
încheierea vizitei de prietenie 
a delegației de partid și de stat, 

condusă de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU,
in R. P.

A MtOLETAJtl DIN TOATE TARILE, UNIȚ1VA I

portul
Vineri s-au încheiat convor

birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescn, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitorese Cnit Po
lonez, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

La convorbiri au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu. pre
cum și tovarășii Constantin 
Dăscâlescu, Ion Stoian, Ștefan 
Andrei, Gheorghe Petrescu, 
Constantin Mitea, Ion Cosma,

Au luat parte tovarășii 
Henryk Jablonski, Roman Ma
linowski, Edward Kowalczyk, 
Zbigniew Messner, Ștefan 
Olszowski, Jan Glowezyk, Man
fred Gorywoda, Janusz Obo- 
dowskl, Bohuslaw Stachura.

Tovarășii Nicolae Ceaușescn și 
Wojciech Jaruzelski au eviden
țiat caracterul fructuos al vizi
tei, subliniind că prin rezulta
tele sale, prin Înțelegerile și 
concluziile comune la care s-a 
ajuns, această vizită deschide 
noi perspective relațiilor și 
conlucrării prietenești dintre 
țările, partidele și popoarele 
noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Wojciech Jaruzels
ki, priin-sccreiar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, au 
semnat, vineri dimineața, in ea- 
drul unei ceremonii care a avut 
loc la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Declarația comu
nă româno-polonă și Programul 
de lungă durată al dezvoltării 
colaborării economice și tehni- 
co-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Polonă

După semnarea documentelor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski s-au felici
tat cu căldură, s-au îmbrățișat 
prietenește.

★
Vineri s-a inchețat vizita ofi

cială de prietenie pe care dele
gația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general, al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a intreprins-o in 
Republica Populară Polonă, la 
invitația tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare

Polonă
Polone, șt a eeaducerii supe
rioara do otat a Republicii 
Populare Polone.

Tovarășa! Nicolae Ceausescu 
d tovarășa EZena Ceausescu aa 
venit la aeroport însoțiți de 
tovarășul Wojeieeh Jaruzelski 
si de tovarășul Henryk 
Jablonski președintele Consi
liului de Stai al Republicii 
Populare Polone, de alti mem
bri ai conducerii de partid ol 
de stai a Lf, Polone.

Numeraș! varsovienl prezent! 
pe aeroportul Okeeie au făcut 
o caldă manifestare de știmă șl 
prietenie, au ovaționat pentru 
prietenia româno-polonă

La seara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski și-au luat un căldu
ros rămas bun, s-au îmbrățișat. 
Tovarășa Elena Ceaușescu a 
fost salutată eu cordialitate, Ia 
despărțire, de tovarășul Woj
ciech Jaruzelski. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat, de 
asemenea, un călduros rămas 
bau de la tovarășul Henryk 
Jablonski.

La ora 134*, aeronava, pur- 
tind Însemnele României socia
liste, a decolat, indreptindu-se 
spre patrie.

★
Delegația de partid și de 

stat condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a revenit 
vineri după-amlază in Capita
lă din vizita oficială de prie
tenie efectuată in Republica 
Populară Polonă.

Din delegație au făcut parte 
tovarășa Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al F.C.R., 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, precum și tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politie Executiv 
*1 C.C. al P.C.IL, prim-ministru 
al guvernului, Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetu
lui Politie Executiv, secretar al 
C.C. al P.CJL, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Petrescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Con
stantin Mitea, membru al C.C. 
a| P.C.R., consilier al secreta
rului general al partidului și 
președintelui Republicii, Ion 
Cosma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
la Varșovia.

Numeroși locuitori ai Capita
lei, aflați la aeroport, au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu o 
caldă și entuziastă primire. 
Bucureștenii prezenți și-au ma
nifestat satisfacția față de re
zultatele deosebite ale acestei 
vizite.
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După o zi de pauză In „Trofeul Carpați" la handbal

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI SUSJINE PARTIDE DECISIVE,
CU ECHIPELE SUEDIEI (aii) $1 U.R.S.S. (mîine)

PROGRAMUL ULTIMELOR DOUA ZILE
SIMlATA
Ora 15,»:
Ora 171
Ora 14.»:

ROMANIA ,4*
U.R.S3.
ROMANIA ,4"

- S.U.A.
- R.D. GERMANA
- SUEDIA

DUMINICA
Ora 15: 
Ora 14,»:
Ora 14:

ROMANIA ,4* 
SUEDIA 
ROMANIA „A*

- R.D. GERMANA
- S.U.A.
- U.R.S.S.

TIMIȘOARA, 8 (prin tele
fon). A 22-a ediție a „Trofeu
lui Carpați* si-a consumat 
prima secvență. etapele 1—3, 
într-o ambiantă deosebită, care 
a facilitat echipelor posibilita
tea de a se exprima la nivelul 
cel mai inalt al potențialului

lor. O organizare excelentă, un 
public entuziast si competent, 
arbitraje în general bune, iată 
ce a oferit Timișoara elitei 
handbalului mondial cu prile
jul „Trofeului Carpați". Dis
putele au evidențiat dorința 
echipelor de a-si etala între

gul potential tehnico-tactic, de 
a face totul pentru a cîștiga 
această tradițională competi
ție. în aceste condiții, lupta 
este aspră, depășind limitele 
obișnuite ale unui turneu in
ternational amical. între expli
cații se află și faptul că la 
start sînt reunite cele mai pu
ternice echipe din lume în mo
mentul în care se face schim
bul de generații, noul val în- 
cercînd să-și acrediteze, cu o 
clipă mai devreme, valoarea 
în fata tehnicienilor.

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare in vag. a 8-a)

Astăzi și mâine, pe stadionul „23 August^

„INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM -
O COMPETIȚIE DE ANVERGURĂ

• La stan, aticii din 12 țări • In perspectiva, dispute

dc Înalt nivel $1 rczullatc dc valoare

Anișoara Cușmir-Stanciu la 
„internaționalele* de anul tre
cut obținuse... 7,43 m. Astăzi 

cit va sări ?

Campionatele internaționale de lupte ale României

ÎNTÎLNIRI ECHILIBRATE IN REUNIUNEA INAUGURALĂ
Din nou ospitalieră, sala 

Floreasca din Capitală a găz
duit ieri primele întreceri ale 
celei de a 23-a ediții a Cam
pionatelor internaționala de 
lupte ale României, la care 
participă 248 de sportivi (135 
la „greco-romane" si 113 la 
„libere) din 12 țări. întâlnirile 
preliminarii — tururile 1 si 3

Azi, finalele la
— au evidențiat un echilibru 
valoric la aproape toate cate
goriile de greutate, la ambele 
stiluri. Au fost puține „tuș“- 
uri. au fost destule meciuri 
încheiate cu rezultate strlnse. 
dar, chiar din prima zi, n-a 
lipsit, cum se spune, nici „sa-

C. Uță (cat. 62 kg) inițiază un nou procedeu în intilnirea cu 
N. Constantin, pe care o va cîștiga prin diferență (3,5—0) 

Foto : Ion MIHĂICA

„greco - romane"
rea si piperul".... Cubanezul 
Perez Lazaro (cat. 62 kg) a 
reușit surpriza reuniunii inau
gurale. învingindu-1 prin des
calificare — cînd conducea cu 
4—0 la puncte — pe cunoscu
tul luptător polonez Roman 
Kierpacz, multiplu medaliat la 
C.M. si C.E. !

Cum era firesc, am urmărit 
îndeosebi evoluția luptătorilor 
noștri fruntași si a primelor. . 
rezerve. Rezultatele consem
nate au fost, in general, cele 
scontate. Citeva relatări des
pre' întrecerile de „greco-ro
mane". N. Onica (cat. 48 kg) 
l-a întrecut la puncte (8—5) 
pe D. Grosu, C. Alexandra (!) 
— cat. 52 kg — a obținut vic
toria prin superioritate (16—3)
_________ Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

țări
R.P.
Fin-

Atleti si atlete din 12 
(Bulgaria, Cehoslovacia. 
Chineză. Cipru, Cuba, 
landa, R.D. Germană. Grecia, 
Iugoslavia, Siria. Ungaria si. 
evident. România) vor lua 
parte, astăzi și mîine. la în
trecerile celei de a XXIX-a 
ediții a Campionatelor inter
naționale ale României, com
petiție de 
tre cele 
sezonului_

între participantii de peste 
hotare, multi de o bună va
loare. șe află citeva autentice 
vedete. Este vorba, iată de 
cele două aruncătoare ceho
slovace de disc. Zdenka Sil- 
hava și Jitka Prouzova. Sil-

anvergură, una din- 
mai importante ale 
de concursuri 1981.

ha va este recordmana țării cu 
70 m (una dintre cele mai 
bune performante mondiale), 
iar anul acesta deține un re
zultat de 69,84 m. Prouzova 
fiind înregistrată cu 64,04 m. 
Din lotul Greciei îl amintim 
pe săritorul în lungime Dimi
trios Delifotis (7,94 m în 1934), 
care, în urmă cu doi ani. la 
aceeași groapă de sărituri de 
pe stadionul „?3 August*', a 
cîștigat titlul de campion bal
canic.

