburi de 
vacantă, cu o activitate non
stop.
• înapoiate la Vatra Dornei, 

după promițătoarea lor evolu
ție la Festivalul national de 
gimnastică al pionierilor de 
la București, micile sportive 
de la Școala generală nr. 1 
din această localitate sucevea
na îsi continuă pregătirea sub 
conducerea prof. Ionel Petre. 
„Experiența cîștigată la con
cursurile republicane la care 
am luat parte in ultimii ani 
— ne spunea inimosul dascăl 
de sport (fost fotbalist iar a- 
cum un neobosit animator al 
gimnasticii sportive In Vatra 
Dornei si in ludetul Suceava) 
*~ ne este deosebit de pre-

MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ
si-au apărat șansele. Trebuie 
sous că reprezentanții spartu
lui universitar din tara noas
tră s-au Impus la Edmonton 
deopotrivă prin performanțe fi 
eomportar e generală. demnă, 
prietenească, prin corectitudine 
si fair-play Alături de ei. eed 
40 de studenti.. veniti în 
•votirsip la Universiadă, au 
taJDrtaior.at prin înflăcărarea 
eu care și-au susținut favo-
rttii. prin frumusețea încurajă
rilor. La Coliseum si la Uni
versiade Pavillion, de pildă,
unde au avut loc întrecerile
de gimnastică si — respectiv 
— baschet miile de spectatori 
au fost conectați la entuzias
mul tinerilor noștri, sustinlnd 
cu aplauze ritmice ctntecul- 
In cu ratare „Trăiască România, 
trăiască tricolorul—“ Stindar
dul tării a fluturat pe toate 
bazele sportive ale Universia
dei. însoțind ca un simbol evo
luțiile si performantele alor 
noștri.

Cu fiecare nouă zi a Univer
siadei. numărul celor care so
licitau cu insistentă autografe 
si fotografii ale sportivilor ro
mâni se mărea neîncetat Era 
aceasta o recunoaștere a va
lorii dovedite a ..tricolorilor* . 
a faptului că la Edmonton se 
nășteau noi vedete ale sportu
lui international. Gimnasta 
Uliana Bălan, ciclistul Gh. 
Lăutaru. baschetbalista Magda
lena Pall, atleta Maria Radu, 
scrimera Elisabeta Guzganu, 
de pildă, au urcat pe culmi în 

tioasa. De aceea, dorim să o 
valorificăm, astfel eă la vi
itoarele întreceri de gimnastl- 
eă să putem urca pe po
dium !„.“ O dorință si o am
biție pe care le nutresc deopo
trivă toate gimnastele scolii.
• Activitate non-etop si la 

clubul de vacantă al Scolii ge
nerale nr. 2 din Cîmpina (Pra
hova). Pe tngrilitele terenuri 
ale scolii, elevii de aid. în
drumați de prof. Elena Pop, 
directoarea-adiunctă. participă 
la însuflețite meciuri de volei 
si handbal, la concursuri de 
selecție in atletism. In același 
timp, o parte dintre elevi (cei 
cu merite deosebite în activi
tatea sportivă de masă) se a- 
flă in tabără, la Eforie Nord, 
sub îndrumarea prof. Alexan
dra Blank, directorul școlii, a 
altor cadre didactice. Iar alții, 
conduși de prof. Marla Tătu- 
lescu si Valeria Pastor — e- 
fectuează drumeții la barajul 
de la Paltinu (12 km de Cîm- 
plna) si. paralel, culeg plante 
medicinale. Altfel spus, o ex
celentă Împletire a plăcutului 
cu utilul I
• Cluburile de vacantă din 

municipiul Craiova tei desfă
șoară din plin activitatea. „E- 
xistă condiții deosebite pentru 
ca sportul să se afle la eL„ 
acasă — ne spunea prof. Eu
gen Ștefănescu. președintele 
Consiliului municipal Craiova 
pentru educație fizică si sport, 
care ne-a oferit si cîteva e- 
xemple : „pentru amatorii de 
volei, handbal si lupte, amena
jările de la Liceul „Nlcolae 
Titulescu*  se află permanent 
la dispoziție. Iubitorii atletis
mului si luptelor găsesc un 
cadru minunat de lucru Ia clu
burile de vacantă de Ia șco
lile generale nr. 30 șl 32 din 
cartierul Craiovita. în același 
timp. Liceul energetic nr. 2 
oferă condiții de pregătire 
atletilor. voleibaliștilor si lup
tătorilor. iar Ia Școala gene
rală nr. 2 și-a deschis porțile 
un centru de Inițiere In înot, 
sub conducerea profesorilor 
Dumitru Stegaru si George 
Bîltac. cu o frecvență de 150 
de copii in flecare serie*.

Tiberiu STAMA 

aprigele întreceri ale Univer
siadei ’83. devenind — gratie 
performantelor obținute la 
Edmonton — favoriti si favo
rite ale marilor competiții 
care urmează. S-a dovedit ast
fel că mișcarea sportivă ro
mânească are resurse inepui
zabile. că ea poate asigura 
reprezentativelor sale perfor
meri capabili s-o mențină în 
elita mondială, să-i consolideze 
permanent poziția, să-i creeze 
premisele unor noi ascensiuni.

Succeselor obținute In arene, 
imaginii de o mare frumusețe 
creată de comportarea demnă 
a tuturor membrilor delegației 
României la J.M.U. 11 se ală
tură si eforturile, contribuția 
•ubstantială a mișcării noastre 
sportive la rtilntlfizare» si 
dezvoltarea sportului universi
tar international. La Conferința 
C.E.S.U. (Comisia pentru stu
diul sportului universitar, din 
cadrul FJ.S.U.) — la care 
U.A.S.C.R. a fost reprezentată 
de asistentul universitar Gri- 
gore Sichitiu — au fost ore- 
zentate lucrări apreciate în 
mod deosebit si incluse în vo
lumul ce va fi răspindit în 
întreaga lume. La prima sec
țiune a Conferinței C.E.S.U_ 
.Al X-lea Congres de istorie 
a educației fizice si sportului*.  
Gh. Copos, membru al Comite
tului Executiv F.I.S.U.. a pre
zentat lucrarea „Dezvoltarea 
educației fizice si sportului In 
România”, realizată de prof, 
univ. dr Lcon Teodorescu.

| CONCURSUL PRIETENIA LA CAIAGCANOE
Ziua a doua a Concursului 

Prietenia M ealac-canoe, rezer
vat juniorilor din țările socialis
te. a programat ieri la Snegov 
două reuniuni extrem de in
teresante. care ne-au convins 
din nou că speranțele aportu
lui podelei și pegaet din Urile 
participante se afU ta anti
camera marii performante. Di
mineața s-au desfigurat aer iile 
șl recalificările probelor de 500 m. 
ier după amiază — după o 
splendidă festivitate de deschi
dere, originală — au avut loc 
semifinalele probelor de 1 000 m. 
Am asistat la 19 curse extrem 
de disputate, cu sosiri strînse
șl calificări decise Ja fotogra
fie". fc condițiile unei concu
rențe foarte puternice, juniorii
noștri au reușit să se califice
— cu cel puțin un echipaj — în 
flecare finală. Este deja o per
formanță, să vedem dacă astăzi 
el vor reuși să iacă pasul cel 
mane în lupta pentru a urca 
pe podium.

lată ctetlgătorii semifinalelor 
și rezultatele echipajelor noas
tre : K1 ! sf I : Goldbecher

(ROG) 4374; sf H: Szabo (Un
garia) 4 35,9. . . 2. Scoică 4 33,5; 
Sf HI : Cslpos (Ungaria) 432,0; 
C 1 : sf I : Rbbbander (RDG) 
4:97,5 ; sf n : Bartonek (Ceiio- 
stovada) 4:35,5, Cazimache 5^)24; 
sf HI: Ipatiev (U.R.SJS.) 4 30,5; 
K1F — soo m, : sf Ii Pelgar 
(Ungaria) 233,2 ; sf II : Koban 
(Ungaria) 2 32,7, «f UI t Ctslova 
(UJLS.S.) 2:16,5. . . 3. Esanu
2424 ; K 2 I if I: Ungaria (Ft- 
dd-Kovacs) 2:48,4 ; sf n i R.D. 
Germană (Fiedler- Zirvke) 2:46,7; 
sf UI : Ungaria (Glndi-Korvath) 
230,3. . . 2. România (Dulgberu- 
Sootol) 2:554 ; C I I sf I l Un
garia (Varga-Nbdesdb 4324. ..
2. România (FlRpov-Afenase) 
444,4 ; g Ut n.RJ.3. (Remah- 
Kosenfoo) 4 414, România (Le- 
hact — Albol) 4 42,1 | sf m 1 
RID. Germană (Schlmer-GroseJ 

SITUAȚIA ACTUALĂ Șl PERSPECTIVELE VOLEIULUI
(Urmare din pag. I)

nează elemente cu talie mică, 
fără perspective, dar cu motri
citate ridicată, ceea ce — fi
rește — le asigură la început 
unele rezultate notabile. Chiar 
dacă — mai mult sau mai pu
țin intîmplător — au în echipă 
2—3 elemente cu șanse în 
perspectivă, acestea nu benefi
ciază de o instruire ea lumea 
de Ia Început. Adevăratele va
lori sînt, deci, sacrificate in 
favoarea unei echipe meteori
ce. Puțini sînt cel ce privesc 
lucrurile prin prisma perspec
tivelor în aria performanței : 
Maria Săvinescu, M. Gheor- 
ghiță, M. Dumitrescu, V. Do- 
bre, T. Stanimlrescu™ Conce
siile din selecție și inițiere- 
instruire duc la un nivel scă
zut de joc in divizia națională 
de junioare, unde cerințele 
sînt — șj aici — scăzute. In
struirea elementelor de reală 
perspectivă prezentând — in 
general — deficiențe in latu
ra ei calitativă, iar volumul 
de lucru fiind redus, la seni
oare ajung puține jucătoare 
de valoare, șl acestea doar 
parțial stăpîne pe tehnica jo
cului, unele chiar ea deprin
deri greșite. De aici, calitatea 
scăzută a primei divizii, difi
cultățile în formarea unor re
prezentative competitive. 

prof. univ. loan Siclovan si 
prof. univ. Ioan Kunst Gher- 
mănescu, rector al I.E.F.S. La 
secțiunea a doua. „Tematica 
programelor sportive în uni
versități*.  Carmen Bunacin a 
prezentat lucrarea „Conceptul 
românesc privind educația fi
zică si sportul universitar in 
rîndul studenților", de conf. 
univ. Elena Firea, conf. univ. 
O. Bănățean, lector univ. L 
St&nescu sl lector univ. Gh. 
Cîrstea. Lucrări cu conținut 
(tiintific. menite sâ faciliteze 
un util schimb de experiență, 
au mai prezentat lector univ. 
Alex. Niculescu, atletul Be- 
dros Bedrosian si asistent univ. 
Gr. Sichitiu.

Alte si alte acțiuni susținute 
de delegația noastră au între
git tabloul prezentei sportului 
universitar românesc la Uni
versiada de la Edmonton. E- 
forturile au fost răsplătite cu 
aprecieri elogioase, atît pre
ședintele F.I.S.U.. dr. Primo 
Neblolo. cit si organizatorii fe- 
llcitîndu-i pe reprezentanții 
sportului românesc pentru con
tribuția lor majoră la dezvol
tarea sportului universitar in
ternational si la creșterea pres
tigiului său. la ridicarea cotei 
valorice a Întrecerilor Jocuri
lor Mondiale Universitare. La 
această reușită deplină si ge
nerală si-au adus contribuția 
sportivii si antrenorii, medicii 
si tehnicienii, toti cei care au 
alcătuit delegația României la 
Universiada 83.

4 394 ; K 2 F-500 m î sf I : Un
garia (Poigar-Makral) 136,7... 2. 
România (Larte-Oomea) >36,4 ; 
sf n : R.D. Germană (Buntae- 
Kerzel) 1 38,2 ; sf III : RJJ. Ger
mani (Lipke-Laertz) 1:52,3... 2. 
România (Es3nu-Marinact»e)
1:01,8.

Azi, de la ara 9, as loc se
mifinalele la 300 m. iar de la 
ora 15, finalele la 1 MO m. Sâm
bătă. de la oca 9 sin*  progra
mate finalele curselor de 900 m.

ZONELE DE BOX N-AU MAI „CERNUT1*
Timp de o sâptămînă, în 

patru orașe din țară, s-au 
desfășurat „zonele*  de box, e- 
tapă intermediară înaintea tur
neului final al campionatelor 
naționale pentru seniori. Ps 
listele de participare au fost 
înscriși 365 do pugiliști : 92 la 
Brăila, 90 la Craiova, 72 la 
Iași șl 111 la Timișoara. Nume
ric, participarea a fost con
siderată mulțumitoare. Valoric, 
însă, prezențele nu au cores
puns așteptărilor, deși la start 
au fost prezenți campionii ju
dețeni șl al municipiului Bucu
rești, sportivi clasificați și de 
clasă internațională, campioni 
al edițiilor trecuta

La turneul final de la Con
stanța (8—14 august) vor fi 
prezenți 88 de pugiliștl care 
și-au cucerit acest drept la 
„zone*,  la care se adaugă oed 
5 admiși direct de forul de 
specialitate : C. Tițolu, L Stan, 
T. Cercel și D. Iile (pârtiei- 
panți la „Dinamovlada" din 
Ungaria), precum și campionul

2. în primul rînd, antreno
rii și profesorii să pornească 
de la ideea calității selecției, 
și nu de la rezultate, iar mun
ca lor să fie apreciată de cei 
in drept prin această prismă. 
Trebuie oa pretutindeni selec
ția să se facă după criteriile 
de bază ale jucătoarei de vo
lei ideale. De asemenea, este 
necesară o instruire de bună 
calitate, la toate capitolele șl 
in toate compartimentele. în 
fine, socot că elementele de 
excepție trebuie promovate 
urșent In ,,A“, cu condiția de 
nemlăturat de a juca in aces
te echipe ca titulare (deoarece 
în prezent avem puține ase
menea excepții). Promovarea 
se poete face dirijat de către 
federație, la echipe care sînt 
în stare să titularizeze (nu la 
cele care țin junioarele valo
roase ani In șir pe margine), 
sau se poate face prin centra
lizarea tuturor la o singură 
echipă, alcătuită numai din a- 
ceste elemente și actlvînd in 
„A*.

3. Pentru a avea o repre
zentativă de senioare mereu 
competitivă, este nevoie de o 
bază serioasă la nivelul lotu
rilor de junioare mari (tine
ret) și mici. Golurile in pro
ducția de elemente valoroase 
perturbă serios performanta 
Internațională. Un astfel de

Dupfl infringcrca de la Ori

ADEVĂRUL NU MAI
SPERANJA E î

A fost Întoarsă o nouă fllâ in 
calendarul participării echipei 
noastre reprezentative in cea 
mai mare competiție a tenisului, 
.Cupa Davls". Se știe, formația 
României. Ucînd parte — pen
tru al treilea an consecutiv — 
din Grupa mondială, a înregistrat 
sl In noua ediție a Întrecerii un 
succes de prestigiu : clasarea In
tre cele mal bune opt echipe ale 
lumii, alături de Franța, Para
guay, Australia, Suedia, Noua 
Zeelandă, Italia și Argentina.

Desigur, făctnd aceste preci
zări, nu intenționăm să trecem 
sub tăcere, șl nici să minimali
zăm infringerea cu 3—0 Ia 
Brisbane, din fata echipei Aus
traliei. Referlndu-se la această 
dispută, căpitanul nejucător al 
echipei României — antrenor, in 
același timp — Alexe Bardan, ne 
spunea : „Noi nu ne-am consi
derat dinainte Învinși, deși știam 
că tenlsmanii australieni, mai 
ales cel solicitați de căpitanul 
Neale Fraser pentru echipa tării 
sale, stnt puternici, stăpînlnd 
toate secretele Jocului pe iarbă. 
S-a văzut insă că pregătirile fă
cute de echipa României au fost 
insuficiente, că echipierii noștri 
nu au «prins*  vîrful de formă 
tn ziua meciului, că, tn sfîrsit, 
bagajul de cunoștințe tehnice 
detinut de Florin Segărceanu nu 
este atît de bogat pe cit ar tre
bui. Și pentru că am amintit de 
Florin, să zăbovesc cîteva minu
te asupra evoluției sale tn me
ciurile cu Cash sl cu Edmondson. 
El a avut neșansa, dacă se poa
te spune asa, să joace foarte bi
ne in turneul de la Wimbledon, 
fiind singurul competitor care a 
eîstigat un set tn fata lui John 
McEnroe. Presa britanică s-a 
ocupat ta cuvinte elogioase de 
Florin, ceea ce. după opinia mea, 
l-a dăunat. Ajunși la Brisbane, 
specialiștii australieni nu l-au 
tratat ea pe un necunoscut, el 
ca pe un jucător de valoare. Se
gărceanu nu a Înțeles partea bu
nă a lucrurilor. Incepînd să pri
vească antrenamentele eu o prea 
mare Încredere In valoarea sa. 
Segărceanu este foarte tare — 
eum a dovedit In multe rin duri 
— atunci cfnd se pregătește se
rios. Apoi, tn jocul pe iarbă, ser
viciul care este arma nr. 1 nu 
a fost punctul forte al jucătoru- 

categoriei ușoară, M. Fulger, 
care s-a accidentat (fractură 
nazală) în timpul turneului e- 
fectuat de lotul reprezentativ 
In Spania. Deci, la Constanța 
vor fi înscriși pe listele de 
start 93 de boxeri la cele 11 
categorii de greutate. Printre 
aceștia nu vor figura trei din
tre campionii ediției trecute, 
Dumitru Șchiopu (semimuscă), 
Dumitru Ctpere (cocoș) și Vio
rel Ioana (semiușoară), sus
pendați din activitatea compe- 
tițională ofiefală internă și in
ternațională pină la sflrșîtul 
anului, ca urmare a abaterilor 
săvîrșite în timpul pregătirilor 
pentru campionatele europene 
de la Vama.