Competiția reprezintă însă, 
înainte de orice, un foarte bun 
orilej de verificare pentru toti 
atletii noștri fruntași. „Inter
naționalele" fiind pentru ei 
concursul nr. 1 al acestei pe
rioade. De aceea, din partea 
unora dintre sportivii români 
așteptăm acum nu numai să

(Continuare In nao o T-«)

CINCI VICTORII ROMÂNEȘTI 
ÎN PRIMA ZI A

LA CAIAC-CANOE
„REGATEI

SNAGOV"
Diferență de... 

două anotimpuri 
între ziua de ieri și 
cea de joi a re-* 
uniunii inaugurale 
a „Regatei Sna
gov" la caiac-ca- 
noe. După canicu
la din ziua preli
minariilor, ieri du- 
pă-amiază, la ora 
startului finalelor 
în probele de 1 003 
m, lacul Snagov 
părea un cazan in 
clocot, cu valuri 
mari, stirnite de un 
vînt (potrivnic, la
teral dreapta) care 
avea să dea mult 
de furcă concuren- 
ților, în special ce
lor de pe culoare
le „mici", neprote
jate, în prima par
te a distanței, de 
pădurea de pe ma
lul dinspre Baza Veche. în aces
te grele condiții, programul ini
țial a fost respectat.

După o finală de caiac sim
plu în care Vasile Diba a fost 
primul sacrificat, sosind al

Campionii olimpici Ivan Patzaichin — Toma 
Simionov și-au confirmat valoarea 

Foto : Dragoș NEAGU

In paginile 4-5

I 0 AMPLĂ PREZENTARE A TURNEULUI FINAL 1
1 AL CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL 1
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

8-lea, la mare distanță, pe ace
lași culoar, 3, Costică Olaru a 
făcut o cursă de-a dreptul e- 
roică Ia canoe simplu, vislind 
cu mare ambiție, ca intr-o fi
nală de campionat mondial. Tot 
pe un culoar mic, 2, a cîștigat 
și Maria Ștefan, la caiac fete, 
după ce ea a condus toată

Vladimir MORARU

(Continuare tn pag a 7-a)



Balcaniada de orientare euristică

PAVEL GLIGOR, DIN NOU CAMPION
VlLCELE, 8 (prin- telefon). 

Joi si vineri s-a desfășurat în 
apropierea orașului Sf. Gheor- 
ghe Balcaniada de orientare 
turistică la care au luat parte 
sportivi din Bulgaria, iugosla
via si Româpia. Concursul s-a 
compus din două probe : in
dividuală — desfășurată în 
prima zi. în Pădurea Berben, 
și proba de ștafetă, in ziua 
următoare în zona stațiunii 
Vîlcele.

Joi, pe o vreme frumoasă (in 
pădure au existat, totuși, multe 
zone mlăștinoase) s-au alergat 
6,5 km de către fete si 10,5 km 
de către băieți. Lupta pentru 
primul loc în concursul mas
culin s-a dat între sportivii 
români și cei iugoslavi. Pină 
la urmă reprezentanții noștri 
s-au impus : Pavel Gligor, cîș- 
tigător al Balcaniadei din 1903

REUȘITE GALE DE BOX
Timp de trei zile, pe ringul in- 

Btalat în incinta stadionului Ciu
lești din Capitală, în fața a nu
meroși spectatori, s-a desfășurat 
o interesantă competiție pucinsti
ră. La aceste reuniuni participarea 
a fost valoroasă, invitațiile făcute 
de clubul feroviar fiind onorate 
de numeroși boxeri buni (Un Ca
pitală. Meciurile finale dintre
1. Boboc (Rapid) — Gh. Mir ca 
(Mașini unelte), Gh. Brumă (Ra
pid) —- I. Boidache (Metalul), M. 
Bereșoaie (Rapid) — P, Petre 
(Dinamo), în care primii boxeri 
au obținut victorii la puncte, au 
fost considerate ,,capete de afiș", 
bucurîndu-se de aprecierea spec
tatorilor. Alte rezultate: S. Cîm- 
peanu (Olimpia) b.p. G. Andrei 
(Locomotiva Buc. — călători), C. 
Crăciun (Timpuri Noi) b.p. V. 
Dana (Mașini unelte), Gh. Adam 
(Metalul) b.ab. rănire V. Duchin 
(Rapid), I. Matei (I.M.G.B.) b.p. 
A. Popa (Spartac), M. Matache 
(Metalul) b.p. Al. Constantin (Ma
șini unelte), V. Gheorghe (Rapid) 
b.p. V. Puișor (Semănătoarea) și 
T. Dlaconescu (Rapid) b.p. Gh. 
Niculie (Semănătoarea).

CAMPIONATilf INMAIlONAlf BL UJPTf
(Urmare din pag. I)

la T. Alnakdali (Siria) șL la 
aceeași categorie. M. Cișmaș 
a cîștigat prin descalificare la 
D. Avram. Meciuri frumoase 
la cat. 62 kg : G. Dumitru b.p. 
(7—4) V. Sillanpaa (Finlanda). 
D. Staudi b.p. (9—5) Gh. Pa
duraru, C. Uță b.dif. (3,5—0) 
N. Constantin. La cat. 68 kg
I. Balean, la un pas de o mare 
surpriză, avea egal (5—5) cu 
finlandezul Tapio Sipilla, cam
pionul mondial de la Kiev, și 
a pierdut greu cu 9—5. Alte 
întîlniri frumoase : St Rusu 
(cat. 74 kg) b.desc. Șt. Arghira, 
1 Draica (cat. 82 kg) b. dese. 
Joan Corde (Cuba). I. Matei 
(cat. 90 kg) b.desc. I. Dobrcv 
(Bulgaria).

Au fost viu disputate si în
trecerile de la „libere". Luptă
torii români au obtinut mal 
multe victorii, dintre care a- 
mintim pe cele realizate de 
D. Drăghici în fata lui A. De
cider (Cehoslovacia), la cat. 
43 kg. Dorinei Bîrcu în me
ciul cu C. Ardle (S.U.A.) și 
Gh. Bîrcu în întîlnirea cu i. 
Abdulhamii (Iugoslavia). lt 
cat. 52 kg. Tr. Marinescu în 
disputa, cu colegul său D. Ghi- 
onoiu și P. Gheorghe în între
cerea cu G. Randhall (S.U.A.).

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a 

cadrelor din mișcarea sportivă 
de pe lingă Consiliul Național 
pentru Educație Fizică șl Sport 
anunță organizarea unul con
curs pentru ocuparea urmă
toarelor posturi:

1. Expert-instructor eu spe
cialitate profesor de educație 
fizică șl sport cu experiență 
didactică șl practică in spor
tul de înaltă performană și 
cunoștințe tn domeniul dese
nului tehnic, al folosirii apa
ratelor auddo-vizuale etc.

1. Expert-instructor cu spe
cialitate In psihologia sporti
vă cu experiență didactică.

Condiții de participare: stu
dii superioare și vechime ne
întreruptă In specialitate de I 
ani.

Informații In legătură eu 
concursul, care va avea loc 
după o lună de la publicarea 
anunțului, se pot primi la 
Centrul de perfecționare, si
tuat in strada Vasile Conta 
nr. 16, etajul V, camera nr. 
134 (telefon 11.70.75). 

(Razgrad. Bulgaria) și-a reedi
tat performanta, cîstigînd. pen
tru a doua oară, titlul de cam
pion. depăsindu-1. cu un mi
nut. pe al doilea clasat. în 
proba feminină, pe cele trei 
trepte ale podiumului de o- 
noare au urcat, ca si in 1983, 
concurentele din Bulgaria, Pe- 
tranka Nikolova năstrîndu-s: 
titlul cîștigat anul trecut. Din
tre fetele noastre, cea mai bună 
comportare a avut-o Eva Gera, 
care a fost departajată doar 
de 3 secunde (!) de cea de a 
3-a clasată.

Proba de ștafetă, programată 
vineri. In a doua zi de concurs, 
s-a desfășurat pe o ploaie to
rențială. care nu a încetat din 
seara zilei precedente. Terenul 
greu, desfundat, a solicitat dur 
concurentii. pregătirea fizică 
fiind hotărâtoare în ciștignrea 
cursei. Au luat startul 4 e- 
chipe masculine, alcătuite din 
cite 4 concurenti (Bulgaria. Iu
goslavia. România I si Româ
nia II) Si 3 feminine, cu cite 
3 concurente (Bulgaria. Romi-

Succes al automobiliftilor români

LOCUL I PE NAȚIUNI IN „RALIUL OUNAYDIN
în Turcia s-a desfășurat re

cent competiția automobilistică 
internațională „Raliul Gunay- 
din" (pe un traseu de 1100 
km), la care au DartîciDat șl 
sportivi români. La capătul în
trecerii. deosebit de dificile — 
dovadă faptul că din 68 de 
echipaje plecate in cursă s-au 
clasat în final doar 25 —, in 
care au fost angrenate mașini 
dintre cele mai cunoscute pen
tru acest gen de curse 'Audi 
Quattro, Nissan 240 rs, Opel 
Manta. Alfa Romeo. Renault 
5 T ș.a.)_ automobiliștii noștri 
au obtinut rezultate bune : 
trei dintre echipajele româ

Ia cat. 62 kg. CL Tamâduiann 
în confruntarea cu F. Mesia - 
nov (Bulgaria), la cat 71 kg, 
acestea fiind, de fapt cate
goriile de greutate cuprinse In 
programul primei reuniuni. De
sigur. întilnirile amintite sint 
doar cîteva din cele care au 
plăcut prin valoarea si spec
taculozitatea lor. spre satisfac
ția spectatorilor, dar și a nu
meroșilor tehnicieni de peste 
hotare, prezenti în sala Flo- 
reasca.

După-amiază, a avut loc o 
frumoasă festivitate de deschi
dere. apoi campionatele au 
continuat cu intilnirile din tu
rul 1 (100 kg și +100 kg la 
„greco-romane". 82 kg, 90 kg, 
100 kg și +100 kg la „libere") 
81 cu cele din turul 2. la finele 
cărora s-a realizat o severă 
triere valorică cu consecințe 
importante pentru... clasamen
tele finale.

Alte cîteva rezultate din reu
niunea de seară :

GRECO-ROMANE, T.l : cat.
100 kg. V. Andrei b.dif. (8—0) K. 
Salopoco (Finlanda) ; cat +100 
kg. H. Codreanu — tur liber. 
T.2 : cat. 52 kg. M. Cișmaș b.t. 
mln. 1 L. Majkowskl (Polonia) ; 
cat. 57 kg. M. Zamfir b. sup. A. 
Kamel (Siria) ; cat. 62 kg. C. Uță 
b.p. (11—4) A. Rlhawi (Siria) ; 
cat. €8 kg. I. Tecueeanu b. sup. 
J. Tesar (Canada) ; cat. 74 kg. șt. 
Rusu b. dese. (9—0) J. Stueblng 
(Canada).

LIBERE. T.l : cat. 82 kg. Gh. 
Fodore b.tuș. min. 5 C. Poteraș ; 
cat. 90 kg. Gh. Broșteanu b.p. 
(6—1) M. Ismailov (Bulgaria) ; 
cat. 100 kg. V. Pușcașu — tur 
liber ; cat. +100 kg. A. lanko 
b.p. (8—3) V. Radin (Cehoslova
cia).

Astăzi (de la ora 10) — în
treceri preliminare si FINALE 
(de la ora 17) la „GRECO- 
ROMANE". iar miine. de la 
ora 10 — FINALE la „LI
BERE".

EXCURSIE ÎN DELTA DUNĂRII
VARIANTA I

8 zile la hotelul din MALIUC
Transfer TULCEA — MALIUC și o excursie 
de o zl cu hidrobuzul In Delta Dunării. 
Posibilități de închiriere a uneltelor de pes
cuit.

înscrieri și informații numai la agenția de 
turism din Bd. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81). 
Plecări : 15. 21, 27 iunie ț
2, 8. 14. 20. 26. 31 iulie ;
5. 11. 17, 23, 29 august ;
3. 9, 15 septembrie.

VARIANTA a ll-a
Călătorie cu pontoane dormitor pe traseul 
TULCEA — BRAȚUL SF. GHEORGHE — 
LACUL ROȘU — SULINA — MILA 23 — 
CRI ȘAN - MALIUC — TULCEA.
Sint Incluse în meniuri preparate din pește 
proaspăt.
Date de plecare : 15, 19, 23, 27 luhie ;
1, 5 9. 13, 17, 21, 25, 29 iulie ;
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 și 30 august ;
3, 7, 11, 15, 19 septembrie.
înscrieri și informații la agențiile de turism 
din str. Luterană nr. 4, bd. Republicii nr. 
68. Calea Moșilor bloc 55 bis. str. Tonitza 
nr. 13. Bd. Bălcescu nr. 35.

LA INDIVIDUAL
nia I și România II). Traseele 
au măsurat 30 km la masculin 
și 18 km la feminin.

Cei mai buni s-au dovedit 
sportivii bulgari.

REZULTATE : individual
masculin — 1. PAUL GLIGOR 
(România) — campion balcanic,
2. Mile Stevanovici (Iugosla
via). 3. Gh. Urdea (România) ; 
feminin — 1. Petranka Niko
lova — campioană balcanică, 
2. Ujlka Miluseva. 3. Todorka 
Kamenarova.

ȘTAFETA : feminin — 1.
Bulgaria. 2. România 11. 3.
România I ; masculin 1.
Bulgaria. 2. România I. 3.
Iugoslavia, + România II.

In paralel cu Balcaniada s-a
desfășurat și „Cupa României". 
Rezultate : masculin — 1. A- 
lexandru Fey (Cluj-Napoca),
2. Mircea Moldovan (Zalău).
3. Nagy Istvan (Zalău) ; femi
nin — 1. Maria Barcaz (Arad). 
1 Clara Fey (Chii-Napoca). 3. 
Veronica Lorincz iVlăhîța).

Sever NOIAN

nești s-au clasat in Dr.meîe 18 
locuri ale clasamentului ge
neral — 4. 5 si 8 — acestea 
fiind formate din Barba — 
Costinean (pe Renault 5 Alpin), 
Urdea — A măriei â Visile — 
Scobai (ambele pe Daâa 1 310). 
Cu aceste rezultate in .Raliul 
Gunaydin" — cîștigat de cuplul 
austriac Wurz-Geitz /Audi 
Quattro) — echipa României a 
ocupat locul I pe națiuni, cu
cerind o frumoasă cupă.

Pentru hiblieiccj iiairui

«tiviși sMTtn

UN ÎNDRUMAR

DEOSEBIT DE UTIL
In dezvoltarea continuă • edu

cației fizice, sportului și turis
mului de masă un rol tot mai 
Important revine instructorilor 
obștești din cadrul asociațiilor 
sportive, mulți «Latre aceștia a- 
vînd contribuții deosebite la ob
ținerea succeselor în acest do
meniu. Firește, este vorba de 
oameni cu multă dragoste de 
sport, care, insă, au in perma
nență nevoie de perfecționarea 
cunoștințelor organizatorice și 
tehnice, de o pregătire dt mal 
bună, așa cum o cer dl versifi
carea largă a acțiunilor sportive 
de masă, precum și calitatea 
mereu crescută a acestora. Este, 
desigur, șl explicația elaborării 
recente, de către Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică șl 
Sport, a unul ÎNDRUMAR PEN
TRU ACTIVITATEA INSTRUC
TORILOR OBȘTEȘTI DIN ASO- 
CIAȚIILE SPORTIVE. Colectivul 
care s-a îngrijit de pregătirea 
lucrării (prof. loviți Popa, prof, 
unlv. Aurel Eneuțescu, prof. 
Teoharie Bozianu, prof. Vasile 
Lupan, prof. Florin Gămulea, 
arh. Ion Popa) a reușit să sin
tetizeze principalele direcții spre 
care trebuie orientată activitatea 
de pregătire a instructorilor 
obștești. Reține, în acest sens, 
ansamblul de mijloace pe grupe 
de vîrstă șl profesii pentru spri
jinirea cetățenilor (șl asociați
ilor) In alegerea formelor de 
practicare a exercițiilor fizice și 
sportului, Îndrumările cu privire 
la organizarea competițiilor de 
masă, munca de propagandă, 
acțiunile de amenajare a terenu
rilor șl instalațiilor sportive. îm
bunătățirea procesului de antre
nament, activitatea de planificare 
șl evidență etc.

Subliniind, încă o dată, utili
tatea acestui ÎNDRUMAR, soco
tim că el trebuie să stea, Îndeo
sebi, la baza cursurilor de for
mare a Instructorilor obștești, a- 
flate în desfășurare In toate Ju
dețele țării.

10000 DE „DtLflNI“ CU... DIPLOME
Cit de frumos, de candid 

zimbesc acești copii din ima
ginea alăturată, semnată de 
fotoreporterul nostru Ion Mi- 
hăică ! Ei sint fericiți — ți 
cit de bine le stă —, ținind 
in miinile lor gingașe cite t.n 
petic de hirtie, scris ți dese
nat simplu, dar de o valoare 
inestimabili pentru eroii noș
tri : este, doar, prima dovadă 
■ unei victorii în competiția 
de puțin incepută- 
de ei — compe- ItlSCHIllârl
tiția pentru o viată 
frumoasă, senină, sănătoasă.
-4a primit, fiecare, cite un petic 
de hirtie pe care stă scris, 
somptuos, „BREVET", atestind 
că, mai inainte de a învăța 
si scrie sau să se descurce in 
limbajul matematicilor, au în- 
vățat plutirea pe apă, deve
nind, la rindu-le, delfini, ca 
atit de mulți alți copii, tre- 
cuți prin centrele de inițiere 
la inot.

Doi dintre acești prichindei 
au suit, se vede, pe un bloc- 
start devenit podium ad-hoc. 
Acolo trebuia să se afle unul 
singur, dar intimplarea a fă
cut ea atunci cind a fost cău
tat el 10 000 delfin... diplomat 
al centrului de inițiere de la 
Complexul hotelier „București', 
să se descopere două gemene, 
Elena Anemona ți Maria Da- 
iana Turcii $i, astfel, dulcele 
premiu — tortul de ciocolată 
—. florile ți brevetul cu pan
glică s-eu... dublat, existird ți

AMELIORĂRI DE RECORDURI
Reuniunea de Joi 7 iunie a pro

gramat șapte alergări. Formațiu
nea Tănase a reușit două victo
rii. eu Stmi.easca și Vesel, am
bii trabunătătindu-șl recordurile 
carierei. De asemenea, formațiu
nea Dumitru a recoltat două vic
torii prin tinărul Chlș, care a 
condus pe Subctica. realizatoare 
a anul timp foarte bun, șl pe 
Jertfa, aceasta mar.lfestind o su
perioritate evidentă, ceea ce i-a 
tăcut pe adversari să nu mal in
siste- Portulaca, In mare pro
gres. a triumfat profitind de fap
tul că Galaxia, care încă mai 
era tn frunte la IM m de sosi
re. a sărit. Diafan a cîștigat 
pină la urmă ușor, singurul ad
versar care l-a incomodat fiind 
Semenle, care Insă a galopat la 
ieșirea din ultimul ocol. Tn fine, 
in rursa doi anilor a cîștigat cu 
ușurință Simiana, care poate va 
călca pe urmele mamei sale, 
Slmca.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I: 1. Simiana (Toduță) 1:46,7, 2. 
Crieov. J. Jeni. Cota : cîșt. 4, 
ord. triplă 105. Cursa a n-a : 
L Siraileasca (C„ Iorga) 1:32,0, 2.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 8 IUNIE 1984

EXTRAGEREA 1:1 71 3 21 
18 10 16 83 28

EXTRAGEREA a ll-a : 70 25 
84 47 73 33 65 60 79

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 
761.012 lei, din care 45.618 lei, 
report la categoria 1. 

un 10 000 bis, spre mulțumirea 
egală a fetițelor ce împlineau, 
eu o zi înaintea festivității, 
cinci anișori.