Spre deosebire de alte ediții 
ale campionatului național, 
„zonele*  din acest an nu au 
mai constituit obstacole prea 
dificile pentru boxerii consa- 
crațl. De această dată, pe rin
gurile din cele 4 orașe au foot 
destul de rare cazurile tn dare 
marii favoriți au ieșit prema- 

hiatus s-a Înregistrat la noi in 
generația fetelor născute în 
1960—1962, iar aceasta se re
simte acum. Din generația ur
mătoare (1963—1965) a lotului 
de tineret au fost promovate 
8 sportive bune, dar naționala 
actuală este handicapată față 
de altele, prin Upsa experien
ței (unele echipe europene au 
cîteva elemente de superclasă 
din generația ’60—62). De a- 
ceea, la C.E. cred că echipei 
noastre îl va fi greu sub a- 
oest aspect ; dar și din cauza 
unei trageri la sorți „ghinio
niste*  a seriilor. Actuala echi
pă de senioare Ișl va mări 
considerabil potențialul peste 
un an-dol. Cit privește gene
rația următoare, de care ne o- 
cupăm acum la lotul de tine
ret, aceasta are multe demen
te de excepție : Cristina Bus- 
nosu (născută în 1968 — 1,86 
m), Elena Negulescu (1966— 
1,88). Georgeta Ene (1967—1,84), 
Mihaela Marian (1967—1,81), 
Daniela Coșoveanu (1965—1,80), 
și altele cu calități (talie, mo
tricitate, îndemînare) deosebi
te. Lăsată Împreună încă trei 
ani la acest lot, cu un ca
lendar mai bogat in competiții 
internaționale dificile (ca în 
1971, cind naționala de tineret 
devenea vicecamploană euro
peană), lucrindu-se modern cu 
fetele și la cluburi, actuala 
garnitură poate ajunge o e- 
chipă de talie europeană și 
chiar mondială...



Campionatul Diviziei ,,A“ (ediția 1982-83)

și fondul de jucători

FUNDAȘII CENTRALI DE MARCAJ: IORCULESCU, 
CEL CARE L-A ANIHILAT PE ROSSI...

Pentru postul primului 
fundaș central, cel de marcaj, 
stoperul, un frumos „turnir*.  
Ordinea primilor cinci ar C 
următoarea :

1. IORGULESCU (Sportul 
studențesc)

2. ANDONE (Corvinul)
3—4. NICOLAE (Dinamo) 

TILIHOI (Universitatea 
Craiova)

5. BUTUFEI (Petrolul)
Dacă ar fi să privim ierar

hia stoperilor numai după ran
damentul In campionat, atunci 
Andone ar trebui să se con
sidere nedreptățit de acest loc 
II, el deținînd recordul subli
nierilor (22) ta catalogul cro
nicarilor. Șl totuși, Gino Ior
gulescu. Pentru că...

...Iorgulescu este omul care 
l-a anihilat total pe celebrul 
Paolo Rossi, la Florența și la 
București, ta două dintre „me
ciurile de aur“ din istoria fot
balului nostru. Iorgulescu l-a 
marcat „cum laudae" și pe 
Sandberg, și chiar pe Nilsson, 
în acel frumos 1-—0 din „Ve
neția Nordului". Iorgulescu 
mai înseamnă și locul 3 In 
campionat cu Sportul studen
țesc. Cu siguranță că dacă In 
campionat nu și-ar fi permis 
„meciuri de respiro", cum au 
fost cele cu Steaua (0—2), In 
Ghencea. și mai ales, cu Dina
mo (0—3), In Regie, atunci 

-Gino Iorgulescu ar fi primit 
unanimitatea de voturi pentru 
cununa de lauri. Și așa, Insă. 
Gino Iorgulescu a avut un an 
competițional plin, aducind 
postului un plus de eleganță 
prin tehnica fostului înaintaș 
reprofilat , „cu cap*  de Ion 
Voica în acest rol In care „bă
iatul din Giurgiu" a ajuns la 

vîrsta maturității fotbalistice.
Ion Andone se află tot pe 

un loc fruntaș, ascensiune In
tr-un timp scurt, ta care nu 
numai că a făcut și pasul ta 
națională, dar a mai și alun
gat temerile unora. Să nu ui
tăm jocul său exact ta defen
siva Corvtaului, unde apare și 
libero, și mijlocaș ofensiv, să 
nu omitem nici cele două me
ciuri foarte bune făcute de 
Andone în națională, cu Sue
dia, omul de marcaj la Bucu
rești, unde a... marcat și pri
mul gol al tricolorilor, și al 
doilea stoper de marcaj la 
Stockholm, ta fața lui Cor-

„0 NOUĂ MANȘĂ A DORINȚEI DE AFIRMARE"
(Urmare din pag. I)

scurtă, dar care a fost bine 
folosită. Deci, SE POATE ! 
Constatarea este foarte Impor
tantă și pentru campionatul 
nostru, cînd meciurile se pot 
programa și la intervale mai 
mici, in condiții de bună re
facere a jneătorilor.

— Care stat antecedentele 
turneului de la Paris 7

— Mal tntii, vreau să spun 
că nu este turneul clubului 
Paris St. Germain, ei este tur
neul internațional al orașului, 
cu o frumoasă tradiție (prima 
ediție a avut loc eu aproape 
trei decenii In urmă, In 1954), 
organizîndu-se anual. L-au 
cîștigat formații de prestigiu 
ca F.C. Santos, Real Madrid, 
chiar Botafogo cu ani în urmă, 
s-a aliniat ia start ți Bayern

ȘTIRI
• TURNEUL FINAL AL CAM

PIONATULUI REPUBLICAN DE 
JUNIORI II. La Piatra Neamț 
se va desfășura între 16 iulie și 
19 iulie turneul final al campio
natului republican de juniori n. 
S-au calificat echipele Portul 
Constanța (dști^âtoarea turneu
lui zonal de la Suceava), Elec- 
troputcre Craiova (grupa de la 
Slobozia) si Cuprom Baia Mare 
(grupa de la Baia Mare).

a SELECȚIE PENTRU COPII 
LA I.C.S.I.M. BUCUREȘTI. înce- 
pînd de azi șl pînă la 1 august, 
zilnic îritre orele 9—11, A.S. 
ICSIM face selecție de copii pen
tru echipele de copii șl juniori 
la fotbal. Selecția are loc pe 
terenul ICSIM din str. Barbu 
Văcărescu.

a Aflăm cu tristețe vestea în
cetării din viată a vechiului ac
tivist sportiv IONEL M1ȚA, fost 
președinte al Colegiului, de ar
bitri din județul Neamț, mem
bru fondator al clubului de fot
bal Ceahlăul. 

nelliuson, redus Ja tăcere*  de 
precizia și decizia hunedorea- 
nului. Astăzi, Andone, la cei 
23 de ani al săi, ou este doar 
jucătorul ta care crede Mircea 
Lucescu, ci gl fotbalistul se
rios care a venit puternic ta 
plutonul <ta elită al fotbalu
lui nostru.

Pentru duelul Iorgulescu — 
Andone, să reținem că la 8 
septembrie, ta București, ta *-  
cei 2—0 contra Suediei, ambii 
au fost titulari ta echipa na
țională, ambii au fost șubli- 
niați cu verzale ta cronica 
meciului. Primul, ca libero, 
celălalt ca stoper de marcaj. 
Ceea ce dovedește că valorile 
nu se resping, ci se apropie 
când există o idee care să-i 
prindă.

Pe treapta de bronz. Alexan
dru Nicolae, fundașul de mar
caj al echipei campioane. San
du Nicolae e handicapat ta 
lupta pentru cununa postului 
de absența din națională Dar, 
gindindu-ne ta calitățile aces
tui jucător, ne Întrebăm dacă 
nu cumva el este primul... vi
novat de ieșirea din cursa 
pentru titularizare ta națională 
Puternic, tehnic, dar ou sufi
cient de „curat" ta intervenții, 
Nicolae poate reveni acolo 
unde n-a... dansat decît de nouă 
ori (în echipa națională)—

Pe aceeași treaptă — Nicolae 
Tilihoi. . $1 la el absența din 
națională a fost decisivă. Piua 
faptul că datorită acelei hernii 
intraspongioase din iarnă el 
n-a putut apare ta toate jocu
rile Craiovei ta Cupa U.E.F.A. 
Oricum, Tilihoi rămtne același 
„luptător total", care a reușit 
să învingă pînă și durerile co
loanei și să rămlnă printre 
stoperii de bază al țării, chiar 
dacă ta clasamentul sublinieri
lor n-a apărut ta primii 10 
(lucru explicabil ta o echipă 
care mal mult atacă decît se 
apără In campionat), O apari
ție surprinzătoare ta acest top 
— ploieșteanul Petre Butufei. 
De fapt, fundașul de marcaj al 
Petrolului se află pe locul II 
ta clasamentul sublinierilor (și 
datorită faptului că lntr-o e- 
chipă fără nume, Butufei este, 
oricum, mal răsărit). Nu-1 mal 
puțin adevărat că Butufel a 
însemnat și un mare punct de 
sprijin pentru o echipă care

MQnchen. Este deci o compe
tiție importantă. Datorită tatir- 
xlerii terminării campionatului, 
ne-am dat leama eă nu se 
mal poate face • pregătire 
centralizată a echipei naționa
le datorită intereselor de elub 
ale formațiilor participante In 
cupele europene, șl am prefe
rat să verific încă o dată, In 
condiții de Joc, pe internațio
nalii noștri, ținlnd seama eă 
meciurile din toamnă vor fi 
hotăritoare in privința califi
cării In turneul final al C.E. 
Ne-au interesat tn mare mă
sură și posibilitățile de inte
grare ale lui Coras Și Movi

lă, mai puțin folosiți. Ei au 
eonfirmat prezența in lotul de 
22, fiind acum In situația de a 
putea juca in echipă. In sflr- 
șit, nu ne-a fost Indiferentă 
prezența Ia un turneu la Paris, 
oraș in care echipa României 
n-a mal evoluat din 1974, ca
pitala care anul viitor va or
ganiza turneul final al campio
natului Europei, la eare vrem 
să fim prezenți, ea șl con
tactul cu fotbalul francez, n- 
nul dintre cele mai de perspec
tivă din Europa, un fotbal in 
care există multă emulație Ia 
ora actuală.

— Și ce a confirmat com
petiția ?

— Concluzia cea mai îmbucu
rătoare este că echipa a dove
dit încă o dată maturitatea ei. 
Totodată, o dorință de afirma
re care nu poate fi decît îm
bucurătoare pentru viitor. Din 
acest punct de vedere, jucăto
rii au demonstrat un poten
țial fizic care uneori m-a sur
prins și pe mine (în special 
în partida cu Paris St. Ger
main, cînd au existat momen
te de Joc, tn repriza secundă, 
excelente ; niciodată nu i-am 
văzut pe băieți Jucînd atît de 
bine 1), potențial de joc care 
nu a venit dintr-o pregătire 
specială, cl din dorința lor de

Stoica 7, Bâdilaș 2, Dumitr-easa și

s-a luptat din greu să supra
viețuiască

Trecind In revistă fundașii 
centrali de marcaj, ne-am pu
tea opri și la Moiceanu, Căr- 
puci, la Dumitrescu, Bumbes- 
cu, Preda, fiecare cu calități 
(și defecte !), cu jocuri bune, 
dar fără punctajul necesar 
pentru a ajunge deocamdată 
intre primii cinci.

In loc de concluzii, să re
ținem vîrsta primilor cinci : 
Iorgulescu — 27 de ani, An
done 23, Al. Nicolae 28, Tili
hoi 27, Butufei 28. Cu excep
ția lui Andone, toți confirmă 
nevoia unei vîrste mature pen
tru realizări pe acest post atlt 
de important In fotbalul de 
astăzi.

Mircea M. lONESCU

CEI MICI, PRIVIȚI CU MARE SERIOZITATE
Un util schimb de experiență privind pregătirea copiilor și juniorilor

Unul dintre antrenorii pre
ocupați de problemele copiilor 
și juniorilor este profesorul 
Ion Stoișor, de la Sportul stu
dențesc. Mal mult ca sigur că 
acesta a și fost motivul pentru 
eare s-a considerat necesar.

a clștiga, de a se impune. 
Este, dacă vreți, o autoedu
cat ie >n acest sens. Apoi, m-a 
bucurat maturitatea tactică de 
eare au dat dovadă. I-au bă
tut pe brazilieni cu armele 
lor, la fel cum au făcut la 
Bncurești eu Italia și la Stock
holm cu Suedia. Nu mai avem 
„complexe" ta fața unor ad
versari de faimă. Șt a te im
pune ta fața unei echipe de 
club braziliene dintre cele mai 
bune și a uneia pariziene ta 
care Joacă șase Internaționali 
francezi și alții din Algeria 
(Dahleb), Mali (Toko), Came
run (N’Gom) și Iugoslavia 
(Snsicl), nu este Ia îndemîna 
oricui.

— Ce prevede, ta continua
re, programul lotului ?

— Deocamdată, vacanță ! In- 
eepînd de joi, lotul național 
se află pentru 1# zile pe lito
ral, la Olimp, împreună eu fa
miliile, la fel ca șl anul tre
cut cînd ne-am intîlnit 1a 
Neptun. (Bine ne-au prins zi
lele acelea ! In primul rînd 
ne-am cunoscut mai bine !) 
Dnpă aceea toți vor pleca Ia 
echipele de club. O atenție 
specială s-a acordat Jucători
lor de Ia Universitatea Craio
va, cei mai solicitat! in acest 
an competițional. După zilele 
ce le vor petrece la mare, vor 
merge la munte, Iar pregăti
rile le vor începe la 1 august 
și le vor încheia peste hota
re, la un turneu. O altă serie 
de jucători, mai precis o se
lecționată divizionară in care 
vor predomina elementele de 
perspectivă, se va afla la nn 
stagiu de pregătire in Olanda, 
între 25 Iulie și 9 august. In 
toamnă, asa cnm am mai spus, 
ne așteaptă un program gren, 
cn două meciuri oficiale, am
bele în deplasare, cu Cipru și 
Cehoslovacia, hotăritoare pen
tru locul 1 în grupa noastră. 
Programul va fi completat și 
cu alte meciuri amicale, pe 
care Ie vom anunța la timpul 
oportun.

La încheierea sezonului

DIVIZIONAREI „A" IN CIFRE Șl DATE
6. CORVINUL
• A realizat 26 de puncte pe 

două puncte cu Steaua, F.c.M. 
cite un punct cu Dinamo șl

$

I

£ teren propriu (a pierdut câte 
Brașov și Sportul studențesc, 

__  . . Universitatea Craiova), iar In 
deplasare a obținut 8 puncte (două cu F.C. Constanța, câte 
unul cu F.C. Argeș, Jiul, Sportul studențesc, Chimia, Poli
tehnica lași șl S.C. Bacău).
• Cel mai bun loc ocupat : 3 (de cinci ori) ; cel mai slab 

loc : 16—16 (prima etapă).
• Golgeteril echipei : Petcu 9 goluri, Andone 8, Dumitrache 

5, Gabor 4, Klein 3, Tlrnoveanu, Rednic, Dubiinciuc, Cojocanu, 
Nicșa, Stoica șl Ghiță — cite 2, Mateuț i, Gheorghiu (Poli
tehnica lași) — autogol.
• Jucători folosiți : 22. Petcu 34 de meciuri, Rednlc, Bogdan

șl Andone — cite 33, Keto șl Gabor — cite 32, Oncu 30, Du- 
binciuo 29, Ioniță 23, Dumitrache 21, Mateuț 18, Gălan, Nicșa 
și Bucur — câte 16, Alexa și Umoveanu — cite " 
13, Ghlță 12, ------- " —*---- * -------
alte 1.
• Cartonașe 

Petcu 9.
• Cartonașe _ ____  _ .
• A beneficiat de 3 lovituri de la 18 m, toate 

formate (Andone 2, Petcu) ; a fost sancționată cu 6 penalty- 
uri : 4
• A 

dintre

I
galbene : 46 la 15 jucători ; cele mai multe :
roșii : Bogdan (etapa a 23-a).

fiind trans-

transformate, 2 ratate.
expediat 402 șuturi (258 acasă — 144 tn deplasare), 
oare 188 pe poartă (131 acasă — 57 în deplasare).

î. r. C 011 34 14 5 15 41 36 33

realizat 27 de puncte pe teren propriu (a pierdut câte

8

I
2
4 • A ...

două puncte cu Sportul studențesc șl F.C. Argeș, dte unul 
cu Dinamo, C.S. Tîrgovlște și A.S.A. Tg. Mureș), iar în de
plasare -a obținut 6 puncte (dte două cu C.S. Tlrgoviște și 
S.C. Bacău, dte unul cu Chimia și Politehnica Timișoara).
• Cel mal bun loc ocupat : 1 (etapa a 3-a) ; cel mal slab 

loc : 10 (de cind ori).
• Golgeteril echipei : lamandi 16, Plțurcă 8, M. Popescu și 

Prepeliță — cite 5, State șl Bărbulescu — dte 4, Rotaru, 
Șoarece șl Căței — dte 2, Matei, Buri ea.nu șl Eftlmle — dte 1, 
Preda (Chimia) 2 autogoluri.
• Jucători folosiți : 23. Bumbescu, Prepeliță șl Plțurcă —

cke 34 de meciuri, lamandi 32, Cățoi 31, Bărbulescu șl Eftlmle 
— dte 29, Matei 28, Arldu 27, State 26, Șoarece 21, M. Popescu 
20, Ionașcu și Balaur — dte 13, Rotaru 16, Anghel lfl, Burteanu 
șl Chivescu — dte 7, Despa 6, ---- ‘
șl Constantinescu — cite 2.
• Cartonașe galbene : 50 la 15 

Bumbescu 9.
• Cartonașe roșii : Cățoi (etapa 

a 17-a) și Eftlmle (etapa a 10-a).
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : 6 transformate 

(lamandi 3, Plțurcă », Bărbulescu), una ratată (Plțurcă) ; a 
fost sancționată cu 6 penalty-uri : 4 transformate, 2 ratate.
• A expediat 349 de șuturi (Sie acasă — 133 în deplasare), 

dintre care 203 pe poartă (147 acasă — 56 tn deplasare).

2

2

4

I

util muncii ta perspectivă cu 
mlfidițele fotbalului, să parti
cipe la un schimb de expe
riență cu antrenori sovietici 
de aceeași categorie, la ei a- 
casă. la Moscova.

— Am stat de vorbă cu 20 
dintre acești tehnicieni, cu 
multi conducători de unități 
școlare cu profil de fotbal, cu 
Vladimir Ivanov, vicepreședin
te al federației U.R.S.S.. care 
se ocupă de pregătirea copiilor 
Si juniorilor. Am urmărit pes
te 20 de meciuri oficiale la di
ferite categorii de virstă ți am 
vizitat bazele sportive Dinamo, 
T.S.K.A.. Spartak. Lokomotiv- 
Soiuz etc.

— Ce a reținut antrenorul 
Stoișor din acest vast schimb 
de experiență ?

— Multe lucruri. Iată numai 
o parte dintre ele. Organizarea 
activității la acest nivel are ea 
principal pilon școala sportivă 
specializată. Aceste unități se 
află in virful piramidei. tn 
Moscova există sase asemenea 
țcoli specializate, în care fot
balul se învață de la A la Z. 
Interesant este faptul că ți sis
temul competițional e gindit 
in asa fel incit să contribuie 
efectiv la formarea jucătorilor. 
La Moscova, de exemplu, cele 
sase unități de elită isi dispu
tă campionatul lor pe sase ca
tegorii de virstă. Toate echi
pele joacă in aceeași zi. dumi
nica. incepind cu echipa for
mată din copii născuți in 1971.

— Interesează, credem, ta 
mod deosebit modul cum se 
desfășoară instruirea. Ce și-a 
notat In această privință pro
fesorul I. Stoișor ?

— La baza instruirii foarte

ADMIMSTRUIA OE STAT L9T0 PR0N0SP0RT TNFORMEAZĂ
• CLȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 8 IULIE. Cat. 1 t 2 va
riante 25% — autoturisme „Da
da 1300“ ; cat. 2 : 1 variante
100% a 16.604 lei și 18 variante 
25% a 4.151 lei ; cat. 1 : 4 va
riante 100% a 9.093 lei șl 26 va
riante 25% a 2.273 lei ; cat. 4 t 
36,73 a 2.598 iei ; cat. S : 115,25 
a 828 Iei ; cat. 6 : 212,25 a 450 lei; 
cat. X : 1.370,50 a 10C lei. Report 
Ia cat. 1 : 79 623 lei. Autoturis
me]e „Dada 1300“ de la cat. 1, 
obținute pe bilete achitate în 
cotă de 25%, au revenit partid- 
panților Munteanu Augustin din 
Bacău șl Gherasim Mlhai din 
Brașov.
• TRAGEREA OBIȘNUTA 

LOTO de astăzi, 16 iulie 1983, se

2

14, Cojocarii 
Dănâiiață —

2

4

$

Onuțan 5, Șlșole 4, Windt
jucători ; cele mal multe : Ia 17-a), Bumbescu (etapa

2
2

tinerilor jucători se află pro-’ 
grama școlară (elaborată de 
federația unională de fotbal, 
tn colaborare cu Ministerul In- 
vățămintului, Ministerul Fi
nanțelor și Ministerul Sănă
tății) si manualul de fotbal, 
editat in 1982. Numărul săptă- 
minal al orelor de instruire 
variază in funcție de profilul 
unității, el fiind intre 6 si 24. 
Interesant e faptul că iama se 
joacă foarte mult tn săli, iar 
vara pregătirea se face in ta
bere. părinții copiilor contri
buind cu 20 la sută din suma 
necesar" Sigur, instruirea la 
cei mat ridicați parametri este 
legată indisolubil de o excelen
tă bază materială, terenuri ga- 
zonate, terenuri cu zgură, săli 
speciale, terenuri de dimen
siuni reduse. Numai in com
plexul sportiv V. I. Lenin e- 
xistă 12 terenuri eu iarbă 
pentru copii ți juniori. Fără 
îndoială, este vorba ți de te
renuri simple, care se pot t, 
menaja uțor acolo unde există 
spirit gospodăresc si inițiativă.

— Ca o concluzie ?
— Ca o concluzie trebuie să 

vă spun că tehnicienii sovie
tici au un plan de perspectivă 
pe cinci ani. eă aprecierea teh
nicienilor de la unitățile spe
cializate pentru copii ți juniori 
este chiar mai mare față de 
aceea a seniorilor, că interesul 
manifestat față de pregătirea 
viitorilor fotbaliști (sau spor
tivi de performantă, ta gene
ral) este enorm. Totul — orga
nizarea. instruirea. selecția, 
promovarea — are un numitor 
comun : seriozitatea maximă.

Laurențiu DUMITRESCU

desfășoară incepind de ta ora 
10,43 ta saJa Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovicl nr. 42 ; numerele ex
trase vor fi anunțate la televi
ziune la ora 17,25 șl radio ta 
cursul serii.
• IN CURIND : LOZUL MARI

LOR CIȘTIGURI ! Pentru a oferi 
partldpanților mal multe șanse 
de frumoase satisfacții, Ada_- 
nlstrațla de Stat L<#-Prono- 
sport va lansa tn eurînd emisiu
nea spedală inedită LOZUL MA
RILOR CIȘTIGURI, a cărui nor*  
tate o constituie atribuirea unul 
număr considerabil sporit de au
toturisme „Dacia 1300*,  alături 
de nelipsitele premii ta bani.



BALCANIADA
(Urmare din vao T)

Turcia 17 p. întrecerile con- 
n"11 s astăzi de la ora 10,30 (se- 
CR) șl 17,30 (finale).

Rezultate tehnice. 100 m liber 
(t) : 1. LAURA SACHELARIE
ffi) 60,50 R.B.I 2. Monica Groza 
țR) «1,69; 3. Elli Roussakl (G) 
83,57; 4. Svetlana Manadjleva (B) 
6Î.20; 5. Efl MilliOU (G) 64,40; 8. 
Gordana Kladaric (I) 64,65; 100
m liber (b): 1. nikos steliou 
(G) 55,50 ; 2. R Pinter (R) 50,07; 
8. V. Begov (B) 56,23 ; 4. G. LU- 
pu (R) 56,26 ; 5. A. Marenclc (I) 
57,06 ; 6. D. Sioris (G) 57,67; 200 
m bras (f): 1. CRISTINA DEVE- 
SELEANU (R) 2:46,71; 2. Noeml
Lung (R) 2:47,84 ; 3. Rania An- 
tonlanakl (G) 2:49,01; 4. Teodora 
Btratakou (G) 2:51,01; 5. Katja
Puntar -(I) 2:51,29; 6. Dragomlra 
Dromeva (B) 2 :55,46; 200 m bras

DE NATAȚIE
(b): 1. YANNIS MILIDAKIS (G) 
2:34,06 ; 2. S. Solar (I) 2:35,82 ; 3. 
A. Manopoulos (G) 2:37,20 ; 4. D. 
Drăguleț (R) 2:38,77 ; 5. L. Bo- 
gomllov (B) 2:38,93 ; 5. M. Llptak 
(R) 2:39,97; 100 m fluture (f): 1. 
CORNELIA GHERMAN (R) 66,32 
RB; 2. Ellsabeta Vucetie (I) 66,49; 
3. E1M Roussakl (G) 66,92 ; 4. Tl- 
mea Toth (R) 67,02 ; 5. Sanda za- 
vorovio (I) 67,19; 6. Eleni Karlaf- 
topoulou (G) 72,0; 100 m fluture 
(b): 1. OLIVIU BACUIETI (R) 
58,95 RB; 2. Cr Ponta (R) 60,10;
3. I. Zaprianov (B) 60,17; 4. G. 
Mihalev (B) 80,99 ; 5. G. Maryo- 
lakls (G) 62,30; «. T. Griniazakls 
(G) 62,37; 4X100 m liber (f); 1. 
ROMANIA 4:06.55 R.B.; 2. Grecia 
4:17,01; 3. Bulgaria 4:17,37; 4. Iu
goslavia 4:20,81; 5. Turda 4:29,23; 
4X200 m liber (b): 1. ROMANIA 
8:04,14 R.B. (In primul schimb, 
C. Ponta 2:91,19 R.B.): 2. Iugo
slavia 8:09,52; 3. Bulgaria 8:21,73;
4. Greda 8:45,00; 5. Turda 9:04,89.

TURNEUL DE TENIS DE LA BAASTAD
STOCKHOLM. 14 (Agerpres). 

— In sferturile de finală ale 
probei de simplu femei din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Baastad (Sue
dia). Virginia Ruzici a învins-o 
cu 6—4. 6—0. pe Ana Almansa 
(Spania). Alte rezultate : Shel
ly Walpole (S.U.A.) —Florența 
Mihai (România) 1—6. 6—4.
6— 3 ; Carin Anderholm (Sue
dia) — Catrin Jexell (Suedia)
7— 6, 2—6. 7—6. Din primul tur.

al probei de dublu femei cu
plul Virginia Iluziei — Flo
rența Mihai a întrecut cu 6—4. 
6—4 perechea suedeză 
Bjoerk 
zultate 
cursul 
(Suedia)
6—3. 6—1 ; Gurfein (S.U.A.) — 
Vasselln (Franța) 2—6. 6—3. 
6—1 ; Sundstroem (Suedia) — 
Rinaldini (Italia) 6—4. 6—4.

Berit
- Helena Olsson. Re-
înregistrate în con- 
masculin : Wilander
— Nystroem (Suedia)

PREGĂTIRI PENTRU C. E DE TENIS

® TELEX •

LA SĂRITURI, PRIMA PROBA - „3 M”, 
PRIMA VICTORIE ROMANEASCA : C. CHERCIU

Proba inaugurală a săritori
lor de la trambulină a fost fa
vorabilă reprezentanților tării 
noastre care, la capătul' unei 
dispute echilibrate și spectactb- 
loase, au ocupat primele două 
locuri în clasamentul final la 
trambulină 3 m. în fata unul 
public destul de numeros. ieri, 
la Ștrandul Tineretului, Cătă
lin Cherciu (antrenor N. Sparios) 
a făcut din nou dovada seriozi
tății și talentului său. Izbutind 
să se impună 
lui de siguranță 
parcursul oelor 10 salturi 
cutate. Dintre acestea, cel mult ne-au plăcut 1 1/2 salt 
tra trambulinei grupat, 21/2 
contra tambulinei grupat șl 
salt înainte cu două șuruburi, pen
tru care a primit cele mai bun« 
note. Pe locul secund s-a cla
sat Emilian Penț, o plăcută sur
priză, mai atent ca oriclnd și 
executant al unei splendide să
rituri 21/2 salt răsturnat gru
pat. Reprezentanții României au 
întâmpinat cea mai dlrză ne

datorită nlusu- 
manifestat pe 

exe- 
mal con- 
salt 
1 1/2

zistență din partea săritorilor 
bulgari, pe care l-au întrecut, 
pentru că s-au concentrat mal 
mult, au avut un plus de ele
ganță ta execuția șl au greșit 
mal puțin. O notă aparte pen
tru foarte ttaărul Ion Petrache 
(născut ta 1969) care, parttel- 
ptad ta afară de concurs, a to
talizat cel mai mare ' '
(457,30 p), aflrmîndu-se ca 
mare talent 
uatației.

Rezultate : 
BATEȚI j L _. _ ___
mânia) 439,49 p, 2. Em. Penț 
(România) 427,29 p, 3, Al. Nal- ----- — - - - ■ ------

P. (.

MOSCOVA (Agerpres). — Cel 
de-al 15-lea Campionat european 
de tenis se va desfășura ‘ 
și 21 august la Iurmala 
situată pe malul Mării 
ta apropiere de Riga) șl 
ni drca 80 de jucători 
toare dta 15 țări. întrecerile s« 
vor disputa pe un modern com
plex sportiv oe cuprinde 12 te
renuri. arena centrală avind trl-

o capacitate de 5 000

întîmpina-t

ECHIPA

punctaj
. _ ___ un

al acestei ramuri a
TRAMBUUNĂ 3 m 

C. CHERCIU (Ro-

denov (Bulgaria) 393,80 p, 
L Velcev (Bulgaria) 381,83 
8. P. Frygos (Grecia) 332,45 p. 
K. Frygos (Grecia) 265,10 p.

Astăzi, de la ora 17, intră 
întrecere fetele, care îți d
pută proba de sărituri da 
trambulină 3 m. Echipa ță
noastre este formată dta Cr
tina Timar, Monica Baba șl A-
nikfl Bakos.

Dumitru STANCULESCU

inaugural la poloAstăzi, in meciul
ROMÂNIEI INTILNEȘTE FORMAȚIA GRECIEI
își încep astăzi în-Poloistii 

trecerea, care reunește la fru
mosul bazin Dinamo echipele 
Bulgariei. Greciei. României si 
Turciei. Partidele se anunță 
foarte interesante. formațiile 
avînd dreptul de a alinia jucă
tori pînă la 20 de ani dintre 
care unii sînt deia afirmați si 
In echinele de seniori. Este si

cazul selecționatei noastre. In 
care vor evolua. între alții, 
blnecunoscutii Hagiu si Mol- 
ceanu, alături de Diaconu, V. 
Șerban, L. Zaharia

Programul celor 
uniuni: astăzi, ora 
nia — Grecia, ora
— Bulgaria : 
România —
Grecia
ora 10 : Turcia
11 : România -

re-

JUDOKA DIN 60 Dl țW

etc.
trei

15 : Româ-
18 : Turcia

miine. ora 1T î 
Turcia, ora 18 : 

Bulgaria : duminică.
- Grecia, ora 
Bulgaria.

între 15 
(stațiune 
Baltice, 

va reu
și jucă-

bune cu 
de locuri.

Această 
zează din 
lor printre Învingători numărta- 
du-se cunoscut! maeștri, al ra
chetei ca Virginia Ruzld (Roma
nia), Mima Jausoveo (Iugoslavia), 
Olga Morozova (U.R.S.S.), Woj- 
tec Flbak (Polonia), Tomas 
Smiid (Cehoslovacia) și Aleksandr 
Metrevell (U.R.S.S.).

competiție se organl- 
1969, de-a lungul ani-

Turul Franței (13)

PASCAL SIMON REZISTA ADMIRABIL!
leri, ta Turul Franței, o etapă

— a 13-a (Roquefort-sur-Soulzon
— AuriUac) — care promitea, 
prin traseul accidentat, o luptă 
animată șl schimbări ta clasa
ment, a avut o desfășurare mai 
curfnd liniștită. Doar către ju
mătatea cursei, la kilometrul 8L 
trei dintre cicliștii caravanei, o- 
■—r—:
francezii Reglș Clere și Hubert 
Linard, care nu apar pe primele 
locuri ta clasamentul general, au 
Încercat șl reușit o evadare, fi
ind la un moment dat distanțați 
la 16:15 de grosul plutonului. Dta 
rtndul acestuia, încercările de a 
pomi ta urmărirea trio-ulul dta 
față nu s-au arătat spornice. La 
1 km înainte de sosire, Lubbec- 
dtag lasă ta urmă pe ceilalți doi 
șl termină ta învingător solitar. 
Timpul său. pe cel 210 km al 
etapei — Sh00:04 (medie orară 
33,490 km). L-au urmat Hubert 
Ltaard la 30 s. Regla Clere la 
34 s, Johan Lammerts (Olanda), 
Philippe Leleu (Franța), Van der 
Poet (Olanda) Lucien Didier 
(Luxemburg) Didier Vanovers- 
chelde (Franța). Jan Wljnants 
(Belgia) șl Pierre Bazzo (Fran
ța), toți ta 7:26. Plutonul, sosit

landezul Henk Lubberding

la 12:44, a indus pe purtătorul 
tricoului galben, francezul Pas
cal Simon, admirabil In efortul 
său de a rezista, ta duda acci
dentului suferit. El continuă să 
conducă ta clasamentul general, 
urmat de Laurent Flgnon (Fran
ța) ta 4:14 șl Sean Kelly (Irlan
da) La 5 :32. Viitoarea etapă se 
aleargă între AuriHao șl Isso'.re, 
pe distanța de 147 km.

La cea de-a 13-a ediție a 
campionatelor mondiale de ju
do, programată între 13 și 16 
octombrie la Moscova, și-au 
anunțat participarea, pînă în 
prezent, 300 de sportivi din 60 
de țări. întrecerile se vor des
fășura la Palatul sporturilor 
de la Lujniki, cu o capacitate 
de 12 000 de locuri, acolo unde, 
In urmă cu trei ani, s-a dis
putat turneul olimpic de judo.

După cum a declarat un re
prezentant al Comitetului de 
organizare, o repetiție genera
lă a campionatelor o vor con
stitui finalele celei de-a opta 
ediții a Spartachiadei de vară 
r popoarelor din U.R.S.S., ce 
se va disputa "Intre 18 și 24 
iulie și la care au fost invitați 
să participe și concurenți de 
peste hotare.

0 DUBLA PASIUNE!
Anul acesta va avea loc, Intre 25—28 august, la Schwechat, 

lingă Viena, a 7-a ediție a campionatelor europene de atletism 
pentru juniori. Printre protagoniști se află și alergătorul de 
viteză Stephen Brinkmann (născut la 11 martie 1964, la 
Leipzig) care, în urmă cu doi ani, la Utrecht, a mal fost 
campion al Europei ta eohipa de 4x100 m a R.D. Germane.

In 1981 el a fost cronometrat cu 10,60 s pe 100 m și ou 
21,42 s pe 200 m, rezultate promițătoare pentru un ttaăr de 
vlrsta lui. Dar anul trecut, ctad se aștepta de la el un salt al 
performantei, Brinkmann a venit tot mal rar pe stadion (de 
aceea doar 10,83 și 21,57) șl s-a dus, tot mal des, la... bazinul 
de înot. Descoperise o subită atracție pentru înot I...

Intre o cursă de înot și una de atletism — sporturi oare, 
oricum, se exclud 1 — ta această iarnă, ta sală, cronometrele 
au Indicat, pe 100 m plat, timpul de 10,40, demonstrtnd că, 
totuși, atletul Brinkmann este, cel puțin la această oră, mai 
bun decit înotătorul Brinkmann, ceea ce l-a șl decis să revină 
pe stadion. Mal zilele trecute, el a fost cronometrat în 10,27 s. 
la numai două sutimi de secundă de recordul european de 
juniori al italianului Pavoni. Poate că, la viitoarele starturi...

r. vil.