Așadar, zece mii de copil inl- 
țiați in plutirea pe apă in nu
mai un an și patru luni de la 
deschiderea activității, in peste 
trei sute de serii. Are de ce 
să fie mindru tinărul Liviu 
Miron, șeful complexului de 
agrement din cadrul Comple

xului hotelier „Bu- 
estivale curești", pasiunea 

sa si a profesori- 
lor-instructori Simona si Valen
tin Brîncuși, Gabriela Cocinescu 
ți Smaranda Chinia primind 
frumoasa mulțumire a zîmbe- 
tului triumfător al miilor de 
omuleți atunci cind pleacă spre 
case cu prima diplomă, în 
toată regula, din viața lor, mai 
frumoși, mai sănătoși, visind, 
poate, să ajungă performeri ca 
Anca Pătrășcoiu sau Carmen 
Bunaciu.

Si mai sint aproape o 
mie de adulți descoperind mai 
tirziu (niciodată însă nu e 
prea tirziu) plăcerea înotului, 
și mai sint excelentele condi
ții — piscine, acoperite și in 
aer liber, două saune finlan
deze cu cuarț, cabinete de ma
saj și ultraviolete, sala bine 
utilată pentru cursurile de 
gimnastică aerobică. Dar mai 
intii de toate rămin pasiunea, 
inventivitatea, munca oameni
lor de aici...

Geo RA ETC HI

IN REUNIUNEA DE JOI

HIPISM
Vatra. Cota : cîșt. 5, ev. 10.
Cursa a m-a : 1. Portulaca (San
du) 1:28,8, 2. Simbria, 3. Negosti- 
na. Cota : cîșt. 8, ev. 26, ord. 
triplă 212. Cursa a IV-a : Diafan 
(Mihai) 1:26,7, 2. Excelent, 3. 
Fidelio. Cota : cîșt. 4, ev. 65, ord. 
triplă 126. Cursa a V-a : 1. Vesel 
(Tănase) 1:30,0, 2. Cochet, 3. He
rald. Cota: cîșt. 1,20, ev. 16, ord. 
triplă 89. Cursa a Vl-a : 1. su- 
botica (Chiș) 1:28,8, 2. Delicat, 3. 
Adorata. Cota : cîșt. 6, ev. 66, 
ord. triplă 629. triplu II—IV—VI 
684. Cursa a VlI-a : 1. Jertfa 
(Chlș) 1:36,4, 2. Sativa. Cota : 
cîșt. 1,00, ev. 13. ordinea 70.

Miine este programată o atrac
tivă reuniune cu 9 alergări, capul 
de afiș fiind „Premiul cailor de 
4 ani", în care concurențll vor 
fi eșalonați pe 100 m. precum și 
alte 4 alergări cu cîte 12 par- 
tanți, plus o cursă în care Per- 
Jar va încerca să arate ce poate.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 3 IUNIE 1984
Cat. 1: 2 variante 25% a 40.815 

lei; cat. 2: 5 variante 100% a 
7.698 lei și 20 variante 25% a 1.925 
lei; cat. 3: 20,75 variante a 3.710 
lei; cat. 4: 81,75 variante a 942 
lei; cat. 5 : 240,25 variante a 200 
lei; cat. 6: 1.987,25 variante a 100 
lei. Ciștlgurile de 40.815 lei de la 
categoria 1. obținute pe bilete ju
cate 25%, au revenit participanți- 
lor Aurel Birou din Oradea și 
loan Ciubotariu din Botoșani.

• Doar astăzi vă mal puteți 
depune buletinele pentru concur
sul PRONOSPORT de miine, 10 
iunie 1984. Tot astăzi este ultima 
zi cînd se mai pot procura bi
lete cu numerele preferate pen
tru tragerea excepțională LOTO 
de duminică. Pe biletele seria X 
se poate participa cu variante 
combinate șl combinații „cap de 
pod“, calculate cu 5 lei sau 25 
lei varianta simplă componentă, 
acestea puțind cumula sulte spec
taculoase de cîștiguri.
• Tragerea excepțională LOTO 

de miine va avea loc In sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Stalcovlel nr. 
42, lnceplnd de la ora 16. Rezul
tatele vor fi radiodifuzate la ora 
20,15 pe programul I, fiind repeta
te luni, la ora 8,56, pe același 
program.



CIND SE INTILNESC PASIUNEA Șl INIȚIATIVA- 
LARGĂ Șl ENTUZIASTĂ PARTICIPARE LA ÎNTRECERI

CDNCUIttNII BiNf PREGĂTII! IA flNAlEU Pt ȚARĂ ii Copied, • lrunodsă fii* a sportului fle nași

„Dinamoviada" la tir ------------------------------------------------------------------ UN FESTIVAL VOLEIBALISTIC 
CARE CREȘTE ÎN POPULARITATE 
(Și te la care, uneori, se pleacă spre... vlrful performanței!)

La sfirșitul săptămînii trecute s-a desfășurat 
finala „Dinamoviadei* de tir. competiție deve
nită tradițională, organizată sub genericul „Da- 
ciadei*, sub îndrumarea și conducerea Consi
liului politic al M.I., de către Comandamentul 
trupelor de securitate, cu sprijinul federației de 
specialitate din C.N.E.F.S. întrecerile au avut 
loc la poligonul Băneasa de lingă Capitală, o 
bază sportivă cu excepționale amenajări, pregă
tită sărbătorește, care a oferit celor peste 300 
de participant posibilitatea de a-și demonstra 
pregătirea. Și aveam să ne convingem că aveau 
o temeinică pregătire, finaliștii dovedind că in 
asociațiile Dinamo activitatea de pe terenurile 
de sport se desfășoară la un ridicat nivel cali
tativ. Calitatea este cuvîntul de ordine. „Din 
toate punctele de vedere, actuala ediție a ..Di
namoviadei" se ridică peste cele precedente, 
fapt care nu poate decit să ne bucure" — ne 
spunea loan Ceaușu, omul care n-a avut o cli
pă de odihnă, de la start la... ultimul foc. Și a 
coordonat foarte bine această mare competiție. 
Timp de două zile, pe standurile poligonului 
s-au desfășurat adevărate dueluri ale măies
triei. Din numărul deosebit de mare al partici- 
panților la etapele preliminare ale competiției, 
peste 300 au ajuns în finală. Le citeam pe chi
puri bucuria și mîndrla. Am fost martori și ai

Concursul „Pentru apărarea patriei** -
Brașovul și împrejurimile sale au fost, la sfir

șitul săptămînii trecute, gazdele finalei pe țară 
- a » Complexului aplicativ „Pentru apărarea pa
triei", ciclurile II și III—IV, manifestare de 
amploare in cadrul „Daciadei*. la care au sem
nat prezența circa 500 de concurenți, fete și 
băieți, reprezentînd județele țării si municipiul 
București. După frumoasa festivitate de deschi
dere desfășurată la Cheile Rîșnoavei și in ca
drul căreia un grup de „vînători de munte* 
a oferit reușite demonstrații de alpinism, parti
cipants s-au reîntilnit în Poiana Mică unde 
s-au derulat concursurile propriu-zise care au 
cuprins, între altele, trageri in poligonul de 
tir, orientare turistică și activități de prim- 
ajutor.

întrecerile au fost atractive, din rîndul con- 
curenților detașindu-se echipajele Capitalei și

„FESTIVALUL FETELOR 
HARGHITENE"

Cea de a IV-a ediție a compe
tiției de masă „Festivalul fetelor har- 
ghitene", organizată sub genericul 
„Daciadei" de către C.J.E.F.S.. in co
laborare cu Consiliul județeon al 
sindicatelor, Comitetul Județean U.T.C. 
ți Comitetul județean al femeilor 
Harghita s-a desfășurat Ic Gheor
gheni (ideea de a ține festivalul de 
Fiecare dată in altă localitate die 
județ se dovedește inspirată pentru 
propaganda sportivă). Programul în
trecerilor a fost bogat, cu largă par
ticipare. Fetele harghitene au 
avut prilejui sâ-și demonstreze 
dragostea pentru mfșcare și destoini
cia la șapte ramuri sportive, lată și 
câștigătoarele: atletism - 100 și 200 
m - Ilia Mihok, 800 m - Adriana 
Pleșa (ambele din Miercurea Ciuc), 
lungime — Zita Ferencz, greutate — 
Judit Bara (ambele Odorheiu Secu
iesc) ; badminton — Melinda Bilous 
(Odorheiu Secuiesc) ; baschet — 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni; handbal 
— ’C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc; tenis de 
masă — Edit Henca (Gheorgheni); 
șah - Illa Acs (Odorheiu Secuiesc); 
volei — C.S.Ș. Filatura M. Ciuc.