• PENTRU CA DOAR SUSPENDĂRILE la 
care conduo „cartonașele galbene" șl ode 
„roșii" nu se mal dovedesc suficiente in 
fotbalul sud-american, forul de resort al 
acestui continent a hotârît să aplice și sanc
țiuni administrative : 50 de dolari pentru 
un cartonaș galb, a și 200 de dolari pentru 
un cartonaș roșu ! Deocamdată măsura se 
aplică numai pentru meciurile oficiale din 
cadrul Cupei Libertadores... • VI-L MAI 
AMINTIȚI pe Tiberio Mitri 7 Boxerul ita
lian a fost in anii '50 campion european 
la categoria mijlocie șl șalanger la titlul 
mondial deținut de americanul La Motta. 
Recent tribunalul din Florența l-a condam
nat la 10 luni de Închisoare pentru trafic 
de droguri. Condamnarea a fost Insă neaș
teptat de blind! dar s-a avut in vedere 
cariera sa sportivă ireproșabilă I I • AM 
RELATAT in paginile ziarului nostru de 
Intenția municipalității capitalei Suediei de 
a organiza J.o. din 1992. Cazarea ar urma 
să se facă pe 10 olatforme marine (ca cele 
de foraj submarin 1) cj hoteluri — care 
să găzduiască cite 1 000 de oameni — șl, 
evident, ou restaurante, cluburi, cabinete 
medicale șl tot oe este necesar pentru ast
fel de ocazii. Cele 10 platforme, ancorate 
în rada portul d Stockholm, ar reduce la 
minimum dlstarțe’e față de bazele spor
tive • FEDERAȚIA AUTOMOBILISTICA 
Internațională își va ține Congresul antd 
viitor tn luna martie la Lisabona. Pe 
ordinea de zi figurează două chestiuni 
foarte arzătoare : securitatea circulației pe 
drumurile publice șl accidentele rutiere • 
FALK BODEN (R.D. Germană), ctștigăto- 
ru! ediției din acest an a „Cursei Păcii", 
s-a născut la 20 ianuarie 1960, la Elster
werda. Are 183 cm și 74 kg. Face parte dta 
A.s.K. Vorwărts Frankfurt pa Oder. în

1980 a făcut parte din echipa medaliată cu 
argint ta proba de 100 km la J.O. de la 
Moscova, ta 1982 a fost al cincilea in 
„Tout de 1'Avenlr", Iar ta acest an a fost 
al șaselea ta „Turul regiunilor", ta Italia 
• DAR APROPO DE „Cursa Păcii", lată 
un clasament al ctoliqtllor care au purtat 
tricoul galben tn mal multe etape 49 
Byszard Szurkowskl (Polonia), 20 Jan Smo
lit (Cehoslovacia), 10 Aavo Plkkuus 
(U.R.S.S.), 15 Gustav- Adolf Schur (R. D. 
Germană), 14 Sahid Zagretdinov (UR.S.8.), 
12 Iuri Melihov (U.R.S S.). 11 Bernard Gu

yot (Franța) șl Bans-Joachlm Hartnick 
(R. D. Germană) • IN REPREZENTATIVA 
Statelor Unite pentru marile competiții In
ternaționale de toot sincronizat au fost se
lecționate doui perechi de surori gemene 
Karen și Sarah Josephson, Mary șl Sarah 
White • RECENT A FOST CREATA o 
nouă asociație a boxului profesionist ț 
„Asociația internațională a boxului din 
S.U.A." al cărei țel declarat este acela al 
apărării intereselor boxerilor americani îm
potriva străinilor favorizați de cele două 
organisme existente, W.B.C. șl W.B.A. 1 
Substratul este evident pentru oricine, căci 
noua asociație se va putea înfrupta șl ea

ATLETISM • La C.M. de la 
Helsinki Venezuela va fi repre
zentată de trei sportivi: Wuycke 
la 800 m. Salazar la triplu șl 
Francis la lungime.

BASCHET ■ Ziua a cincea a 
C.E. de junioare : Pescara : Po
lonia — Franța 72—58 (36—28),
Bulgaria — Belgia 76—63 (30—32). 
Vas to; Ungaria — R.F. Germania 
87—65 (44—30), Iugoslavia — Spa
nia 77—75 (45—32).

BOX * Astă-seară, la Washing
ton, Michael Spinks lșl pune în 
joo, pentru a șaptea oară, titlul 
mondial la categoria semigrea. 
Adversar 11 va fi Eddie Mustafa 
Muhammad.

CĂLĂRIE • Marele Premiu de 
Ia La Baule (vestul ~ 
barema „A" la cronometru 
prilejuit, 
cinci : 1.
(54,17 s), 
(44.53), 3.
(45,01). 4. 
Honrubia

CICLISM • Prima 
Rhenaniel 

144 km de la 
— Ahrweller,

,A"
în final. 

Robert
2. Pierre 

Cottier 
Bourdy' 
(Spania)

Franței), 
a 

in 
n 
p 
p 
5.

un baraj 
(Franța) 1 
(Franța) 4 

(Franța! 4 
4 p (45,89), 
12 p (48,07). 

etapă 
Turului Rhenaniel — Palatinat 
(amatori), 144 km de la Bad 
Neuenahr — Ahrweller, a fost 
clștlgată de vest-germanul Peter 
mise in 3.21:56 care conduce în 
clasamentul general cu 3.21:24. 

TENIS ■ Cupa Galea (juniori), 
semifinale : Royan : Franța —
Ungaria 3—0, Australia — Elve
ția 2—1 ; Almeria : Argentina — 
Danemarca 3—0, Spania — Mona
co 3—0 : Montecatinl — 
Cehoslovacia — Chile 3—0, 
lia — Finlanda 3—0 ;
R.F. Germania — Israel 3—0, Iu
goslavia — M. Brltanie 1—1 •
Newport (turneu feminin): Tina 
Mochlzuckl — Andrea 
6—7, 6—4, 7—6, Alycia

— Stacy Margolin 6—2,
Stuttgart : Gunhardt — 
tis 6—2, 7—5. Alexander
Boekel 3—6, 6—3, 6—1. Lewis — 
Hocevar 8—2, 8—1, Higueras — 
Gltlln 8—2. 6—1 • Boston : Vilas
— Cancellotti 6—1, 6—2, Freeman
— Mayotte 3—6. 6—1. 6—8.
Brown — Gildemelster 6—4, 7—8.' 
Clero — Foxworth 6—2, 6—1, Le
vine — Solomon 8—3, 6—0, Borcri 
wlak — Purcell 7—5, 4—6, 6—3.

VOLEI • Med feminin, la 
Moscova : U.R.S.S. — Japonia
2—3.

Azi, la Zurich, In dezbatere

Terme : 
Ita-

Belgrad 1

Leand
Moulton 
6—2 • 
Geruial- 
— Van

PARTICIPAREA JUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI
LA VIITORUL TURNEU

ZURICH, 14 (Agerpres). — La 
Zurich va avea loc astăzi o reu
niune a reprezentanților Comi
tetului Internațional Olimpic și 
Federației internaționale de fot
bal pentru soluționarea proble
mei participării jucătorilor de 
fotbal la Olimpiada de la Los 
Angeles. Propunerea Federației

cm
• 

bourg 
prin 
Gemmrich 
deaux — 
(0-0).
• tn

OLIMPIC DE FOTBAL
internaționale de fotbal de a 
fi admiși la turneul olimpic și 
jucători profesioniști a fost res
pinsă pînă in prezent de forul 
olimpic internațional. Inițial se 
acceptase formula participării 
fotbaliștilor profesioniști numai 
la fazele preliminare ale tur
neului olimpic.

Meciuri amicale : Stras- 
— Freiburg 2—0 (1—0), 
golurile marcate de 

și Krlmau. Bor- 
Standard Liege 0—1

„Cupa Alpilor" : 
Auxerre — Grasshoppers 2—2, 
Sochaux — Lausanne 1—1. în 
clasament conduce Sochaux cu 
5 p. într-o altă grupă : Neu- 
chatel — Metz 1—2, Monaco — 
Servette 
locuri : 
cite 5 p.
• In etapa a 18-a a cam-

4—0. 
Monaco

Pe 
81

primele 
Metz cu

copios din marele „ciolanr pe oare-1 re
prezintă boxul nrofeslontet... • PAKISTA
NEZUL JAHANGIS KHAN (19 ani) este, 
ta ultimii aal, mal prada din 1981 de ctnd 
n-a mal pierdut ntd un meci, cel mal va
loros jucător de squash din lume. De alt
fel. Pakistanul a dat, ta corpore, Întreaga 
elită mondială a acestui sport. înaintea 
hil Jahangis titlul mondial a fost deținut 
de Hashim Khan, primul mare campion 
pakistanez, care era, de fapt, bunicul său. 
Hashim a fost campion pînă la vlrsta de 
43 de ani I • DECANUL DE VIRSTA al 
boxerilor este americanul Billy Ray care 
a împlinit, nu de mult, 97 de ani f Feno
menal este apreciat faptul că acest Ray a 
susținut ta cariera «a nu mai puțin de 139 
de meciuri, toate eu... pumnii gol, căd pe 
vremea aceea mănușile abia se inventaseră 
dar nu deveniseră obligatorii I • 447 571 CI
TITORI al cotidianului „La Gazzetta dello 
Sport" di» Milano au participat la un con
curs de pronostlouri legat de tradiționala 
cursă cidietă Milano — San Remo. Clș- 
tlgător a fost un oarecare Stefano Ștefani 
care a indicat exact ordinea primilor dnd 
clasați șl aproape exact timpul învingăto
rului (i-au lipsit doar 38 de secunde I) • 
RECORDMANUL MONDIAL la suliță Tom 
Petranoff, mai înainte de a se fl dedicat at
letismului, a jucat fotbal american la li
ceul din NapervMle (trei-sferturl aripă șt 
fundaș) șl baseball, sport la care a fost 
ales ta echipa „Ideală" (de amatori) a ță
rii. Se spune că Petranoff avea cel mal 
bun braț șl cele mal bune pldoare dintre 
Jucătorii-elevi de baseball. Așa se șl ex
plică, tn bună măsură extraordinarul salt 
al rezultatelor sale ca aruncător de suliță.

Romeo V1LARA

pionatului U.R.S.S., 
schimbare de lider,: Cernomo- 
reț Odesa 24 p. Urmează Pah- 
takor și Jalghiris cu cite 23 p. 
Cîteva rezultate : Dinamo Mos
cova — Cernomoreț 0—4 ! Ku
taisi — Ț.S.K.A. 1—6. Pahtakor 
— Șahtior 2—1, Neftci — Di
namo Minsk 2—1, Dinamo Tbi
lisi — Jalghiris 3—1, Dinamo 
Kiev — Metalist 2—1, Spartak 
Moscova — Nistru 1—0.
• In parte s-au încheiat 

transferările în prima divizie a 
Italiei. Menționăm că în privin
ța transferărilor unii jucători de 
peste hotare sînt puși sub sem
nul întrebării. Federația de
specialitate urmează să decidă 
asupra solicitărilor făcute de
unele echipe pentru încheierea 
contractelor unor jucători stră
ini. Iată cîteva din transferări
le validate : ASCOLI va avea 
pe : Borghi (Torino), Juary 
(Inter), Corti (Udinese). AVE- 
LLINO : Bertoneri (Torino), 
Diaz (Napoli) ; CATANIA 5 
Torrisi (Torino) ; FIORENTI
NA : Oriali (Inter), Pulici (Udi
nese) ; GENOA : Bergamaschi 
ți Canutl (Inter) ; INTERN A- 
ZIONALE : Serena și Pasinato 
(Milan), Muraro (Ascoli), Rec
chi (Cesena) ; JUVENTUS l 
Tacconi șl Vignola (Avellino), 
Penzo (Verona) 
nazzani 
Manzo 
(Verona) ;
(Verona),
PISA : Criscimanni (Napoli) ; 
ROMA : Graziani (Fiorentina), 
Oddi (Verona) Maggiora (Samp- 
doria), Malgioglio (Pistoiese) ; 
SAMPDORIA : Bordon (Inter), 
Vierchowod (Roma), Marocchi- 
no (Juventus) ; TORINO ! 
Schachner (Cesena), Caso (Pe
rugia) ț UDINESE : Marchetti 
(Cagliari), Brini (Ascoli) ; VE
RONA : Storgato și Galderisi 
(Juventus), Jordan (Milan), Io
rio (Roma), Ferron! (Sampdo- 
ria).

LAZIO : VI- 
(Napoii) ț MILAN : 

(Fiorentina), Spinosi 
NAPOLI : Dirceu 
Boldini (Ascoli) 5
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA ZIMBABWE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Robert Gabriel Mu
gabe, președintele Uniunii Na
ționale Africane din Zimbabwe, 
primul ministru 
cii Zimbabwe, au 
aceeași atmosferă 
tenie, de deplină 
stimă reciprocă, 
vederi cu privire la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Robert Gabriel Mugabe au 
examinat o serie de domenii 
concrete ale colaborării dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Zimbabwe, reafir- 
mîntl dorința comună de a se 
depune in continuare eforturi 
pentru amplificarea raporturilor 
româno—zimbabweene, pe cele 
mai diferite planuri.

★
O festivitate vibrantă, plină 

de încărcătură emoțională, cu 
semnificații deosebite pe planul 
relațiilor româno-zimbabweene 
a avut loc în cursul dimineții 
ne vineri : tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceausescu le-a fost conferit 
titlul de Cetățean de onoare al 
brasului Harare, capitala 
publicii Zimbabwe.

în frumoasa piață din 
clădirii care găzduiește Consi
liul municipal se află un mare 
număr de locuitori ai orașului. 
I Sosirea tovarășului 
Ceaușescu. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. prileju
iește o manifestare entuziastă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pi tovarășa Elena Ceausescu 
pint invitați să ia loc. alături 
pe Primul ministru Robert Ga
briel Mugabe 
piugabe. în 
amenajată pe 
lui Primăriei.

îa mai intii cuvintul prima
rul orașului. T.A. Gwata. după 
care secretarul primăriei dă 
citire papirusului semnat de 
loti membrii Consiliului muni
cipal :

al Republi- 
continuat, în 
de caldă prie- 
ințelegerc $1 
schimbul de

Re

fala

Nicolae

si tovarășa Sally 
tribuna special 
treptele edificiu-

Cristina Timar, campioana la 
„3 m“ Foto : L MIHAICĂ
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Se conferă titlul de cetățean 
de onoare al orașului Harare 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim viceprim-ministru al guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, ca recunoaștere a deose
bitelor și onorabilelor eforturi 
politice, diplomatice, morale și 
materiale depuse pentru elibe
rarea și ajutorarea Zimbabwe.

Prin aceasta ii declarăm pe 
Nicolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu cetățeni de onoare 
ai orașului Harare.

Dat sub sigiliul comun 
orașului Harare, în cea 
cincisprezecea zi a lunii 
1983.

în aplauzele puternice __
celor de fată, este invitat să 
ia cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Cuvintul secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
fost urmărit cu deosebită atentie 
Si subliniat 
cu aplauze.

al 
de-a 
iulie,

ale

in repetate rînduri
★

Nicolae Ceaușescu 
Elena

Tovarășul 
și tovarășa 
au vizitat in cursul _____
de vineri ferma agrozootehni
că Kintyre, aflată la aproxima
tiv 30 km de Harare.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oas
peți al satului din apropiere, 
unde trăiesc agricultorii care 
lucrează

Ceaușescu 
dimineții

în cadrul fermei. 
★ 

dimineață.
Ceausescu.

al Partidului

Vineri 
Nicolae 
general _______ ____
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor.

tovarășul 
secretar 

Comu-

PESTE 85 LA SUTĂ DINTRE SPORTIVII ROMÂNI,
PE PRIMELE ȘASE LOCURI LA UNIVERSIADA ’83!
• Eficiența remarcabilă se datorează seriozității pregătirilor, selecției judicioase, 
adaptării rapide, disciplinei și puterii de luptă 0 Concluziile Edmontonului pot fo

losi pregătirilor pentru,J.O. de la Los Angeles
Succesele „tricolorilor uni

versitari români" la Jocurile 
Mondiale Universitare de la 
Edmonton au surprins pe multi 
dintre tehnicienii sportului 
mondial, datorită coeficientului 
neobișnuit de eficientă. Din cei 
63 de sportivi români prezenti 
pe arenele Edmontonului 32 
au cucerit medalii (ceea ce re
prezintă 50,7 la sută), 8 dintre 
ei chiar două, iar Mihaela Ri
da — 5, un veritabil record. 
Dacă adăugăm și faptul că 
alti 22 de compeliiori din de
legația noastră au realizat 
puncte — nu i-am inclus in a- . 
ceastă cifră pe cei care au ob
ținut și medalii și locuri între 
4 și 6 — vom ajunge la un 
procent de eficiență realmente 
surprinzător: peste 85 la sută 
din numărul concurenților ro
mâni s-au aflat intre primii 6 
la Universiada *83!

Recordul de eficientă iși are, 
desigur, explicațiile sale. Este 
vorba în primul rind de se
riozitatea pregătirilor efectuate 
de antrenorii loturilor, de 
munca cantitativ și calitativ 
superioară desfășurată de 
sportivi in vederea Universia
dei, ca punct intermediar pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles, de priceperea a- 
cestora de a conduce 
preparativele incit să se 
gă potențialul maxim la 
Universiadei. Dintre cei 
s-au pregătit pentru J.M.U., 
tehnicienii federațiilor si 
secțiilor de specialitate

astfel 
atin- 

ora 
care

•» 
ai 

din

means more -
• » > ■ .„„x k-x^x

The Edmonton Journal"Cu și despre Anișoara Cușmir
C.N.E.F.S. au selectat judicios 
numai pe aceia care puteau 
conta în lupta pentru suprema
ție, înlăturîndu-se subiectivis
mul si sentimentalismul păgu
bitor. Principala problemă ce

Hristache NAUM

(Continuare în pag 2-3)

în ziua a doua a Balcaniadei de natație pentru juniori

Cristina Timar a dominat autoritar la ,,3 m“
O nouă și frumoasă vic

torie românească a fost rea
lizată ieri, la Ștrandul Tine
retului, în proba feminină de 
sărituri de la trambulină (3 m). 
Autoarea succesului este ta
lentata Cristina Timar, care a 
concurat la un înalt nivel de 
la prima și pină la ultima să
ritură, ea izbutind să condu
că permanent și să încheie cu 
un avantaj substanțial. Cris
tina Timar (antrenată de ma
ma ei. Elena Timar, fostă și 
ea săritoare fruntașă) a im
presionat in toate salturile, dar

mai cu seamă cînd a executat 
2*/j  salt înapoi și 2*/i  salt 
răsturnat (ambele grupat), e- 
xerciții cu coeficient de 
cultate pretențios (2,8). 
laltă reprezentantă a 
noastre, Monica Baba,

difi- 
Cea- 
țării 
avea

capacitatea de a se afla prin
tre premiante, dar ratînd 2*/;  
salt Înapoi grupat (pentru ca
re a fost notată cu... zero 
puncte), s-a clasat pe locul 
4. Dintre partenerele de în
trecere s-au evidențiat spor-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

Victorie clară la polo
Turneul de polo a început 

ieri după-amiază, la cochetul 
bazin Dinamo, cu participarea 
echipelor (jucători pini la 20 
de ani) Bulgariei, Greciei,

Campionatul de rugby, după o nouă formulă, îmbunătățită

PRIN CREȘTEREA VALORII COMPETIȚIEI INTERNE
0 ECHIPĂ

Echipa națională de rugby 
leusit anul acesta — pentru 
patra oară într-un deceniu 
lă devină campioană euro
peană. Ea a ..luat" din nou 
Franței, instalată cu emfază in 
[fotoliul de orchestră”. Cupa 
f.I.R.A., care a fost readusă 
a București. A fost o între
cere absolvită cu brio de XV- 
le nostru național : 5 ______
lin tot atitea posibile. Le re- 
Imintim : 13—9 cu
[8—3 cu Maroc.

a 
a

victorii

Franta. 
. _____ 26—12 cu
fî F.G.. 13—6 cu Italia si 15—10 
u U.R.S.S.. după partide care 
I- fără a atinge culmea — au 
pst apreciate. România a de-

NAȚIONALA MAI PUTERNICĂ!
venit cu adevărat la nivelul 
echipei reprezentative o auto
ritate în rugbyul continental. 
Pachetul ei de înaintași este 
adesea dat drept exemplu si 
unanim considerat pentru for
ța sa, pentru jocul colectiv, 
percutant si eficace, amintind 
adesea de evoluția rugbvstilor 
..All Blacks" (unde se vede 
cit de plin de învățăminte a 
fost turneul de o lună între
prins în 1975 în Noua Zeelan- 
dă). Așadar, acest comparti
ment important în economia 
unei echipe de rugby ioacă la 
nivelul cel mai înalt. Este, 
desigur, si concluzia la care a

ajuns International Board, fo
rul diriguitor suprem în sfera 
sportului cu balonul ovaL a- 
tunci cînd a introdus România 
în calendarul său cu partide 
anuale intertărl (test) în aș
teptarea unei viitoare accep
tări într-un mult discutat Tur
neu al celor ., sase națiuni.

Aici, tn pachetul de înain
tași. îsi etalează talentul ele
mente cu adevărat excepțio
nale. cum ar fi. de pildă. Gh. 
Dumitru (Farul) — puternic

Turciei și, bineînțeles. Româ
niei. După tradiționalele mo
mente festive ale deschiderii 
competiției, au intrat in aoă 
formațiile țării noastre și Gre
ciei, pentru o partidă care a- 
vea să se Încheie cu o victo
rie de necontestat a tinerilor 
poloiști români : 15—7 (4—2,
4—2, 5—0, 2—3).

A fost un meci controlat de 
la un capăt la altul de cunos- 
cuții internaționali ,,A“ Hagiu 
și Moiceanu și de ceilalți com- 
ponenți ai selecționatei noas
tre, majoritatea jucători sub 
18 ani. (Din garnitura adversă, 
„nouarul“ Steletopoulos face 
parte din prima reprezentati
vă a Greciei). Egalitatea pe 
tabelă a existat doar în două 
rînduri, în minutele 2,15 și 
3,48, la 1—1 și, respectiv, 2—2, 
după care diferența de va
loare a devenit tot mai eviden
tă. Golgeterul Universiadei ’83, 
Vlad Hagiu, și-a onorat cartea 
de vizită, înscriind nu mai pu
țin de nouă goluri, trecînd de 
puțin pe lingă alte cîteva. Au 
mai marcat : Moiceanu 2, Va- 
moș 2, Șerban și Ragea, punc
tele polodștilor eleni fiind re-

Di mi trie CALUMACHI Geo RAEȚCHI
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(Continuare in pag 2-3) (Continuare In pao a 4-a)

STUDENȚEASCĂ ’83
>• ncepînd de as
/ tineretul din i‘

* tămintul supt

astăzi, 
invă- 

superior 
in vacanța de 
Este un binemeri-

intră 
vară, 
tat prilej de odihnă, de 
destindere după sesiunea 
de examene.

Ce repere 
plan sportiv, 
vară '83 a 
noștri ? Aproape 
dintre tinerii din 
tămîntul superior 
fi prezenti în tabere de 
odihnă amplasate 
cele mai pitorești 
ale țării. Tabere in 
activitățile sportive 
fi . ‘ '
ta — la

Separat, 
activează 
cluburilor 
versitare vor face 
păsuri la Costinești. E- 
torie Sud și Constanța. 
pentru refacere, pentru 
odihnă ti. desigur, pen
tru pregătirea 
lor reușite, a 
formante tot 
loroase.

O tabără 
va fi deschisă 
(20—29 august), la care 
vor participa 300 de ti
neri din consiliile 
ciațiilor studenților 
muniști din 
19 centre 
ale tării.

Paralel, în 
trele universitare vor fi
ința cluburi de vacantă. 
prilej pentru multi stu- 
denți de a lua parte la 
o diversitate de - con
cursuri și competiții 
sub genericul mobilizator 
al „Daciadei".

tn fine, să amintim de 
frumoasa acțiune la care 
vor lua parte 
denții. dedicată 
a 35 de ani de 
tarea primelor 
naționale ale tineretului. 
O acțiune cultural-spor- 
tivă. cu peste 4 000 de 
tineri și tinere, progra- 

jumă-

oferă, pe 
vacanța de 
studenților 

16 000 
învă- 

vor

în 
zone 
care 
vor 

și de data aceas- 
ordinea zilei.

studenții care 
în echipele 

sportive uni- 
PO-

piitoare- 
per- 

mai' va-

sui-generis 
la Oradea

aso- 
co- 

celetoate
universitare

toate cen-

și stu- 
implinirii 
la înfiin- 

șantiere

ț? mată in a doua ju
J: tate a lunii august..O
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Finalele la ciclism fond

ZOLTAN LORINCZ (Torpedo Zărnești) 
ÎNVINGĂTOR Și LA JUNIORI MARI
CÎMPULUNG. 15 (prin tele

fon). Frumosul oraș este din 
nou gazda ospitalieră a unor 
importante întreceri cicliste : 
finalele ..Daciadei" si ale cam
pionatelor naționale de fond. Alergarea de debut, contratimp 
individual-iuniori mari. s-a 
desfășurat ioi pe un traseu de 
30 km., cu plecarea din centrul 
orașului. De aici, concurentii 
au rulat pe o sosea în ușoară 
pantă, pînă în satul de vacan
tă Leresti. După parcurgerea 
a 15 km., competitorii au făcut 
cale întoarsă pentru a fi cro
nometrați la sosirea lor în fața 
hotelului Muscelul din Cîmpu- 
lung. A fost o cursă la capă
tul căreia victoria a revenit, 
«contat, juniorului mic. multi
plul campion Zoltan Lorincz 
(Torpedo Zărnești). cel care în 
urmă cu numai 3 săptămîni 
cîstiga finalele ..Daciadei" la 
juniori mici, disputate la Iași 
(toate 4 probe din programul 
întrecerilor !). Talentatul ciclist 
din Zărnești l-a depășit pe 
Iosif Schneider, cel de al 2-lea 
clasat, cu 1:23 minute. Iată de 
altfel clasamentul probei : 1.
Zoltan Lorincz 44:47 (medie 
orară 40,200 km) 2. I. Schnei
der (Voința Arad) 46:10. 3. C. 
Popa (C.S.S. 1 București) 46:50.
4. M. Aldulea (Cibo Brașov) 
47:57, 5. FI. Sandu (C.S.S. 1
București) 47:57.

Vineri după-amiază, pe bu
levardul din centrul orașului 
(pe un traseu de 2 km. pe 
care concurentii l-au acoperit 
de 20 de ori) a avut loc cea 
de a 2-a probă a finalelor Da-

RĂSPUNDE

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Sorin Matei a stabilit un nou 
necord național la săritura în 
Înălțime, trecind peste ștacheta 
ridicată la 2,30 m !
Dorințele sint unanime, 
Spre performanța mondială, 
Deci, un record ca la „lungime" 
N-ar fi exclus, pe... „verticală" 1

BARBU PECHICI, BUCUREȘTI. 
Că echipele organizatoare ale 
meciurilor de fotbal sânt răspun
zătoare de abaterile comise de 
suporterii lor, este un lucru bine 
Btiut. Dar și echipele care joacă 
fa deplasare pot fi sancționate 
la fel de aspru, în cazul cînd se 
stabilește că abaterile au fost să- 
▼îrșite de unii spectatori venițl 
să le susțină la meciul respec
tiv. Iar una dintre sancțiunile 
curente este ridicarea dreptului 
de organizare pe teren propriu, 
pe una sau mal multe etape. în 
felul acesta, este pedepsită atît 
echipa, dt și „galeria" ei. Sta
țiile de amplificare ar trebui, 
deci, să nu se limiteze la anun
țarea formațiilor șl la difuzarea 
unor melodii, d să-și facă mai 
mult simțită prezența și pe linie 
educativă, oerlnd spectatorilor să 
Bespecte întrecerea sportivă, să 
atbă o atitudine corectă.

ANGHEL STBOE, GIURGIU. 
Este adevărat (dealtfel, am mal 
abordat acest subiect) : înainte 
de • se consacra ca portar, Ră- 
ducami a fost... înaintaș central 
la echipa Flacăra roșie. Amintin- 
du-șl de acest lucru, nu o dată, 
R&duoanu șl-a părăsit poarta, 
afunglnd pini la mijlocul tere
nului. Ba, într-un med eu F.C. 
Constanța, disputat acum vreo 
Bece ani, dnd juca la Rapid, a 
fost surprins de arbitru în... of
said. Record mondial, orice s-ar 
apune l

FORMAȚIA T. MARINESCU - TREI VICTORII HIP IS M
Reuniunea de joi după-amiază 

de pe hipodromul din Ploiești a 
fost dominată de formația antre
nată de T. Marinescu, unul din
tre cel mal reprezentativi antre
nori al tinerei generații, care a 
obținut trei victorii, cu Copăcel 
fa ode două hiturl ale ,.Premiu
lui Jldvel*,  și cu Iulia. Excelent 
angajat din start în primul hit, 
acesta șl-a dominat copios ad
versarii, dar în cel de al doilea 
• beneficiat de descalificarea 
complet nejustificată a lui Hero- 
gut. care, conform fotografiei 
expuse, a trecut potoul In trap 
perfect, galopînd după trecerea 
liniei de sosire. Iulia, tntr-un 
final de excepție, șl-a dominat 
adversarii, arâtînd că posedă 
mari rezerve. în cursa de semi
fond, pe 2100 m, a triumfat 
Efect, care a fost condus cu 
“—* 1 * 3 4‘ tact de C. Ionga. Lui Ve

trebuia rezolvată la Edmonton 
era adaptarea la fusul orar 
(practic inversarea ciclului zi- 
noapte) și la mediul ambiant 
specific acestei zone din vestul 
Canadei. Problemă deosebit de 
grea, cu multiple implicații. 
Experiența, buna pregătire pro
fesională și intransigenta colec
tivului de medici (dr. loan 
Drăgan, directorul Centrului de 
Medicină Sportivă, dr. Carmen 
Dumitru, dr. Eva Bancea, dr. 
Marta Baroga și dr. Anca Gu- 
rău) și a personalului ajutător 
(asistent medical Liviu Borș și 
masor Constantin Dănicel) au 
făcut ca adaptarea să se reali
zeze integral la 61 din cei 63 
de sportivi în numai 4—5 zile. 
Astfel lotul și-a putut continua 
pregătirile în regim maximal, 
a putut cunoaște particularită
țile bazelor sportive pe care 
avea să evolueze și a putut a- 
tinge forma maximă încă de la 
intrarea în competiții. A fost 
acesta un ajutor substanțial, 
decisiv pentru realizarea re
marcabilului bilanț.

înalta performanță implică 
un complex de măsuri. Una 
dintre ele, impusă de conduce
rea delegației, a fost discipli
na șl ordinea instituite in pe
rioada premergătoare întrece
rilor, în timpul disputelor și 
după încheierea Universiadei.

Campionatul republican de 
perechi la dirt-track a ajuns 
In faza finală, mîine urmind a 
se desfășura pe pista Stadionu
lui municipal din Brăila ulti
ma etapă (a 4-a), la care vor 
participa alergători din toate 
centrele țării.

Reuniunea finală se anunță 
deosebit de spectaculoasă, de
oarece în lupta pentru un loc 
pe podium sînt angrenate mai 
multe cupluri. Iată cum arată 
prima parte a clasamentului 
general înaintea ultimei etape:
1. Gh. Marian — M. Dobre 
(Met. Buc.) 75 p, 2. I. Pavel —

teran i-a fost suficientă doar o 
linie dreaptă spre a soluționa 
victoria în favoarea sa. Cursa 
rezervată 2 anilor a revenit lui 
Hematie, despre care se va mal 
vorbi. Al. Vasile a condus în 
stil de mare maestru pe Sonel, 
oonfirmlnd astfel titlul de cam
pion al aprantillor pe 1382, iar 
V. G. Vasile a realizat o splen
didă cursă cu Aida, producând 
surpriza zilei.

Reuniunea de mâine dimineață, 
In lipsa vedetelor care vor pleca 
la concursul de la Moscova, ne 
rezervă totuși o participare nu
meroasă și două reporturi con
sistente ce vor atrage numeroși 
spectatori pe hipodrom.

REZULTATELE TEHNICE ale 
reuniunii de Joi : Cursa I : 1. 
Hematie (Pașcă) 1:44,1, 2. Suav,
3. Viana. Gota : cîșt. 11, ord. 18,
ord. triplă 733. Cursa a II-a : 1.

ciadei : semifond — juniori 
mari. Și aici victoria a revenit 
tenacelui reprezentant al aso
ciației sportive din Zărnești. 
Zoltan Lorincz. în disputa strîn- 
să cu principalul său adversar, 
arădeanul Iosif Schneider. Lo
rincz a reușit să cîstige 5 din 
cele 10 sprinturi ale întrecerii 
(în timp ce Schneider a ciștigat 
doar două). Clasamentul : 1.
Zoltan Lorincz 31 p.. 2. I.
Schneider (Voința Arad) 23 o-,
3. P. Aldulea (Cibo Brașov) 18 
D.. 4. G. Coloji (Voința Plo
iești) 12 p.. 5. FI. Sandu
(C.S.S. 1 București) 8 o.

Sîmbătă. de la ora 9 are loc 
finala de fond a seniorilor pe 
ruta Cîmpulung — Rucăr — 
Bran si retur, iar duminică, de 
la aceeași oră. finala de fond 
a juniorilor mari ne distanta 
CîmDuluna — Rucăr — Cîmpu
lung.

Gheorghe ȘTEFANESCU

SPORTIVII ROMANI LA UNIVERSIADA ’83
(Urmare din pag. 1)

Mîine, la Brăila

ETAPA FINALĂ A CAMPIONATULUI DE PERECHI LA DIRT-TRACK

NOUTĂȚI
DIN ATLETISM
CONCURSUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR II
Astăzi si mîine. pe stadio

nul ..23 August" din Bucu
rești se desfășoară etapa a 
IV-a, cu invitați, a concursu
lui republican pentru juniori 
de categoria a II-a. întrece
rile încep astăzi la ora 17. iar 
duminică la ora 8.30.
MODIFICĂRI DE STANDAR- 

DURI
Biroul F.R.A. a hotărît mo

dificarea standardurilor de 
participare la campionatele na
ționale de iuniori I (11—12 
septembrie. București), astfel 
BĂIEȚI : 100 m — 11,1. 200 m
— 23,0. 400 m — 51,3 800 m — 
1:57.2. 1 500 m — 4:03,0. 3 000 m
— 8:58.0. 5 000 — 15:35,0 110 mg
— 16,4. 400 mg — 58,5. 2 000 m 
ob — 6:15.0. 10 km marș — 
51:00,0. înălțime — 1.90 m. pră
jină — 3.70 m. lungime — 6.65 
m. triplu — 13,80 m. greutate
— 12.20 m. disc — 36.00 m. su
liță — 55.00 m. ciocan — 45,00 
m : FETE : 100 m — 12.4. 200 m
— 25,6. 400 m — 58.8 800 m — 
2:14.0. 1 500 m — 4:39.0. 3 000 m
— 10:30.0. 100 mg — 15,4. 400 mg
— 65.5. 5 km marș — 28:45,0, 
înălțime — 1.68 m. lungime —
5.68 m. greutate — 11,00 m.
disc — 37.00 m. suliță — 39.00 
m.

♦

Seară de seară, uneori pînă 
după miezul nopții, tehnicienii 
raportau conducerii delegației 
modul cum au decurs lucrurile 
in ziua respectivă, se luau mă
suri prompte pentru eliminarea 
carențelor, se alcătuiau ad-hoc 
colective de sprijin. întreaga 
conducere, alcătuită din tehni
cieni cu înaltă profesionalitate 
și vastă experiență, realiza 
zilnic adevărate tururi de for
ță. supraveghind pe bazele 
Edmontonului modul în care 
sportivii și antrenorii îndepli
neau sarcinile de pregătire sau 
de concurs.

în toată această campanie de 
deosebită importanță a contat 
enorm spiritul de luptă pînă 
la sacrificiu, de dăruire, de ma
terializare maximală a poten
țialului, a șanselor, insuflat de 
antrenori și tehnicieni si între
ținut cu vigoare in tot timpul 
Universiadei. împreună cu cei 
40 de tineri turiști s-au aflat 
în permanență alături de cei 
care concurau colegii de la 
alte sporturi, atmosfera de en
tuziasm amplificînd premisele 
succesului. Medaliile gimnasti
cii au însemnat un puternic 
stimulent pentru întreaga de
legație. Se poate afirma .că de
legația României la Universia
da de la Edmonton a fost o 
familie unită, puternică tocmai 
prin omogenitatea sa, un colec
tiv care s-a impus nu numai

D. Stoica (Steaua) 74 p, 3. N. 
Puraveț — A. Hack (I-P.A. Si
biu) 61 p, 4. S. Postolache — 
G. Scarlet (Steaua) 59 p. Pri
mul start se va da la ora 10.

CAMPIONATUL
DE MOTOCROS CONTINUA 

LA CÎMPINA
Pe traseul de pe Dealul 

Mușcel de la marginea orașu
lui CImpina va avea loc mîi
ne, de la ora 9, etapa a II-a 
a campiontului republican de 
motocros. în program figurează 
curse pentru seniori, tineret și 
juniori.'