I. STICLARII — coresp.

INVITAȚII LA ZI...
Ca tn flecare sllrșlt de săptâmtnâ, „Daciada- programează 

numeroase manifestări și întreceri sportive de amploare — fi
nale pe țară, concursuri interj udețene, bogate acțiuni locale. 
Le amintim pe cele mai importante:
• Azi și mline, ultimele două zile de întreceri In cadrul con

cursului republican da auto. aero-nave ;i rachetomodele care 
te desfășoară, da miercuri, la Craiova. O altă finală tn plină 
desfășurare: campionatul școlar de fotbal pentru elevii din 
jcolile Ministerului Industriei Chimice, care se tncheie duminici 
la Pitești. Tot duminici vor fi cunoscuți și câștigătorii altor 
două competiții finala — Trofeul H. Coandt pentru pionieri 
0 școlari la modellsm (Pucioasa) șl Cupa forestierul la box 
(St- Gheorghe). Sd mai notăm ci duminici încep, la Mediaș, 
concursurile sportive fi aplicativ-militare de vară ale școlilor 
militare de maiștri și subofițeri.
• Continud ampla acțiune de organizare a spectacolelor spor

tive cu reprize de gimnastică, care reunesc sute și mii de par- 
ticipanți. Dupi desfășurarea unor asemenea frumoase manifes
tări la Oradea, Slobozia, Alexandria și Zalău, astăzi, la Arad, 
Si miine, la Bacău, Brașov, Brăila, Galați, Iași și Vaslui sini 
programate noi tntilnlri cu sportul, cu gimnastica mai ales, cu 
bucuria practicării exercițiilor fizice.
• Agendă sportivi încărcată șl tn alte localități din tară. 

La Slatina — Festivalul sporturilor tehnico-aplicative, la 
Zlatna — Cupa minerului la atletism, tenis, șah, popice, volei 
și handbal, la Bistrița — Cupa CUASC, ediția a t-a, la atletism, 
handbal, popice, trtnti, oină, șah, volei și tenis de masă, la 
Iași — Serbările dricului la volei, tenis, popice, jocuri distrac
tive, la Ploiești — Festivalul sportului feminin, la Focșani — 
Festivalul sportului școlar, la Giurgiu — Ceferiada la volei, 
atletism, tenis de masă, popice și șah, precum și Crosul va
cantei.

BAZELE DE AGREMENT IȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
Am avut o frumoasă surpriză I 

Răspunzînd unei invitații primite 
din partea tovarășului C. Petres
cu. directorul Unității de agre
ment, alimentație si cazare din 
cadrul Comitetului municipal 
U.T.C. București, am vizitat une
le baze de agrement ale tinere
tului (cinci la număr) aflate in 
Capitală sau în preajma sa. Ne-a 
făcut o reală plăcere. Pentru că 
acestea, ne-am convins, sînt ade
vărate „colțuri de basm-, așezate 
In locuri pitorești pline de ver
deață, și dotate fiecare cu fru
moase terenuri sportive. Redăm 
cîteva din însemnările noastre 
făcute cu acest prilej:

„REALIZAT DE TINERI 
PENTRU.- TINERI-

„Baza sportivă de agrement 
Pantelimon*. Alei frumoase, mul
tă verdeață (arbori de tot felul, 
chiar si brazi !). peisaj splendid. 
Coborîm cîteva trepte și ajungem 
pe plaja de pe malul lacului. 
Ronduri de flori, sălcii pletoase a- 
plecîndu-se peste țarcurile de 
înot. O bază sportivă si de a- 
agrement din care nu lipsesc 
bărcile, multe terenuri (pentru 
fotbal, tenis —3. volei —3. hand
bal și baschet —2. mese din be
ton pentru tenis de masă — 6), 
vestiare, dușuri, bufet. restau
rant. bar cu răcoritoare. Totul 
sclipind în soare, vopsit proaspăt 
în culori vii. „Frumos, apreciem. 
Felicitări pentru ceea ce ați rea
lizat !*. Responsabilul bazei. Gh. 

Mocanu, mulțumește, dar ține să 
facă o precizare : „De fapt, este 
o bază pentru tineri, realizată cu 
concursul tinerilor. Punerea ei la 
punct, în primăvară, ca și In 
alți ani, s-a făcut cu sprijinul 
multor tineri din sector, oameni 
ai muncii la întreprinderile „23 
August*, Republica, I.C.M.E., e- 
levi la liceele Industrial 6, Re
publica

RAID DE SEZON
„CA LA PROGRESUL*.-

O alt£ bază mai mică, numită 
simplu .Tei-Toboc*.

Ne tntîmpină responsabilul — 
Gheorghe Constantin — de peste 
zece ani tn această muncă. Mal 
Intti la Străulești. acum aid. Are 
o mare dragoste pentru tenisul 
de cimp si aceasta se vede prin 
felul cum se preocupă de ame
najarea și extinderea terenuri
lor, de pregătirea lor. Ni le a- 
rată îneîntat (și are de ce !). 
Cinci la număr, cu zgură roșie, 
netezite si marcate cu toată gri
ja. „Ca ta Progresul, se afirmă, 
nu-i nici o diferență*. Șl, Inte
resant, găsești aici tn afara celor 
7 terenuri (două bituminate), al
tele de volei și baschet. Ba chiar 
Si o popicărle mai veche ce... va 
fi pusă la punct, nl s-a promis. 
„La nivelul dragostei pentru te
nis*, sperăm.

unor momente de excepție, cum poate fi numit 
acela cînd arbitrii — asigurați de federația de 
specialitate — au anunțat performanța realizată 
de Ion Cioponea (Dinamo Băneasa II) la pis
tol, într-una din manșe : 400 p din 400 posi
bile, sau cel cînd Viorica Crețu (Dinamo Vic
toria ID a fost îmbrățișată de adversare pen
tru cea mai bună evoluție la femei. Am reți
nut, de asemenea, disciplina ireproșabilă și fru
moasa ținută sportivă a participanților. Cei 
mai buni dintre ei au fost răsplătiți cu diplo
me, cupe și premii In cadrul unei frumoas- 
f est ivi tați cu specific ostășesc. Pe primele locuri, 
după cele 2 manșe, s-au clasat, In ordine : 
pistol (D Viorica Crețu ; (b) inspectorate jude
țene + alte unități — G. Dumitru (Dinamo Sla
tina) ; trupe de securitate + pompieri — C. 
Șerban (D. Someș) ; elevi din Școlile M.I. — 
A. Ștefănescu (D. Slatina) ; pistol mitralieră : 
cadre din I.J. — M. Nistor (D. Tunari D ; cadre 
din t.s. — D. David (D. Carpați) ; elevi — I. 
Chiriță (D. Cîmpina III) ; militari in termen 
— D. Toma (D. Someș). Pe echipe (primele 
trei locuri) : insp. jud. : D. Tunari I, D. Reșița, 
D. Victoria; trupe sec.: D. Băneasa I/I. D. Bă
neasa II, D. Timiș ; elevi : D. Tunari IV, D. 
Tunari II, D. Tunari III.

Viorel TONCEANU

ale județelor Brașov, Bacău, Gorj, Hunedoara, 
Prahova. Suceava ?i Vîlcea. Iată, dealtfel, echi
pajele care au urcat pe podiumul de premiere: 
ciclul II, fete — 1. Brașov (Lenuța Tîpeiu, Pom- 
pilia Coman, Liliana Ursu), 2. Suceava, 3. Gorj ; 
băieți : 1. București (Fl. Stancu, I. Petcu, Cr. 
Păun). 2. Hunedoara, 3. Suceava ; cupa oferită 
pentru cea mai bună comportare, prin cumu
larea rezultatelor Ia fete și băieți, a revenit 
reprezentanților județului Suceava; ciclul III— 
IV, fete : 1. Brașov (Corina Tofan, Iliana Spi
ridon, Nela Rucăreanu), 2. Vîlcea, 3. Prahova ; 
băieți : 1. București (L. Bereș, Cr. Pascu, M. 
Vlad), 2. Brașov, 3. Bacău. Cupa la ciclul in— 
IV a fost cucerită de reprezentanții Brașovu
lui.

Carol GRUIA, coresp.

O VESTE BUNA : 
„NE EXTINDEM*

De cum treci podul Băneasa. 
la stingă, pe malul lacului, gă
sim — de asemenea — o bază bi
ne pusă la punct care se numeș
te (se putea altfel ?) „Băneasa-. 
Nu-1 mare ca celelalte, dar e „o 
mică bijuterie”. Un ponton fru
mos pe apă. bănci, lampioane.

leagăne, plajă, un restaurant cu 
terasă. Ni se comunică o veste 
bună. S-a primit o suprafață 
mare de teren, tn preajmă, care 
va permite extinderea bazei. O 
jumătate pentru plajă. cealaltă 
pentru patru terenuri de tenis. 
Lucrul a șl început.

N-Ap FOST LA STRĂULEȘTI ? 
PĂCAT I

Lg marginea orașului, în câr
ti jful Bucureștii Noi, ștrandul 
Străulești, „Baza de agrement și 
sport a U.T.C.* este un loc spre 
care se îndreaptă zilnic. mai 
ales sîmbătă și duminică, mii de 
oameni. Se explică aceasta, mai 
întîi, prin aceea că baza are tot 
ce vrei : apă, plajă mare și fru
moasă, verdeață, vestiare, bazine, 
restaurant, multe terenuri de 
sport bine întreținute (fotbal 
volei, tenis), terenuri de joacă

De vreo 13 ani încoace, pe 
fermecătoarele meleaguri de 
dincolo de culmile Făgărașului 
începutul de iunie aduce una 
dintre cele mai autentice, în 
conținut și in spirit, dintre 
manifestările sportive de masă 
care stau sub semnul „Dacia
dei*. Este „Festivalul voleiu
lui eopăcean*, la care an de 
an vin cu mare bucurie echi
pele sătești din ținutul Bra
șovului, alături de invitate din 
așezările urbane ale județului. 