Efect (C. Iorga) 1:27,5, 2. Client. 
Cota : câșt. 4, ord. 7, ev. 25. 
Cursa a III-a : 1. Veteran (Moise) 
1:32,7, 2. Văleni, 3. Timona. Cota: 
cîșt. 1,80, ord. ÎS, ev. 5, ord. 
triplă 68. Cursa a IV-a : 1. co
păcel (R. Arsene) 1:23,3, 2. Onix, 
3. Adorata. Cota : câșt. 2,20, ord. 
7. ev. 7, ord. triplă 133. Cursa a 
V-a : 1. iulia (Marinescu) 1:31,6,
2. Sutghiol, 3. Ionatan. Cota : 
câșt. 9, ord. Închisă, ev. 17, ord. 
triplă 700. Cursa a VI-* : 1. Aida 
(V. G. Vasile) 1:20,7, î. Faran
dola, 3. Habitus. Cota : cîșt. 13, 
ord. 32, ev. 100. ord. triplă 2003, 
triplu 2—4—6 265. Cursa a VII-a :
1. Copăcel (R. Ansene) 1:27,6, 2. 
Adorata. Cota : cîșt. 2,80, ord. 6. 
ev. 14. Cursa a Vin-a : 1. Sonel 
(Al. Vasile) 1:36,0, 2. Silicon.
Cota : cîșt. 5, ord. 10, ev. 8.

A. MOSCU

NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA FEMININ/
0 lostfi cîștigaioarc a C.C.E. rcviitc in numele (îRtrcțil

în acest an, nu numai echipa 
de fotbal, ci și cea de handbal 
feminin a clubului Rapid a 
reușit să revină pe scena pri
mei divizii. Ca și în cazul 
fotbaliștilor, recentul succes al 
handbalistelor feroviare era 
așteptat și dorit de iubitorii a- 
cestui sport deoarece este vor
ba de o echipă cu vechi și fru
moase tradiții. După cum se 
știe, Rapid a fost campioană a 
țării la handbal feminin în anii 
1961, 1962, 1963 și 1967, iar în 
anul 1964 și-a înscris în palma
res splendida performanță — 
onorantă pentru întreg sportul 
românesc — a cuceririi Cupei 
campionilor europeni. Sub cu
lorile formației giuleștene au 
evoluat, de-a lungul anilor, ju
cătoare de recunoscută valoare 
ca Irina Climovschi, Elena He- 
deșiu, Hilde Roth, Maria Con- 
stantinescu, Iuliana Nako, îlo- 
rica Balosache, Margareta Ha- 
nek, Constanța Dumitrescu, Ma- 
ria Buzaș, Ștefania Moraru 
(Oancea), Doina Cojocaru, Vic
toria Amarandei, Natalia Ale- 
xandrescu, iar la conducerea ei 
tehnică s-au aflat, în diferite 
perioade, Gabriel Zugrăvescu, 
Pompiliu Simion, Francisc 
Spier, antrenori cu meritat re- 

prin pregătire, ci și prin mo
ralul său ridicat.

Experiența deplin reușită a 
Edmontonului poate și trebuie 
să însemne un punct de ple
care în pregătirile pentru 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles. Analizate și puse in 
concordantă cu noile necesi
tăți, datele obiective ale pre
gătirii și participării la Univer
siadă pot servi evoluției la 
J.O.

Vorbind despre realizările de
legației noastre la J.M.U. nu 
putem omite contribuția arbi
trilor. Prestațiile lor au fost 
răsplătite cu aprecieri deosebi
te, organizatorii, delegații fe
derațiilor internaționale și nu 
de puține ori antrenorii și 
sportivii felicitîndu-i adesea 
pentru înaltul lor nivel de cu
noștințe, pentru obiectivitate și 
corectitudine. Maria Simiones- 
cu, Vasile Coșariu, Iulia Ro- 
tărescu, Adrian Stoica — gim
nastică, George Chiraleu — 
baschet, Tănase Mureșan — 
scrimă. Radu Timoc și Rolf 
Silha — polo și-au adus con
tribuția la buna desfășurare a 
întrecerilor Universiadei si au 
contribuit prin prestațiile lor 
la creșterea prestigiului dele
gației noastre-

CAMPIONATUL DE RUGBY,
f Urmare din pag I)

virf de lance, sau omniprezen
tul Fl. Murariu (Steaua) — 
..flanker" ideal, sau bătăiosul 
și îndemînaticui taloner M. 
Munteanu (Steaua), prezent în 
mai toate fazele, sau C. Dinu 
(Grivita Roșie) — nilierul care, 
prin cele 70 de prezente in 
națională (record mondial în 
materie!), si-a asigurat un 
binemeritat renume peste ho
tare. sau un Gh. Daraban (Di
namo). un I. Bucan (Stiinta 
Petroșani), ca să nu mai spu
nem de E. Stoica (Dinamo), 
cel cu o atît de mare intuiție 
a jocului de rugby.

Si pentru că vorbim despre 
modul cum s-a exprimat e- 
chipa națională în recent în
cheiatul sezon, nu putem să 
nu consemnăm si o umbră de 
regret privind comportamentul 
treisferturilor. care — s-o re
cunoaștem — nu s-a ridicat la 
același înalt nivel. Un ioc ti
mid. adesea primar, si-a pus 
nu o dată pecetea pe atacurile 
noastre, de unde și o nepu
tință a echipei. în ansamblul 
ei. de a evolua la adevărata 
valoare, de a realiza diferente 
nete de scor în fata unor ad
versari mai slabi. Să ne gîn- 
dim doar la ultimele două me
ciuri. cu Italia si U.R.S.S.. în 
care doar intervenția înaintării 
a dus scorul la proporții cit 
de cît convenabile. Si printre 
atacanti găsim elemente do
tate. pe excelentul M. Paras- 
chiv (Dinamo) — admirabil 
căpitan al naționalei, pe abilul 
A. Lungu (Farul), pe incisivul
S. Fuicu (Steaua), ca să-i nu
mim doar pe cei mai repre
zentativi dintre el. Totul se 
fringe la nivelul „uverturii", 
acolo unde dispecerul. ..cre
ierul" unei echipe de rugby, 
este chemat să aleagă cea mai 
bună soluție de atac, prin per
manentă schimbare de ioc : 

nume.
Datorită retragerii din acti

vitatea competițională a unor 
jucătoare sau plecării altora 
(atrase de diferite cluburi, în
deosebi studențești) lotul Rapi
dului s-a subțiat, cu timpul, 
sub raport valoric. A urmat 
retrogradarea din primul eșalon 
și apoi un prelungit stagiu de 
4 ani jn Divizia „B“. Au fost ani 
de frămintări, căutări și încer
cări nereușite de revenire în 
„A". De abia în recent încheia
ta ediție de campionat speran
țele s-au putut împlini. Per
severând pe calea promovării 
elementelor tinere și cu pros
pective în arena performanței, 
îndeosebi din pepiniera Clubu
lui sportiv școlar nr. 2, cu care 
Rapid întreține foarte bune ra
porturi de colaborare, antreno
rii Grigore Niță și Tiberiu Mi- 
lea au alcătuit un lot omogen 
ca vîrstă și valoare, care s-a 
impus cu autoritate în întrece
rea divizionarelor B din scria I. 
Rapidul de azi este o echipă 
foarte tînără, cu multe jucă
toare care au depășit de curînd 
vîrsta junioratului sau sînt încă 
junioare, dar care s-au făcut 
de-acum remarcate în lumea 
handbalului nostru. Dealtfel, 
multe dintre ele sint foste sau 
actuale componente ale diferi
telor loturi reprezentative, cum 
se va vedea din prezentarea 
lotului de jucătoare : Gheorghi- 
(a Oprea (maestră a sportului, 
componentă a lotului A), Ana

„Vrem să ne consolidi
Constantin Popa, antrenoru

Echipă fluctuantă, Construc
torul Timișoara apare cînd în 
Divizia „A“, cînd în cea se
cundă. Cu doi ani în urmă, 
formația din orașul de pe Be- 
ga a activat în primul eșalon 
valoric, a retrogradat, și iat-o 
acum din nou printre cele mai 
bune 12 echipe ale țării. „Re
veniți pe prima scenă a hand
balului feminin românesc — ne 
spunea antrenorul Constantin 
Popa — primul nostru gind 
este să ne consolidăm din 
mers, astfel ca de la etapă Ia 
etapă, în noul campionat care 
se apropie, să ne mărim zes
trea de puncte. In felul acesta 
nu vom mai juca terorizați de 
ideea retrogradării”. Se pare că 
echipa timișoreană este pe un 
drum bun cel puțin în privin
ța promovării de handbaliste 
tinere și talentate. Sursa nr. 1 
a constituit-o Clubul sportiv 
școlar Timișoara, condus chiar 
de antrenorul principal al e- 
chipei Constructorul, profeso
rul Constantin Popa. Florca 
Cilian și Simona Axinte Sînt 

pentru aceasta se înțelege. îi 
este necesară o tehnică per
fectă.

Sigur, antrenorii naționalei 
singuri nu pot face minuni. 
Ei pot îndrepta lucrurile doar 
cu sprijinul echipelor divizio
nare. rezemîndu-se pe cam
pionat. o întrecere — s-o re
cunoaștem — prea adesea sub 
așteptări. Un campionat bun. 
spuneam nu o dată, este egal 
cu o echipă națională bună ! 
într-un articol anterior am 
menționat aportul adus la bu
na desfășurare a întrecerii de 
către primele trei clasate. 
Steaua. Dinamo. Farul. de 
multi ani principalele protago
niste. Dar cum s-au prezentat 
celelalte șapte competitoare ? 
Stiinta Petroșani (locul IV) — 
cvasiinvincibilă acasă — a fost 
în progres fată de trecut. Ea. 
ca si naționala (păstrînd de
sigur proporțiile) are o înain
tare puternică, poate cu cel 
mai bun ..cap de grămadă" al 
campionatului (Bucan — Orte- 
lecan — Petre). Nu are. în 
schimb, oameni înalti (în a- 
fară de St. Constantin). ceea 
ce e un handicap important 
la tușă, iar treisferturile ma
nifestă prea, putină personali
tate în ioc. Grivita Roșie (lo
cul V) a prezentat după o 
mai lungă așteptare, o echipă 
mai competitivă. A jucat de 
la egal cu cele mai redutabile 
teamuri ale Diviziei ,.A“. a 
întrecut pe Dinamo, a făcut 
meci egal cu Farul, a pierdut 
greu cu Steaua (9—10) etc. Si 
aici există un mare decalai 
între înaintare (C. Dinu. Pon- 
gracz, Pasache. Vlad. Stroe. 
Moraru. Pașcu. Ilcă) si trei- 
sferturi. Locul ei cel mai din 
urmă în clasamentul eseurilor 
(doar 14!) să fie una dintre 
rezultante? Politehnica Iași (lo
cul VI) ni s-a părut a fi e- 
chipa de mîine. Are un lot 
tînăr. cu ritovn personalități în
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STEFĂNESCU
11 
le

t
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cel 
jocul

420 
pe

de meciuri, Gali și Cior- 
Jenel — cîte 32, C. Die 31.
Dulău, Cernescu $1 Naște 
Blro n, Varga și Varo —

repare even- 
să astupe fi- 
propriul sis

ta

a

ir 
it
li

aceste puncte de 
teama de a greși, 

că liderul de ne- 
acestui post 

Stefănescu.

de puncte pe teren propriu (a pierdu!

la 11 m : una transformată 
te vDMtuiM și Biro I) ; a fost sancționată 
4 transformate, unul ratat.
de șuturi (316 acasă — 105 în deplasare) 
poartă (145 acasă — 49 în deplasare).

La încheierea sezonului

jl

11
:ă
hi

Campionatul Diviziei (ediția 1982-83) și fondul de jucători DIVIZIONARELE „A" III CIERE Șl DATE

Litaoui: STEFĂNESCUȘl STANCU, PREZENTUL. DAR VIITORUL? • A realizat 29 de puncte pe teren propriu (a pierdut cite 
un punct cu Dinamo, Politehnica Iași, S.C. Bacău, Sportul 
studențesc și F.C. Bihor), iar în deplasare a obținut 4 puncte 
(două cu Politehnica Iași, cîte unul cu F.C. Constanța și
F.C. OM).
• Cel mai bun loc ocupat : 6 (etapa a 33-a) ; cel mai slab : 

t7 (prima etapă).
• Golgeterii echipei : Biro I 10 goluri, Boloni și Fanici — 

câte 7, Gali 5, C. Ele 4, Ciorceri, Hajnal și Both n — cîte 
2, Isplr șl Dumitrescu — cite unul.
• Jucători folosiți : 23. Isplr 34

ceri — cîte 33, BdlSnl, Biro I și 
Fanici 30, Both n 28, Szabo 24, 
— cite 15, Hajnal 14, Monoki 13, . _ .
cîte 11, Costin 10, Matefl șl Dumitrescu — cîte 4, Horvath 2 
Munteanu 1.
• Cartonașe galbene : 27 la 11 

Boloni 9.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 3 lovituri de

(Boldnl), două ratate (BOloni șl 
cu 5 penalty-uri : < ___ 2____
• A expediat 

dintre care 194

21 ori remarcat de cronicarii 
noștri. Si la el valoarea i-a 
permis să treacă un moment 
mai dificil (anul trecut) si. 
prin formă bună, să devină re
zerva lui Stefănescu la lotul 
national si titular la olimpici. 
Un remarcat al campionatului 
(tot de 21 de ori) — cel mai

respectivă l-a stopat si pe Ca
zan. destul de 
campionat, dar.
pentru meciurile internaționale. 
O revelație
unei inspirate mutări a antre
norului Halagian. care l-a fă
cut, din mijlocaș, libero. O 
altă confirmare a ..omului de 
echipă", fără veleități de a fi 
selecționat, dar mereu om de 
bază. ..bătrînul" Ispir. revenit 
în acest campionat la nivelul 
lui de acum cîtiva ani.

Așadar. 1. STEFĂNESCU. 2. 
STANCU 3 C. SOLOMON. 4. 
CĂTOI. 5. ISPIR.

Aproape de primii cinci, pla
sat de remarcările cronicarilor 
noștri. tîrgovisteanul 
cîndva o promisiune, 
doar un om de bază 
antrenorul Costică Rădulescu.

Prin Ștefănescu și Stancu 
postul de libero este azi tine 
reprezentat Ia nivelul națio
nalei si al olimpicilor. Dar 
perspectiva ? Un nume „care 
bate la usă“ ar fi Belodedici 
(10 remarcări în anul de de
but). dar la 18 ani el este 
prea crud pentru a se putea 
spune dacă va fi sau nu un 
libero de clasă. Are destule 
calități. Si ar mai fi Movilă. 
Dar trecerea lui prin mai mul
te posturi (mijlocaș, 
lateral, libero) amînă 
Uzarea. Să așteptăm ca antre
norii săi de club si Mircea 
Lucescu să-1 valorifice pe pos
tul în care va da randamentul 
cel mai bun.

Constantin ALEXE

De foarte multă vreme, iar 
de cîtiva ani cu tot mai mare 
insistentă, vrînd să-și 
cît mai bine propria 
antrenorii au schimbat 
nile fundașului central, 
rul. cum îl știam, si au 
perit ..liberoul" de azi. 
cînd vorbim de liberou. 
durile tuturor iubitorilor 
fotbal se îndreaptă spre 
mando Picchi, 
la Inter. prin 
..ca la carte", a devenit 
totioul postului respectiv, 
sarcinile de ioc erau altele, 
noi ne gîndim si la Apolzan, 
pe care orice antrenor si l-ar 
fi dorit liberoul formației sale. 
Picchi și Apolzan au avut un 

: comun : VALOAREA, 
dintre apărători nu 

poate fi decit un fotbalist com
plet. Liberoul trebuie să aibă 
o excelentă tehnică de joc, 
viteză, detentă si. mai ales, in
tuiție. spirit de anticipație. 
Pe dreapta, pe stînga. în fată 
sau în spate, liberoul trebuie 
să fie mereu acolo unde jo
cul o cere, să... 
tualele greșeli si 
șurile apărute în 
tem defensiv.

Din toate 
vedere, fără 
vom spune 
contestat al 
craioveanul 
toamnă si în primăvară. Flo
rența (meciurile cu Fiorentina 
si Italia) Bordeaux și Stock
holm au reprezentat punctele 
sale de referință, marile exa
mene absolvite la- școala fot
balului international. La cei 32 
de ani ai săi. Stefănescu a 
fost un artizan de bază al suc
ceselor echipei ____________
si ale Craiovei. în ciuda obo
selii manifestată în anumite 
perioade, el a dovedit — prin 
clasă — o remarcabilă con
stantă si poate că doar acest 
greu program a făcut ca Ste
fănescu să fie remarcat cu ma
juscule -în campionat doar de... 
14 ori. Mai e si o altă expli
cație : într-o echipă ..sumă de 
valori" este greu ca meci de 
meci un anume jucător să fie 
trecut în permanentă cu litere 
mari (în absenta notelor din 
anii trecuti). Stefănescu a 
fost însă omul de bază al Uni
versității.

Cine i-ar urma pe post ? 
Un răspuns fără echivoc : pi- 
teșteanul Stancu, pilon al unui 
F.C. Argeș în reconstrucție, de

I. numitor 
Ultimul

I
I
I
I

asigure 
poartă, 

sarci- 
stope- 
desco- 
SigUT.

tînăr de ne podium
Costel Solomon. Băcăuanul 
simte în largul lui când joacă 
în mijlocul capricioasei sale e- 
chipe si se remarcă, mai ales, 
prin lansările în atac. C. So
lomon era o speranță a lotu
lui de tineret, dar a avut o... 
clacare în meciul de la Bel
grad al olimpicilor. care l-a 
dat serios înapoi, arătînd că 
mai are mult de lucru. Partida

se

constant în 
iată refuzat
Cătoi. rodul

Ene, 
acum 

pentru

fundaș 
spdbia-

Mîine, de la ora 17, se vor dis
puta partidele retur din cadrul 
barajului pentru promovarea în 
Divizia „C“. Iată meciurile : 
Voința Lețcani (Iași) — Avîntul 
Gălănești (Suceava) (0—5), Pro
letarul Bacău — Cimentul Blcaz 
(Neamț) (0—2), Șiretul Suraia 
(Vrancea) — Victoria T.C. Galați 
(1—2), Șoimii Topolog (Tulcea) 
— Tractorul Viziru (Brăila) (0—2), 
Electrica Constanța — Victoria 
Lehliu (Călărași) (0—3), Agrono
mia Slobozia (Ialomița) — 
I.U.P.S. Chitila (București) (0—4), 
Avtntul " ’
Petrolul
Celuloza . ...
Progresul Pucioasa (Dîmbovița) 
(1—3), Textila Roșiori (Teleor
man) — Avîntul ICRA Pitești 
(0—0), Știința Drăgănești (OM) — 
Constructorul Tg. Jiu (Gorj)

Mînedu (Prahova) — 
Berea (Buzău) (0—3), 

Zărnești (Brașov) —

• A realizat . . . . .
cîte un punct cu Politehnica laiși, Corvinul, Dinamo, Sportul 
studențesc și F.C. Bihor), iar In deplasare a obținut 4 puncte 
(cîte unul cu F.C. Constanța, Sportul studențesc, F.C. Bihor 
și Politehnica Timișoara).
• Cel mal bun loc ocupat : 7 (de trei ori) ; cel mai slab 

loc : 14—16 (etapa a 2-a).
• Golgeterii echipei : Șumulanschi și Varga — cîte 6 goluri. 

Băluță 5, Dina și M. Marian — cîte 4, Vizitiu 3, P. Grigore 
și Stotoescu — cîte 2, Neagu și Muia — cîte 1, Ștefănescn 
(Universitatea Craiova) autogol.
• Jucători folosiți : Ba. Cavaâ șl BăUuțâ — cîte 34 de 

meciuri, Varga șl Vizitiu — Cîte 33, M. Marian 32, V. Popa 
șl Neagu — cîte 31, P. Grigore 30, Șumulanschi și Stana — 
cite 23, Dina, Stolnescu și Mula — cîte 25, Dosan 14, Sălăjan 
12, Rusu 8, Lasooni 6, Vese și Snekely — cîte 4, Clorăscu 2 
Vînătoru șl M. Popa — cîte unul.
• Cartonașe galbene : 46 la 15 jucători ; cele mai multe : 

Varga șl Băluță — cîte 9.
• Cartonașe roșii : Stotoescu (etapa a 31-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 3 transformate 

(Dina, Șumulanschi, Varga), una ratată (Șumulanschi) ; a 
fost sancționată cu 7 penalty-uri : 6 transformate, unul ratat.
• A expediat 352 de șuturi (270 acasă — 82 în deplasare) 

dintre care 158 pe poartă (126 acasă — 32 în deplasare).

(3—1), Progresul Băilești (Dolj)
— Azbestul Dubova (Mehedinți) 
(3—0), Metalul Oțelu Roșu (Ca
ras Severin) — Auto Timișoara 
(1—4), Mecanica Orăștie (Hune
doara) — Chimia T. Vladimirescu 
(Arad) (1—1), Minerul Suncuiuș 
(Bihor) — C.I.L. Blaj (Alba) 
(1—2), Heniu Prundu Bîrgăului 
(Bistrița) — Unirea Dej (Cluj) 
(0—5), Metalul Vlăliița (Harghita)
— Electromureș Tg. Mupeș (0—6), 
Unio Satu Mare — Simared Baia 
Mare (1—0). Intre paranteze sînt 
trecute rezultatele din tur.

în caz de egalitate la victorii, 
se va califica echipa care a mar
cat mai multe goluri în deplasare. 
Dacă și în acest caz va fi ega
litate, se vor j-uca prelungiri 
(două reprize a cîte 15 minute). 
Dacă egalitatea se va menține, 
se vor executa lovituri de la 11 m.

De mîine nînă marți. De 
stadionul Ceahlăul din Piatra 
Neamț, va avea loc turneul fi
nal al campionatului republican 
de juniori II. Pentru această 
ultimă fază s-au calificat 
chipele Cuprom Bala 
(câștigătoarea turneului 
de la Baia Mare), 
putere Craiova 
în ..zona" de la Slobozia) si 
Portul Constanta (pe primul 
loc în grupa de la Suceava).

e- 
Mare 
zonal 

Electro-
(învingătoare

LTĂ FORMULĂ
L- Doar atît : are ce-i trebuie. 
Lf. dar nu se realizează...
E- Campionatul cu nr. 67 bate 
In la usă (21 august). El se va
E-5 disputa după o formulă îmbn-
in nătătită (două serii valorice
st. „A" si ,.B“ a cîte 10 echipe);
b- i Se va asigura continuitatea,
fi- turul se va disputa tot ..șnur",
ho oină la 16 octombrie, cu o
pr singură etapă ne săntămină.
pe Iată ceea ce are darul de a
bă mulțumi pe toată lumea și va
pe duce — nădăjduim — Ia creș-
li- terea reală a calității între-
p- cerii, asigurând totodată ..na-
k- tionalei" (aflată Intr-un Intens
Pe proces de întinerire) mult
|0. mai mult... oxigen pentru un
ft. sezon autumnal greu, de mare
ro răspundere. Judecați singuri :
pi 30 octombrie cu Polonia. în
H campionatul european. 12 no-
ai iembrte cu Tara Galilor, ami-
e. cal ; 20 noiembrie cu U.R.S.S.,
p- în C.E.. toate întîlnirile la
fă București : apoi la 4 decem-
P- brie, mereu dificilul meci cu
bd Franța, de la Toulouse, tot în
p~ C.E. Cum se vede lesne, o a-
pn devărată piatră de încercare
Ml (si ce piatră !) pentru rugbyștii

tricolori.

S)e la o sântămiMâ

BUJOREANU,
TA-

• MĂRICEL 
DESCOPERITOR DE 
LENTE

Dialog telefonic cu 
fesorul gălățean Măricel 
joreanu. Formăm 15017, 
sala de antrenament a 
bulul sportiv școlar nr. _ 
Cît timp a fost eleva dv. ac
tuala campioană mondială 
universitară Liliana Bălan 7 a 
Am muncit cu această talen
tată gimnastă 5 ani tacbeiați. 
Mi-am dat seama că pentru 
sol are calități deosebite, pe 
care Ie-a și confirmat, dealt
fel, anul acesta • Trebuie să 
înțelegem că aveți predilec
ție pentru specializarea la 
sol a gimnastelor de care vă 
ocupați 7 • Preferința mea 
este GIMNASTICA. Practic 
această meserie din 1970, de 
cind am absolvit Institutul de 
educație fizică și sport din 
București. Dar, in funcție de 
calitățile copiilor, le canalizez 
înclinația către unul sau al
tul din aparate.

Profesorul gălățean ne-a

pro-
Bu- 

la 
clu- 
1 A

la alta
vorbit apoi despre citeva din
tre actualele gale eleve, des- se 

nu
pre care, cum se spune, 
va auzi într-un viitor 
prea îndepărtat : .Doresc să 
rețineți, deocamdată, doar 
două nume : Laura Mlgihiu 
si' Agemona Păduraru. Deși 
le place gimnastica în ge
neral. prima are mari resur
se pentru sol, iar eea de a 
dona — nu mă sfiesc să a- firm — dispune de calități 
ieșite din comun pentru pa
ralele3. Le așteptăm pe noile 
eleve ale acestui descoperitor 
de talente !
• UN PALMARES - PRILEJ 

DE MEDITAȚIE PENTRU 
ANTRENORI

Avem ta fată un frumos 
program tipărit la Charleroi, 
cu prilejul celei de a 19-a 
ediții a Campionatelor inter
naționale de lunlori ale Bel
giei. N-am fi scris desnre 
programul în sine, dacă in- 
tr-una din pagini nu am fi 
întîlnit palmaresul acestei în
treceri. palmares în care te-

nlsmanil români figurează în 
calitate de câștigători, alături 
de mari (acum) reprezentanți 
al .sportului alb**  din lume : 
John Alexander, Wojcieh Fi
back, Tomas Smid, Martina 
Navratilova si alții. Cîștigind, 
la timpul respectiv, probele 
de simplu sau de dublu. Du
mitru Hărădău, Traian Mar
eo, Florența Mihai — dar nu 
numai ei — au fost ultimii 
care sl-au înscris numele 
printre laureati. Pentru că, 
începînd din 1974 (aproape 10 
ani, deci!) numele nici unui 
tenlsman român nu mai a- 
pare în palmares! Fapt simp
tomatic. care trebuie să dea 
de gîndit, în primul rînd, an
tren orilor. -
• O LUCRARE UTILA

Răspunzînd 
de ordin practic ale 
dornici 
gătirea 
nldan 
roga a 
sillului .
catle Fizică și Sport, un in
teresant volum intitulat : 
.Săli și aparate pentru edu
carea calităților fizice". Așa 

cum se spune în prefața sem-

unor necesități 
celor 

să-si consolideze pre- 
fizică, cunoscutul teh- 
profesorul Lazăr Ba- 
tiDărit, sub egida Con- 
Nattonal pentru Edu-

nată de secretarul C.N.E.F.S., 
Nicolae Dragason, „datorită 
unor minuțioase indicații de 
ordin metodic, lucrarea se a- 
dresează sportivilor si antre
norilor.
ales constructorilor, 
oferă numeroase desene 
date 
tionarea unei largi game 
aparate...", să sperăm că 
va face și următorul 
acela ca lucrarea să 
In mîinile celor cărora 
adresată.
• PROMPTITUDINE

La nota critică de 
ceastă rubrică privind dete
riorarea unei baze sportive 
de agrement în stațiunea Sa
turn, primim răspuns de la 
întreprinderea de hoteluri și 
restaurante Mangalia. Se pre
cizează, sub semnătura direc
torului unității, Vasile Tra .- 
dafir, că au fost luate măsu
rile necesare, astfel că baza 
de tenis poate fi acum folo
sită — dispunînd de toate ce
le necesare — de către iubi
torii sportului. Măsuri Drotnp- 
te, răspuns prompt, pe care 
îl publicăm cu aceeași 
promptitudine.

dar ea folosește mai 
cărora le 

și tehnice pentru confec- 
de 
se 

pas, 
ajungă 
le este

la a-

POSIBILITĂȚI MULTIPLE
DE NOI ȘI MARI SUCCESE! 

In cadrul a 7 extrageri cu un total de 66 numere, 
ORICINE JOACĂ POATE OBȚINE :

0 autoturisme „Dacia 1300“ 
d mari sume de bani 
O excursii peste hotare

biletele de 25 lei varianta au drept de ciști- 
GURI LA TOATE EXTRAGERILE I
Astăzi — ultima zi de participare I

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AST AZI — ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE I
• De la agențiile Loto-Prono

sport se mai pot procura numai 
astăzi bilete cu numerele alese 
de dv. pentru tragerea excepțio
nală Loto de duminică 17 iulie 
1983. la care se vor atribui auto
turisme „Dacia ISOO", Importante 
sume de bani șl excursii peste 
hotare. (Tragerea va avea loc la 
ora 16 ta sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staieovici nr. 42 ; numerele ex
trase vor fi anunțate la televi
ziune și radio ta cursul serii) 
• De asemenea, numai astăzi 
mal pot fi depuse buletinele de 
participare la atractivul concurs

Pronosport de mîine, oare cu
prinde meciuri din competiția 
estivală de fotbal „Cupa de 
vară". NU OCOLIȚI PRILEJUL 
DE A VA NUMĂRĂ ȘI DV. 
CHIAR MtINE, PRINTRE MARH 
CIȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT I

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO DIN 

15 IULIE 1983
Extragerea I : 6 45 42 41 31 

74 11 38 21
Extragerea a Il-a : 30 43 52 

50 37 89 76 61 23
FOND TOTAL DE CÎȘTI-

905.356 lei, din care 
79 623 lei. report la categoria 1.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 10 IULIE 1983

Categoria 1 : 2 variante 25% 
— autoturisme „Dacia 1300" 
(70.000 lei); cat. 2: 3 variante 
100% a 12.518 lei și 11 varian
te 25% a 3-129 lei; cat. 3 : S va
riante 100% a 4.799 lei și 36 
variante 25% a 1.200 lei; cat. 
4: 87,25 a 825 lei; cat. 5: 300 a 
200 lei; cat. 6: 2.094,75 a 100 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
5.160 Iei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
au fost cîștigate de AGR1PI- 
NA BEJAN din P. Neamț și 
ION CRISTIAN din București.



Concursul Prietenia la caiac-canoe Concursul sc la Los Afigeits

SPORTIVII OASPEJI AU DOMINAT PRIMA ZI A FINALELOR
Vreme frumoasă, ieri. la 

Snagov. cu soare mult si calm 
plat pină către seară. Compor
tare lipsită de strălucire a ju
niorilor noștri aliniați la startul 
Concursului Prietenia la caiac- 
canoe. crimele finale — cele de 
1 000 m băieți. K 1 si K 2 — 
500 m fete — fiind dominate 
categoric de sportivii oasneti. 
Astfel, in cele 7 finale desfă
șurate cîte trei victorii au 
revenit caiacistilor si canoisti- 
lor din Republica Democrată 
Germană si Ungaria si una 
(canoe simplu 1 000 m) celor 
din U.R.S.S. Juniorii noștri au 
ocupat locuri mai mult dedt 
modeste. Cu o singură excep
ție. A. Scoică. în finala de 
simplu a caiacistilor (situat pe 
locul 4). ei nu s-au aflat în 
preajma podiumului, toate echi
pajele noastre finaliste sosind 
pe sl după locul 7... Este ade
vărat. ne-am putut da seama 
Încă în cursele preliminarii de 

Intilnire internațională de box

valoarea deosebită a concuren- 
tilor oaspeți, este adevărat si 
faptul că ediția din acest an 
s-a Îngreunat considerabil prin 
schimbarea regulamentului (cile 
două echipaje de tară în fie
care probă), dar este greu să ne 
obișnuim cu ideea că într-un 
concurs de caiac-canoe sportivii 
noștri chiar juniori, nu con
tează în lupta pentru locurile 
fruntașe. A fost, cum se spu
ne. un dus rece, care trebuie 
să ne dea de gîndit în pers
pectiva campionatelor europene 
de juniori din a doua jumătate 
a lunii august.

Vosile TOFAN

Rezultate tehnice: K1: Gold- 
brecher (RJJ. Germană) 4:05,», 
Csipes (Ungaria) 4 :07,8, Szabo 
(Ungaria) 4:05.3, A. Scoică 4 ill,», 
Poloiko (UJtAA.) 4:12,5; CI: 
Ipatlev (U.RS.S.) 4:32.4. Bartu-
mek (Cehoslovacia) 4:35.2, Ros- 
sander (R.D. Germană) 4:35,»..., t.

Gh. Cazimache 4:14,5 ; K 1 F
— 500 m: Koban (Ungaria) 2:03,5,
Polgar (Ungaria) 2:05,8, Kerzel 
(R.D. Germană) 2:07,6..., 8. Con
stanta Eșanu 2:13,0; K 2: R.D.
Germană (Erfurt — Gross) 3:38,2, 
R.D. Germană (Fiedler — Zinke) 
3:33,5, U.R.S.S. (Pusev — Kovtun) 
3:41,3..., 9. România (Dulgheru — 
Scoică) 3:55,4; Ci: Ungaria (Var
ga — Nadasdi) 4:02,6, RJ>. Ger
mană (Schirmer — Gross) 4:02,9, 
U.R.S.S. (Taremak — Matveen
ko) 4:05,3..., 7. România (Lehaci
— Alboi) 4:13,5,..., 9. România
(Filipov — Afanase) 4:20,5; K2F
— 50# m: Ungaria (Polgar —
Matrkay) 1:46,8, R.D. Germană 
(Lipke — Laertz) 1:48,2. R.D. Ger
mană (Buhnke — Kerzel) 1:48,»...,
1. România (Eșanu — Marinadie) 
1:53,4..., 9. România (Larie — 
Cornea) 1:55,7; K 4: R.D. Germa
nă (Goldbrecher — Zinke — Er
furt — Fiedler) 3:01.9, R.D. Ger
mană (Gross — Liszt — Vaske — 
Gohme) 3 «3,2, Ungaria (Gindl — 
Szabo — Cslpes — Kovacs) 3:04.3, 
UBSS. 3:06,7..., 7. România
(Dulgheru — Murat — Dulcâ — 
Năstase) 3:11,9, România (Bog
dan — Pavel — Luca — Korda) 
3:14.7. Ari. de la ora I, au loo 
finalele la S00 m.

VLADIMIR SALNIKOV IN MARE FORMĂ:
7:52,33 LA 800 m LIBER!

în prima zi a concursului de 
înot de la Los Angeles, care se 
desfășoară tn bazinul ce va 
găzdui întrecerile olimpice din 
vara viitoare, sovieticul Vladi
mir Salnikov a stabilit un nou 
record mondial în proba de 800 
m liber cu 7:52,33. Vechiul re
cord era de 7:52,83 șl îi apar
ținea de la 14 februarie 1982. 
Triplu campion mondial univer
sitar la Edmonton, campion 
olimpic, campion și recordman 
mondial, Salnikov (23 de ani) 
a declarat imediat după cursă: 
„Nu mă așteptam la o perfor
mantă atit de bună. Piscina 
olimpică este foarte rapidă".
• Clasamentul cursei : Vladimir 

Salnikov (UBSS) 7:52,33, Tony 
Corblsero (SUA) »:03,97, Jeff Kos- 
toH (SUA) I «4,40 ; Alte rezul
tate : MASCULIN : 200 m bras : 
Shigehiro Takahashi (Japonia) 
2 :ltJ», Alban Vermes (Ungaria) 
2:21,37, Stephen Cook (Australia) 
2 31.91 ; 20» m spate : Serghel
Zabolotnov (URSS) 2:00,95, Vla

dimir Semetov (URSS) 2:01,19, 
Sandor Wladar (Ungaria) 2:02,29; 
too m Uber : Serghei Smlrlaghin 
(URSS) 51,47, Bill Barrett (SUA) 
51,53, Fernando Canales (Porto 
Rico) 51,67 ; 200 m fluture : Ser
ghel Fesenko (URSS) 2:01,27, An
thony Mosse' (Noua Zeelandă) 
2:01,55, Fliberto Colon (Porto 
Rico) 2:02,27 ; FEMININ : 100 m 
liber : Kaori Yanase (Japonia) 
57,14, Cornelia Sirch (R.D. Ger
mană) 57,15, June Croft (Marea 
Britanle) 57,16 (!) ; 200 m spate : 
Cornelia Sirch 2:13,71, Larisa 
Gorceakova (URSS) 2:16,82, Ina 
Kleber (R.D. Germană) 2:17,70 ; 
800 m liber : Tiffany Cohen 
(SUA) 8:36,95, Anna McYann 
(Australia) 8:42,51, Florence Bar
ker (SUA) 8-44,95 ; 200 m bras : 
Hlroko Nagasaki (Japonia, 14 ani) 
2:29,91, oel mai bun rezultat 
mondial al anului șl al 4-lea din 
toate timpurile, Cindy Fitzpa
trick (Australia) 2:39,33, Suzanne 
LandeUs (Australia) 2:39.88 ; 
200 m fluture : Ines Geisslen 
(R.D. Germană) 2:10,02 , Jaque- 
line Alex (R.D. Germană) 2:12,10, 
Klyoml Takahashi (Japonia) 
2:16,19.