Satul Copăcel, gazdă tradi
țională și primitoare a acestei 
manifestări de masă, a trăit 
din nou. la sfirșitul săptămînii 
trecute, clipele emoționante ale 
reîntîlnirii cu oaspeții veniți 
din comunele învecinate, sau 
din Brașov. Predeal. Făgăraș, 
Orașul Victoria... Ca de obicei, 
copăcenii și-au întimpinat oas
peții cu flori și cu bucurie — 
atît de naturală și adevărată in 
simplitatea ei campestră — cu 
cîntecul, dansul și obiceiurile 
specifice locului, cărora copiii 
satului le-au dat din nou o 
minunată expresie in progra
mul artistic cu care a debu
tat simbătă în zori densul și 
plăcutul program al celor două 
zile de sport, destindere si 
voie bună, program splendid 
completat de orchestra Casei 
pionierilor din Codlea (instruc
tor loan Pancea), laureată a 
Festivalului național „Cîntarea 
României*... I-au întimpinat, 
ca de obicei, cu Inimile des
chise, dar și cu ușile caselor 
lor gata să le ofere găzduire 
peste noapte, cu terenurile de 
volei atent pregătite în ade
menitorul crîng de mesteceni 
de unde răzbate îmbătător mi
rosul de fin. de curînd cosit. 
Și nu numai ei. cl chiar și 
vecinii lor din Hirseni.

...Așa a fost întotdeauna la 
Copăcel, de atunci de cînd 
profesorului localnic loan 
Toacșe i-a venit ideea orga
nizării acestui festival. idee 
devenită realitate prin iscu
sința organizatorică a brașo
veanului Stelian Palici, cu 
concursul primarului comunei 
Hirseni, N. Grancea, și al di
rectorului școlii din sat, V. 
Manta, idee îmbrățișată cu 
entuziasm de foști voleibaliști 
brașoveni, actuali arbitri, an
trenori, profesori, activiști cum 
sint Val. Stânei, C. Manițiu, 
Gh. Stan, Rodi ca și Eugen 
Haruță, I. Rosenberger, V. Ni- 
sipeanu, Doina Sovăstru, A. 
Ferencz, H. Anca. I. Oană, P. 
Stancu lingă care s-au atașat 
mulți alții, chiar din cei cu 
pasiuni vechi pentru alte dis
cipline, cum slnt H. Boschner, 
arbitrul brașovean de handbal.
I. Copil, fostul fotbalist, și nu 

pentru copii, mese din beton 
pentru tenis de masă, peste 150 
locuri de cazare în mici căsuțe 
și apartamente, ba chiar șl o 
grădină de zarzavaturi. în plus, 
la Străulești se află un modest 
și harnic responsabil (Ionel Truș- 
că), priceput și inventiv, astfel 
că această bază ar merita un... 
..premiu de popularitate-.

MAI DEPARTE DE BUCUREȘTI, 
LA BUFTEA—

...Ultima bază vizitată a fost la 
Buftea, mai departe de Bucu
rești. situată intr-un peisaj, de 
asemenea, foarte frumos. Am vă
zut aici plaja, cabinele, un res
taurant (cu un vestit bucătar — 
Gh. Buganu). leagăne, dușuri și 
— evident — mai multe terenuri 
de sport (handbal, volei baschet 
ș.a.). Referitor la acestea. spre 
deosebire de alți ani (cînd le-am 
lăudat), surprize neplăcute. Ba
za sportivă nu mai este între
ținută ca în trecut: terenuri ne
marcate. c-oșuri de baschet fără 
plase panou de baschet din pla
caj scorojit, vopsit să nu se ob
serve...

O concluzie : Unitatea de agre
ment, alimentație și cazare a 
Comitetului municipal U.T.C. 
București s-a preocupat cu se
riozitate și eficientă de pregăti
rea locurilor de agrement pentru 
sezonul estival.

Modesto FERRARINI 

In ultimul rînd fostul atlet, 
atît de simpaticul, mereu ti- 
nărul și spiritualul publicist 
„pil* Ludu care i-a fermecat, 
„în deschidere*, cu verva-i de
osebită pe tinerii participanți 
la festival...

...Asa a fost întotdeauna la 
Copăcel, frumos, și poate de 
aceea, cei care au participat 
o dată revin cu aceeași dra
goste. chiar dacă între timp 
au părăsit ținutul. Așa cum a 
revenit participanta de anul 
trecut în echipa Predealului, 
Cristina Bălașa, acum studen
tă la Politehnică în Galați și 
jucătoare la divizionara ,,A“ 
gălățeană, C.S.U. De. bună 
seamă nu poate uita că de 
la Copăcel, unde a fost re
marcată, a promovat la vice-, 
campioana națională...

...Așa a fost întotdeauna la 
Copăcel, dar parcă mai fru
mos acum, cînd numărul e- 
chipelor a crescut considera
bil (12 de fete și 4 de băieți, 
fiind solicitate și terenuri
le din Recea), cînd crîngul 
Copăcelului a fost mai plin 
de lume care nu numai a pri
vit la frumoasele dispute ale 
bobocilor, ci a și încercat să 
intre în molipsitorul virtej al 
mișcării jucînd volei alături 
de iarba moale, dar și fotbal 
Pe terenul vecin, pentru a se 
aduna apoi lingă fileul tere
nului care, în final, găzduiește 
tradiționalul meci dintre vete
ranii oaspeți — în frunte cu 
Stânei, Stancu, Ferencz, Șo- 
han, Haruță, Copil și Raicu — 
și localnici. Și unde se desfă
șoară, totodată, festivitatea de 
premiere a celor mai buni, 
clasamentele fiind, la fete, gru
pa valorică A : 1. Brașovia I,
2. Nivea Brașov. 3. Nitramonia 
Făgăraș. 4. Aripile Ghimbav ; 
grupa B : 1. Brașovia II. 2. 
Liceul Predeal, 3. Șc. generală 
Copăcel. 4. Liceul ..Unirea* 
Brașov. 5. „Feroviarul* Bra
șov. 6. Șc. gen. Șercaia. 7, 
Șc. gen. Recea 8. Șc. gen. 
Breaza, iar la băieți : 1- C.S.Ș. 
Steagul roșu I, 2. Șc. gen. 
Victoria. 3. Șc. gen. Copăcel ;
4. C.S.Ș. Steagul roșu II. O 
ediție frumoasă de la care ar 
putea să plece pe drumul ma
rii performante, asemeni Cris- 
tinei Bălașa, și alte tinere ta
lente care se vor numi poa
te Iulian Stoian. Mihai Cos- 
tea, Ioan Condor, Liliana Pi- 
rău și mulți alții...

Aurelian BREBEANU

„VOINȚIADA** LA ORIENTARE
TURISTICĂ

Pădurea Pustnicul, de lingă Bucu
rești, a fost locul de desfășura
re a două interesante concursuri 
de orientare turistică, organizate 
sub egida „Daciadei* : etapa de 
zonă (zona I) a Voințiadel — 
pentru sportivii clasificați — șl 
etapa de zonă la sport de masă.

Au participat reprezentanții a 
13 județe din sudul țării, ceea ce 
a făcut ca pe linia de start să 
se găsească peste 100 de concu
renți fete și băieți. N-au răs
puns „prezent* sportivii din ju
dețele Constanța și Ialomița. La 
concursul rezervat sportivilor 
clasificați, traseele au măsurat 
9.2 km (la fete) și 10 km (la 
băieți), iar la categoria «sport de 
masă" — 5 și. respectiv. 7 km.

Vremea a fost frumoasă bună 
de concurs, iar organizarea (rea
lizată de clubul sportiv Voința 
București, prin Marian Crăciu- 
nescu, Marius Butoi și Victoria 
Postelnicul a fost excelentă.

Iată primii trei clasați la fle
care probă. Sportivi clasificați, 
feminin : 1. Ecaterina Angheluță,
2. Victoria Oprea (Gorj). 3. Au
relia Alexandru (Dolj): mascu
lin: 1. Mircea Țicleanu. 2. Emi- 
lian Minoiu (Doli). 3. Constantin 
Geană (Dolj). Sport de masă, fe
minin : 1. Rene Mateescu (Voin
ța Buc.). 2. Cristina Matei (Voin
ța Craiova), 3. Mihaela Marin 
(Voința Tulcea): masculin: 1.
Marian Ștefan (Voința Buc.) 2. 
Ion Simion (Voința Prahova). 3. 
Laurentiu Ciucă (Voința Bucu
rești). După cîte se vede cele 
mai multe locuri pe podium au 
fost ocupate de bucuresteni șl 
doljenl. Celelalte întreceri zonale 
vor avea loc în indotele Tasi 
(16.VI) și Mureș (30.VT.1984). S. N.
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sint deci patru zile pînâ la 
echipei României în turneul fi- 
Campionatului european. Patru ’ — ---------- 1 maj

greu, poate, decit cel de la Guada
lajara. Afirmația ar putea să sur
prindă, dat fiind că acolo, la Gua
dalajara, în ’70, adversarele echipei 
României erau Anglia, campioană 
mondială la zi. Brazilia si Cehoslova
cia. Dar în timp ce la Guadalajara 
echipa României se afla, practic, fără 
șanse, de astă-dată iubitorii fotbalu
lui pornesc de la ideea că în um
bra celor două mari favorite — 
Franța, țară gazdă, și R.F.G., cam
pioană a Europei — toate celelalte 
șase echipe au o șansă reală în lupta 
pentru calificarea in semifinale. Iată, 
deci, că situația nu e comparabilă, 
deoarece de astă-dată, spre deosebire 
de Guadalajara, echipa României are 
argumente în lupta pe care o duce 
pentru calificarea în primul .cvartet" 
al Europei.