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULW - MAROC 8-6 BALCANIADA DE NATAȚIE PENTRU JUNIORI
într-o ambianță deosebită, la 

arena Timpuri Noi din Capita
lă, s-a disputat intilnirea inter
națională amicală de box din
tre reprezentativa Marocului 
(aflată la un stagiu de pregă
tire în țara noastră) si o se
lecționată a BucureștiuluL Au 
avut ioc 7 partide (oaspeții nu 
au putut prezenta sportivi la 
toate categoriile), dintre care 
bucureștenii au ciștigat 4, iar 
marocanii 3. scorul final fiind 
8—6.

în primul meci, R- Geoifan 
pornea favorit la categoria 
semimuscă în fața lui Mjireh 
(Maroc), dar în ring lucrurile 
s-au petrecut cu totul altfel. 
Mjireh, mai scund dar cu o 
bună frecventă in lovituri, i-a 
făcut multe clipe grele parte
nerului, care, în ciuda indica
țiilor primite, a manifestat un 
slab spirit de luptă și. normal, 
a fost întrecut la puncte cu o 
decizie de 3—0. La muscă, ra- 
pidlstul Ion Boboc, deși a în- 
tîlnit un adversar mult mai 
înalt și cu alonjă — Alaqui — 
a boxat în forță și a ciștigat 
pe merit cu o decizie în unani
mitate.

Meci extrem de echilibrat la 

cocoș, în care M. Șchiopa si 
Dahi au schimbat lovituri ex
trem de dure pentru această 
categorie. A invins cu 2—l 
bucureșteanuL dar tot atit de 
bine verdictul putea reveni șl 
rivalului său. La semiușoară, 
C. Tudosa In ciuda avantajului 
alonjei nu a putut să-și țină 
adversarul la distanță, nu a 
făcut față atacurilor sușținute 
ale lui Fadli (Maroc) și a -ce
dat la puncte.

„Ușorii" G. Hudișteanu și 
Lahmar (Maroc) s-au angajat 
de la primul gong într-un 
schimb dur de contre în care 
k.o.-ul putea apărea în orice 
clipă. Spre sfîrșitul rundului 
secund, o directă de dreapta 
Ia bărbie face ca Lahmar să fie 
trimis Ia podea- A fost numă
rat. s-a ridicat, dar neluînd 
poziția de gardă regulamentară 
a fost declarat învins — nor
mal — prin k.o.! Cel mai bun 
boxer al oaspeților, „mijlociul 
mic" Tibazi, l-a învins la punc
te De N. Ciobanu. în ultimul 
meci, „mijlociul" G. Adafinei a 
ciștigat cu 3—0 la fața lui 
Fladi (Maroc).

Paul IOVAN

titluri la înot
și îndeosebi la craul băimă- 
reanca s-a detașat, sosind
prima după 2:25,59.

Robert Pinter (antrenat de 
Gh. Dimeca), în revenire, a 
înotat splendid proba de 200 m 
liber si. la capătul unei inte
resante dispute cu iugoslavii 
Artic si Mareneic, a învins cu 
1:59,72, rezultat ce înseamnă 
un nou record de juniori al 
României și un nou record 
balcanic. Merită a mai fi sub
liniate eforturile lui Băcuieți 
și Pinter — în finalul ștafetei 
de 4X100 m mixt —, care au 
refăcut un avans de 4—5 
metri al cvartetelor din Iu
goslavia si Grecia, aducind șta
feta tării noastre pe locul doi, 
după cea a Bulgariei (4 .-07,96).

Clasament după două zile : 
1. ROMANIA 208 p; 2. Grecia 
140 p; 3. Iugoslavia 126 p; 4. 
Bulgaria 119 p: 5. Turcia 33 p.

Astăzi șl mîine. de la ora 
10,30 (serii) și 17 (finale), sînt 
programate ultimele întreceri-

Alte patru
Imnul țării noastre a răsu

nat ieri de 4 ori în cinstea în
vingătorilor la cea de a doua 
reuniune finală a Balcaniadei 
juniorilor la înot

După victoria de joi în cursa 
de 100 m liber, brăileanca 
Laura Sachelarie si-a adjude
cat și cel de al treilea titlu (a 
ieșit campioană balcanică si 
la 4X100 m liber), domtnînd 
autoritar proba de 200 m liber, 
pe care a încheiat-o după 
2:12,15. în continuu progres, 
ploieșteanca Iulia Mateescu 
(numai 13 ani) și-a corectat 
propriul record al categoriei de 

’ • virstă la 100 m spate (67,53), 
ciștigînd primul său titlu bal
canic. De la un sezon la altul 
tot mai viguroasă (tehnica 
însă mai necesită îmbunătățiri), 
eleva profesorului Mihai Go- 
the a obținut ieri unul dintre 
cele mai aplaudate succese. A 
treia victorie a echipei femi
nine a realizat-o Noemi Lung, 
la 200 m mixt. Trei lungimi 
ea a înotat aproape cot la cot 
cu cealaltă reprezentantă a tă
rii noastre. Rodica Fie, dar 
pe ultima norțiune a brasului

Adrian VASILIU

Rezultate tehnice.- 100 m spa
te (b): 1. GHEORGHI MUIALEV 
(B) 53,85 B.B.; 2. K. Keiiayloglu 
(G) 62.22; 3. H. Papanlkolau (G) 
62,29 ; 4. D. Rădic (I) 62,56 ; 5. D. 
Glavurdlo (I) 63,94 ; 6. E. Turgu» 
(T) 65,56; 100 m spate (f): 1. IU
LIA MATEESCU (R) 67,53 (rec. 
fete 13 ani); 2. Laura Ghilic (R) 
88,81; 3. Svetlana Maradjieva (B) 
70,22 ; 4. Tatiana Stamateva (B) 
70,35; 5. Tanja Godina (I) 70,68; 
6. Daria Kop O) 70,74 ; 200 m li
ber (b): 1. ROBERT PINTER (R) 
1:59,72 B.B.; 2. J. Artic (I) 1:59,97; 
3. A. Mareneic (I) 2 :oo,u; 4. N. 
Steilou (G) 2:01,57; 5. G. Lupu 
(R) 2:01,78; 6. V. Begov (B)
2:02,72 ; 200 m liber (O: 1. LAU
RA SACHELARIE (R) 2:12,16; 2. 
Elli Roussaki (G) 2:13,10; 3. Mo
nica Groza (R) 2:13.10; 4. Djenl 
DJomakova (B) 2:16,89; 5. Men- 
duha Alpdogan (T) 2:17,67; 8.
Carmen Rusovnik (I) 2:18,18; 20» 
m mixt (b): 1. G. MIHALEV
(B) 2:13,44 B.B.; 2. Cr. Ponta
(R) 2:15,18; 3 O. Băcuieți (R) 
2:16.99; 4. B. Bester (I) 2:16.68; 
5. S. Solar (I) 2:16,75; 6. H. Pa- 
panlkolau (G) 2:18.34; 200 m mixt 
(f): 1. NOEMI LUNG (R) 2:25,59;
2. Rodica Ftc (R) 2:31,44; 3. Ma
ria Paizl (G) 2:34,35 ; 4. Gordana 
Kladaric (D 2:35,65 ; 5. Agollkl
Teodorakopoulou (G) 2:37,42; 6.
Denka Radeva (B) 2:40,00; 4X100 
m mixt (b): 1. BULGARIA 4:07,98 
R.B.; 2. România — rec. juniori 
4:13,61; 3. Iugoslavia 4:13,72; 4.

4:14.09: s. Turcia 4:31,32.

Victorie clară la polo

ACTUALITATEA LA TENIS
• Competiția internațională fe

minină de tenis „Cupa Federa
ției" se va desfășura, săptămîna 
viitoare, la Ziirich. Echipa noas
tră (Virginia Iluziei, Lucia Roma
nov, Florența Mihai — antrenor 
Șt. Georgescu) va întîlni în pri
mul meci reprezentativa Canadei, 
după oare învingătoarea va juca 
împotriva cîștigătoarei din par
tida Elveția — Bulgaria.
• în turneul feminin de la 

Baastad (Suedia), în semifinale 
Virginia Ruzici a dispus de Le
na San din cu 6—1, 6—3 și în fi
nală de Carin Anderholm pe 
care a învins-o cu 6—2, 6—3. în 
competiția masculină, în optimi 
de finală. Wilander — Edberg 
6—3, 7—5, Simonsson — Carlsson 
6—2, 6—4, Jarryd — Ostoja 6—3, 
6—3, Boileau — Mailer 6—4, 6—2.
• Rezultate din „Cupa Galea**;  

Royan : Franța — Ungaria 5—0, 
Australia — Elveția 4—1 ; Alme
ria : Argentina — Danemarca 
♦—1, Spania — Monaco 5—0 ; 
Montecatini Terme : Cehoslovacia 
— Chile 5—0, Italia — Finlanda

tivele bulgare, dar promiță
toare a fost și evoluția re
prezentantelor Iugoslaviei șl 
Greciei, aflate în simțitor pro
gres.

Rezultate. TRAMBULINA 3 m fete: L CRISTINA TIMAR (Ro
mânia) 453,81 p, 2. Aleksandra 
Georgieva (Bulgaria) 397,75 p. 3. 
Silvia Dgevova (Bulgaria) 352.10 
p, 4. Monica Baba (România) 
314,75 p, 5. Melanja Petrovld 
(Iugoslavia) 302.85 p, *. Efl Em- 
manoulUdou (Grecia) 265,90 p, 7. 
Helene Fokianou (Grecia) 254,60 
p. 8. Mirjana Vudcl (Iugoslavia)

Vaiderrama (min. 1 șl 46) pen
tru gazde, respectiv Aravena 
(mln. 52. din penalty) șl Hurtado 
(min. 55). în fața celor 15 000 de 
spectatori au evoluat echipele : 
COLUMBIA : Zape — Luna, Mo. 
Una, Murillo, Blanco (Bolanos) 
— Ortiz, Sarmiento, Peluffo — 
Diaz (Barrlcos), Cardona (Herre
ra), Vaiderrama. CHILE : Rober
to-Rojas — HIsis, L. Herrera, B. 
Valenzuela. L. Valenzuela — Soto, 
Aravena, Dubo — Let ell er (O. 
Herrera), Hurtado, J. Bojas.
• Echtpa Poloniei se află tn 

continuare în turneu tn Franța. 
Juctnd tn localitatea Le Touquet 
fotbaliștii polonezi au tntîlnit 
formația UA Valenciennes-An- 
zln, din divizia secundă, pe care 
au tnvins-o ou - 2—1 (0—l), prin 
golurile înscrise de Iwan (min. 
50) și Nlewiadowski (min. 65) 
Pentru francezi a marcat Schaer
(min. 30).

4— 0 ; Belgrad : R.F.G. — Israel
5— 0, Iugoslavia — Marea Britanle 
3—2.

• TELEX •
CICLISM • Turneul Rhenania- 

Palatinat, etapa a doua (Bad 
Marienberg-Lahnsteln, 141 km) :
I. Bert Wekema (Ol.) 3.23:18, 2.
J. Schleicher (RFG), 3. D. Radtke 
(RDG) același timp, clasament 
general : Peter Hilse (RFG) 
6.46:47, urmat la is s de Rottler 
(RFG) și la 30 s de B6Ms (RFG) 
• Turul Yonne (în Franța), pen
tru amatori are în fruntea cla
samentului general pe polonezul 
Brezny 4.29:34, urmat la 7 s de 
cehoslovacul Sykora și francezul 
Flgue.

RUGBY • Al patrulea meci ai 
„Leilor britanici" în Noua Zee- 
land» va avea loc astăzi, la 
Auckland. Celelalte trei partide 
ale turneului au revenit gazdelor 
CU 16—12 (la 4 Iunie). 9—0 (la 
18 iunie) șl 16—8 (la 2 Iulie).

VOLEI • în meci amical fe
minin, la Moscova : U.R.S.S. — 
Japonia 1—3

Turul Franței (14)

ETAPĂ AGITATĂ, DAR FĂRĂ SCHIMBĂRI
Etapa a 14-a a Turului ciclist 

al Franței, desfășurată Intre Au- 
rellac și Issoire (149 km), nu a 
adus schimbări importante iri 
clasamentul general. Disputată 
pe o căldură puternică, etapa a 
fost totuși animată, urmăritorii 
liderului Pascal Simon încerclnd 
să profite de pe urma inferio
rității fizice a purtătorului trico
ului galben, care a suferit, cu 
trei etape In urmă, o fractură 
de omoplat. înainte de jumăta
tea etapei, la ascensiunea vîrfu- 
lul Puy-Mary, Simon s-a aflat 
în dificultate, fiind înregistrat la 
2:12 de liderul de moment, vete
ranul belgian Lucien van impe. 
La coborlre însă, plutonul s-a 
regrupat, purtătorul tricoului gal
ben revenind și el la kilometrul 
65. Șl-a Încercat apoi șansa fran
cezul Pierre le Bigaut, care a 
reușit să se desprindă. In ur
mărirea Iul a pornit un grup 
de » rutieri, francezii Arnaud, 
Bazzo și Berard, scoțianul Miliar, 
olandezul de Rooy și spaniolul
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MECIURI AMICALE

• Echipele din America de Sud 
se pregătesc pentru „Cupa Ame- 
ricii". în acest 3cop, dteva din
tre ele au susținut meciuri 
amicale.

In localitatea Chaco, din Para
guay, a evoluat fosta campioană 
mondială, reprezentativa Argen
tinei. Selecționata Paraguay-ulul 
a obținut victoria cu 1—0 (0—0). 
prin golul marcat de Delgado in 
min. 55. în fața celor 27 000 de 
spectatori au evoluat formațiile : 
PARAGUAY : Fernandez — Fi- 
gueredo, Surian, Delgado, Tora- 

Hernandez. Deși la un moment 
dat cel șase s-au apropiat la 
1:23 de fugar, neînțelegerile la 
trenă au făcut ca le Bigaut să-și 
mărească treptat avansul, sosind 
singur la Issoire, cu peste 6 mi
nute înaintea grupului amintit și 
cu peste 7 minute față de grosul 
plutonului, In care se aflau toți 
fruntașii clasamentului general. 
Clasament : Pierre Ie Bigaut 
3h39:16 (medie orară 40,772 km), 
Theo de Rooy (Olanda) la 6:14, 
Dominique Arnaud (Franța) la 
6:18, Carlos Hernandez (S panta) 
la 1:1». în clasamentul general: 
Pascal Simon (Franța) 70h21:O2. 
Laurent Flgnon (Franța) la 4:14, 
Sean Kelly (Irlanda) la S:29, 
Jean-Benă Bemaudeau (Franța) 
la 5:34, Pedro Delgado (Spania) 
la 6:42. Jacques Michaud (Fran
ța) la 7:16 etc

Azi se aleargă etapa a 15-a 
Clermont-Ferrand — Puy de Do
me, 15,8 km contracronometru in. 
dividual.

INTERNAȚIONALE
les — Olmedo, Benitez Florentin 
— Hicks, Morel, Almiron. AR
GENTINA : Pumpido — Claussen, 
Trossero, Buggerl, Garre — Giusti, 
Marangoni, Alonso — Calderon, 
G are ca, Urruli. După cum ee 
vede, Argentina a prezentat o 
formație mult schimbăată față 
de cea folosită in precedentele 
confruntări La 22 iulie, la Bue
nos Aires, va avea loc o nouă 
tntîlnlre Intre cele două echipe.

La Bogota, tot în joc amical 
Columbia șl Chile au terminat la 
egalitate : 2—2 (2—0). Au marcat

(Urmare din pag. 1)

alizate de Steletopoulos 3, Pa- 
panastasiu 2, Iliopoulos și La
das. Au condus G. Pek (Un
garia) și A. Ucansu (Turcia).

In cealaltă întîlnire a reu
niunii inaugurale a Balca
niadei, Bulgaria a învins Tur
cia CU 9—6 (1—0, 2—1, 3—2,
3—3), într-<un joc al marilor 
ratări. îndeosebi ale echipei 
turce. Succesul primei forma
ții a fost însă clar, componen- 

Cristina Timar a dominat autoritar la
(Urmare din pag 1)

ții săi înotînd mai iute și a- 
vind o mai mare siguranță în 
fața porții adverse. Au înscris: 
Pirinski 3, Dagorov 2, Toșev 
2, Kovacev, Stanev (B), res
pectiv Soiicikoglu 3, Seldiiz 2 
(golurî de efect), Uysal. Ar
bitri : R. Silha (România) — 
C. Schmuk (Cehoslovacia). "

Astăzi, de Ia ora 17, Româ
nia — Turcia și Grecia — Bul
garia, iar mîine, de la ora 10, 
Turcia — Grecia și România — 
Bulgaria.

7,3 m“
207,90 p. în afară de concurs î 
Elisabeta Kopotz (România) 366 p. 
Ana Bakos (România) 285,25 p, 

întrecerile la platformă se dis
pută azi, de la ora 17 (băieții), 
șl mtlne, de la ora 16 (fetele).

CRISTINA SZAKACS 
PE LOCUL 3 (la platformă) 

LA MARELE CONCURS 
DE LA BOLZANO

Participînd la tradiționalul 
concurs internațional de la 
Bolzano, în compania repre
zentantelor a 20 de țări (prin
tre care Australia. Bulgaria. 
Canada. Cuba R.D. Germană. 
Italia. S.U.A., Ungaria), foarte 
tînăra Cristina Szakacs (născu
tă în 1968) a realizat o fru
moasă performantă de a se 
clasa ne locul 3 în întrecerea 
la platformă (10 m). cu 370.35 
d. Proba a fost cistigată de 
Michele Mitchel! (S.U A.l cu 
384.18 d (Ileana Pîrjol s-a cla
sat pe locul 7 cu 342.30 p).
Ceilalți cîstigătorl : trambulinăl 
fete : Heidemarie Grecka
(Cehoslovacia) 477.78 p : plat
formă băieți : D. Dinaldl (Ita
lia) 567.15 n : trambulină bă
ieți : D. Burgering (S.U.A.)
604.56 D.
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