Calificarea pentru acest turneu fi
nal a fost o frumoasă performanță, 
superioară tuturor performantelor 
fotbalului românesc. Să reamintim, 
pe scurt, drumul tricolorilor :

Mai
startul 
nai al 
zilg. ne Separă de un examen

samentul adevărului, in timp ce e- 
chipa României avea doar un mi
nus 1 1

A
din 
cele 
sare

urmat cea mai frumoasă serie 
povestea fotbalului nostru. in’ 
trei jocuri susținute în depla-

9.V1
12.XI
30. XI

Stockholm Suedia — România •—1 
Limassol Cipru - România 4-1 
Bratislava Cehoslovac-o - România 1—1

s-a ajuns la clasamentul fi ral 
a prelimfna-

Așa 
al celei mai grele grupe 
riilor (apreciere ~
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„contribuția" ju-Să refacem acum 
cătorilor noștri la această calificare 
care a făcut vilvă in Europa :

1. BAloni 
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1482
1.V Hunedoara România — Cipru >-1
a.ix București România - Suedia 2-0
4.XII Florența f tafta — România 0-0

1983
16.IV București România — Italia 1-0
15.V București România — Cehoslovacia 0-1

în
grupei, 
poziție fără speranță : Cehoslovacia 
și Suedia aveau un mare +3 în cla-

acest moment, fn clasamentul 
„tricolorii" aveau practic, o
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I 90 de minute

:eaz5 in acest clasament Coraș 
Hagi. Mulțescu, 
- cite 45. Cîrțu

campanie susținută 
(probă de consec- 

irea echipă-etalon :
Rednie (720). Iorgu-

(630). Ștefănesew (630), Cngu- 
r63») — Trcicano (333). Boloni 
Klein (625). Bălăci (539) —

(355Y Cămătar» (483).
*

In preajma turneului final din 
Franța, amintirea acestei echipe stă
ruie. Ea poște fi „corectată" doar de 
formula cu Negri!â fundaș (Bratisla
va). în urma accidentării lui Tîdea- 
nu. urmată de avansarea atît de in
spirată a lui Rednic te linia de mij
loc.

De atunci, de la 3* noiembrie 1983. 
adică pe parcursul a sase luni si ju
mătate, lucrurile nu s-au schimbat 
prea mult. Sigur că s-au făcut în
cercări de fortificare a lotului care a 
dus marea campanie a calificării. 
Intre timp au apărut Hagi. Coraș 
recent Zare. Au mai apărut și alții, 
din dorința de a lărgi cadrul general 
al echipei. Dar prestanța eehipei-eta- 
lon a preliminariilor rămine.

în apropierea startului. echipa

Pvomâniei a depășit, sperăm, dificul
tățile unui retur epuizant si pe cele 
ale prelungitei campanii dinamoviste 
tn C.C.E. Ea are de înfruntat adver
sari puternici. Despre R.F.G. nu mai 
e cazul să vorbim. Spania și Portu
galia sînt echipe de temperament, 
capabile, nu o dată, să se autode- 
pășească (din acest punct de vedere, 
recentele înfringeri ale celor două 
formații iberice în fața reprezenta
tivei Iugoslaviei sînt mai curînd un 
ajutor pentru Munoz și Cabrita 
dinamizarea echipelor' pe care 
conduc).

„Tricolorii" pornesc, deci, pe un nou 
drum presărat cu destule dificultăți. 
Ei vin, după numai șase luni, la 
startul unei grele încercări. în ase
menea situații se întîmplă ca unele 
echipe să nu mai repete randamen
tul competiției abia încheiate, așa 
cum s-a întimplat. de pildă, cu Ita
lia. după marele ei Mundial. în ca
zul nostru, insă, miza onoarei e mult 
prea mare pentru a pune astfel pro
blema. „Tricolorii", spre deosebire de 
italieni, de pildă, nu au contemplat 
niciodată panorama marelui fotbal 
de pe un pisc. Ei sînt în continuare 
abia pe drumul care duce la consa
crare. în aceste condiții, toți „tri
colorii" noștri — indiferent de vîrstă 
— își joacă, de fapt, marea șansă, 
care, uneori, sc oferă o singură dată 
intr-o viață de fotbalist. Este 
tivul pentru care ei 
sintem siguri, pentru 
prilejul unic de a se 
ascensîune-surpriză. 
de doi ani în întreaga Europă.

mo- 
vor face totul, 
a nu pierde 
afirma după o 
aplaudată timp

TUR DE ORIZONT IN CELE 7 EDIȚII
ț ntrecerea denumită astăzi Campionatul Europei a debutat cu 

urmă sub titulatura „Cupa Europei", folosită In 
ediții, după care a devenit campionat. Se mal 

Henri Delaunay", după numele celui care a avut 
fost secretar

Întrecerea __
26 de ani in 
primele două 

numește șl „Cupa 
Ideea competiției, 
fotbal.

Do-

general al Federației franceze de

Ediția I, 1958-60 : 
U.R.S.S., PRIMA CAMPIOANA

17 țări participante.
România (3—0 șl 0—2 cu Tur

cia) s-a calificat în sferturi de 
finală, unde 
Cehoslovaciei

Semifinale: 
ța 5—4 (1—2) 
slovacia 3—0

Locurile 3—4: Cehoslovacia — 
Franța 2—0 (0—0).

Finala, 10 iulie I960, Paris :
U.R.S.S. — IUGOSLAVIA 

2—1 (0—1, 1—1)
Aii marcat: Metreveli (mln. 49), 

Ponedelnik (mln. 113) — U.R.S.S.; 
Galici (min. 6) — Iugoslavia.

Arbitru: EUis (Anglia), 
tatori: 18 000.

U.R.S.S.: Iașln — Cloheli, Mas- 
lenkln, Krutikov — Voinov, Netto 
— Metreveli, Ivanov, Ponedelnik, 
Bubukin, Meshl.

IUGOSLAVIA:- Vldlnlci — Dur* 
kovici, Miladinovicl, lusufi — 
Zan etici, Perusici — Sekularac, 
Jerkovlci, Galici Matus, Kostici.

fațaa pierdut în 
(0-2 șl 0—3). 
Iugoslavia — Fran- 
și U.R.S.S. — Ceho- 
(1-0).

Spec-

Șes- 
Vo- 
Iva-

edl-

Ediția a ll-a, 1962-64 : 
SPANIA, LA EA ACASĂ

29 țări participante
România a fost eliminată_

viitoarea cîștigătoare, Spania (0—6 
la Madrid, 3—1 la București).

Semifinale: U.R.S.S. — Dane
marca 3—0 (2—0) și' Spania — Un
garia 2—1 (l—o, 1—1).

Locurile 3—4: Ungaria — Dane
marca 3-1 (1-0, 1—1).

de

Finala, 21 iunie 1964, Madrid:
SPANIA — U.R.S.S.

2—1 (1-1)
Au marcat: Pereda (min. 6), 

Marcelllno (mln. 83) — Spania; 
Husainov (mln. 8) — U.R.S.S.

Arbitru: Holland (Anglia). Spec
tatori: 100 000.

SPANIA: Iribar — Rivilla, Oll- 
vella, Calleja — Fuste, Zoco — 
Amando, Pereda, Marcelllno, 
Suarez, Laperta.

U.R.S.S.: Iașln — Șuștlkov, 
ternev, Anldkin, Mudrik — 
ronin, Komelev — Cislenko, 
nov. Ponedelnik, Husainov.

Ediția a lll-a, 1966-68 : 
ITALIA, REGINA ROMEI

31 țâri participante. Prima
pe sub denumirea de campionat.

România, In grupă cu Italia, El
veția șl Cipru, s-a clasat pe lo
cul 3, după Italia șl Elveția. Re
zultatele noastre: 4—2 șl 1—7 cu 
Elveția, 1—3 șl 0—1 cu Italia, 5—1 
șl 7—0 cu Cipru.

Semifinale: Italia — U.R.S.S.
0—0 (Italia calificată prin tragere 
la sorți, după prelungiri) șl Iu
goslavia — Anglia 1—4 (0—0).

Locurile 5—4: Anglia — U.R.S.S. 
3—0 (1—0).

Finala, 8 iunie 1468, Roma:
ITALIA — IUGOSLAVIA

1-1 (4-1, 1-1)
Au marcat: Geaid (min. 38) — 

Iugoslavia; Domenghtnl (min. 80) 
— Italia.

Arbitru: Dlenst (Elveția). Spec
tatori: 75 000.

ITALIA: Zoff — Burgnich,
Guarneri, Castano, Facchettl —

Ferrinl, Juliano, Lodettl 
menghini, Anastasi, Prati.

IUGOSLAVIA: Pantelld — Faz- 
laglcl, Paunovid, Holcer, Damja- 
novlcl — Favlovict. * ’ ‘
Trlvid — Petkovlei, 
Geaid.

Rejucarea finale1, 10 
Roma :

ITALIA — IUGOSLAVIA 
2-4 (3-4)

Au marcat: Rlva (mln. 11), A- 
nastasi (min. 32).

Arbitru: De Mendibil (Spania). 
Spectatori: 55 000.

ITALIA: Zoff — Burgnich.
Guarneri, Rosato, Facchettl — De 
Slstl, Mazzola, Salvadore — Do- 
menghlnl, Anastasl, Rlva.

IUGOSLAVIA: Pantelld — Faz- 
lagid, Paunovid, Holcer, Damja- 
novid — Pavlovld, Admovld, 
Trivld — Petkovld, Musemid, 
Geaid.

Admovid, 
Musemid.
iunie l*a.

Ediția a IV-a, 1970-72 :
R. F. GERMANIA, PENTRU PRI

MA DATA
32 țări participante.
România se clasează pe locul 1 

in prima grupă a preliminariilor 
(3—0 și 4—0 cu Finlanda, 0—0 și 
2—0 cu Țara GaUlor, 1—3 șl 2—1 
cu Cehoslovacia), dar va fi eli
minată în sferturi de finală de 
Ungaria (1—1 la Budapesta, 2—2 
la București șl 2—1 la Belgrad, 
în al treilea joc).

Semifinale: R.F. Germania —
Belgia 2—1 (1—0) șl U.R.S.S. — 
Ungaria 1—0 (0—0).

Locurile 3—4: Belgia 
Ha 2—1 (2—0).

Finala, 18 iunie 1972, Bruxelles:
K. F. GERMANIA — U.R.S.S. 

3-4 (1—0)
Au marcat: G. MOller (mln. 

șl 58), Wimmer (mln. 52).
Arbitru: Marschall (Austria)

Spectatori: 55 000.

Unga-

n

K_F. GERMANIA: Maler — Hot- 
tges, Schwarzenbeck, Becken
bauer. Breitner — Hon ess, Net- 
zer. Wimmer — Heynckes, G. 
M-ller. E. Kremers.

V.R.S.S.: Rudakov — Dzodzuaș- 
vKl, Hurțilava, Kapliclntl, Istomin 
— Kolotov, Troșkln, Konkov 
(mln. 46 Dolmatov) — Baldaclnti, 
Banișevskl (min. 65 Kozinkevlci), 
Onlscenko.

iar finala chiar și de lovituri de 
la 11 m. De aceea se spune des
pre această ediție că a fost... cea 
mal lungă.

Ediția a Vl-a, 1978-80 : 
R. F. GERMANIA, PENTRU 

A DOUA OARA

Ediția a V-a, 1974-76 : 
CEA MAI... LUNGA EDITIE 
REVINE CEHOSLOVACIEI

32 țări partldpante.
România face parte din grupa 

a patra a preliminariilor (rezul
tate: 0—0 șl 6—1 cu Danemarca, 
1—1 și 2—2 cu Spania, 1—1 șl I ' 
cu Scoția), In care s-a clasat 
locul secund, după Spania.

Semifinale: R.F. Germania
Iugoslavia 4—2 (0—2, 2—2}

1—1
pe

... Șl 
Cehoslovacia — Olanda 3—1 (1—0, 
1-1).

Locurile 3—4: Olanda — Iugosla
via 3—2 (2—1, 2—2)..

Finala, 20 iunie
CEHOSLOVACIA 

MANIA 7—5 (2—1, 
pâ prelungiri și 
11 m).

Au marcat: Svehlik (min. 8), 
Doblas (mln. 25) — Cehoslovacia; 
D. Mtiller (min. 28), Holzenbein 
(min. 89) — R.F.G. Loviturile de 
la 11 m au fost transformate, in 
ordine, de Masny, Bonhof, Neho- 
da, Flohe, Ondrus, 
kemik, Panenka.

Arbitru: Gonella 
tatori: 60 000.

CEHOSLOVACIA: 
var-nik, Ondrus, Josef 
K. G8gh — Doblas (mln. M Fr. 
Vesely), Panenka, Moder — Sve
hlik (mln. 79 Jurkemik) Masny, 
Nehoda.

R.F. GERMANIA: Maler — 
Vogts, Schwarzenbeck, Becken
bauer, Dietz — Wimmer (mln. 46 
Flohe). Beer (min. 7» Bongartz), 
Bonhof — ~
Holzenbein.

După cum 
rile au avut

1974, Belgrad:
— R.F. GER- 
2—2, 2—2) du- 

lovlturi de la

Bongartz, Jur-
(Italia). Spec-
Viktor — Pl-

Capkovic,

HSness, D. MQller,
se vede, toate meclu- 
nevole de prelungiri.

32 țări participante. Prima edi
ție cu turneu final.

România, Spania, Iugoslavia și 
Cipru alcătuieso grupa a treia a 
preliminariilor, ,,ll“-le nostru o- 
cupînd locul al 3-lea. după Spa
nia și Iugoslavia. Rezultatele e- 
chlpel noastre: 3—2 șl 1—2 cu Iu
goslavia, 0—1 șl 2—2 cu Spania, 
1—1 și 2—0 cu Cipru.

Locurile 3—4: Cehoslovacia — 
Italia 10—9 (0—0, 1—1, 1—1) (du- 
pâ prelungiri și lovituri de 
11 m).

Finala, 22 iunie 1980, Roma:
R. F. GERMANIA — BELGIA 

8-1 (1-0)
Au marcat: Hrubesch (mln. 

șl 88) — R.F.G.; Vandereycken 
(min. 72 — penalty) — Belgia.

Arbitru: Nlcolae Ralnea (Româ
nia). Spectatori: 60 000.

R.F. GERMANIA: Schumacher 
— Kaltz, K.H. Forster, Stielike, 
Dietz — Briegel (mln. 53 Cul- 
Imann), Schuster, D. MUller — 
K.H. Rummenlgge, Hrubesch, K. 
Allots.

BELGIA: Pfaff — Gerets, 
Millecamps, Meeuws, Renquln 
Cools, Vandereycken, Van Moer — 
Ceulemans. Mommens, Van 
Elst.

Ediția a Vll-a, 1982-84 
VOM ASISTA LA O SURPRIZA?

33 țări participante. A doua e- 
dlție cu turneu final.

România a cîștlgat grupa a V-a 
preliminară depășind Italia (cam
pioana lumii), Cehoslovacia (fostă 
campioană a Europei), Suedia (u- 
nul dintre cele mal puternice soc- 
cere de pe vechiul continent) șl 
Cipru. Rezultatele echipei noas
tre: 3—1 șl 1—0 cu Cipru, 3—0 și 
1—0 cu Suedia, 0—0 și 1—0 cu 
Italia, 0—1 șl 1—1 cu Cehoslovacia.
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TILE DE VIZITĂ" PROGRAMUL CELOR 15 JOCURI

?T FINALISTE
I t

ani. în funcție din 1976. 
în „Cupa mondială* în

FRANȚA

ALE CELOR

BELGIA

și neagra).

1976.

9 puncte (4 vic-

— 37 A), 
(Waterschei

: 550.985 km.p.
i locuitori : 54 milioane, 
de fotbal creată în 1919. 
egitimați : 1.720.000. 
ricouri albastre, chiloți albi, jambiere roșii. 
: Michel Hidalgo, 50 de
internațional : locul 3

inalistă în 1982, semifinalistă în Campionatul 
1960.
calificat : țară organizatoare.
A PROBABILA : Bats (Auxerre — 27 ani — 
ri) — Amoros (Monaco — 22 — 20 A), Domer
ise — 27 — 2 A), Bossis (Nantes — 29 — 54 A), 
ordeaux — 27 — 30 A), Fernandez (Paris St.

25 — 11 A). Ferreri (Auxerre — 22 — 6 A), 
Monaco — 26 — 21 A), Platini (Juventus — 29 
ocheteau (Paris St. Germain — 29 —37 A), Bcl- 
:o — 22 — 13 A).
: : Bergero (Toulouse — 30 — 3 A), Rust (So-

— debutant). Le Roux (Monaco — 24—7 A), 
wdeaux — 26 —10 A), Giresse (Bordeaux — 32 
igana (Bordeaux — 29 — 28 A). Bravo (Monaco 
A), Lacombe (Bordeaux — 32
— 30 — 47 A).

: 30.513 km.p.
! locuitori : 9,3 milioane, 
de fotbal creată în 1895.

egitimați : 283.960.
riccjjri roșii (cu bordură galbenă 
, jambiere roșii.

Guy Thys. 62 ani, în funcție din
inte|*LionaI : campioană olimpică In 1920. fi- 
-amfl^Btului Europei în 1980 și semifinalistă

calificat : locul 1 în grupa I cu .
litate, o înfrîngere ; golaveraj 12—8), lntrecînd 
’eției, R.D. Germane și Scoției.
A PROBABILA : Pfaff (Bayern Munchen —

— Renquin (Servette Geneva — 29
(Beveren — 30 — 2 A), Clijsters

A), De Wolf (Gand — 26 — 6 A). Vercauteren
— 28 — 33 A), Vandereycken (Anderlecht — 

, Claesen (Seraing — 22 — 4 A), Vandenbergh
— 25 — 30 A), Coeck (Internazionale — 29 — 

emans (Bruges — 27 — 42 A).
: Munaron (Anderlecht — 28 — 3 A), Baecks 
28 — 14 A). De Greef (Anderlecht — 27 — 1 A), 

Bruges — 32 — 23 A). Scifo (Anderlecht — 18 
I, Voordeckers (Waterschei — 24 —13 A), Czer- 
tjfcderlecht — 24 — 19 A). Mommens (Lokeren 
A), De Coninck (Waregem — 25 — debutant).

DANEMARCA
: 43.000 km.p. 
locuitori : 5,1 milioane.

de fotbal creată în 1889. 
egitimați : 280.000.
icou șii. chiloți albi,

Se iontek (R.F.G.),
jambiere albe.
44 ani. In funcție din

olimpică In 1908. 1912. 
Europei în 1964.

internațional : finalistă 
nalistă în Campionatul 
calificat : locul 1 In grupa a IlI-a cu 13 puncte 
> egalitate, o înfrîngere ; golaveraj 17—5), între- 
le Angliei, Greciei. Ungariei si Luxemburgului. 
A PROBABILA : Kjaer (Esbjerg — 30 — 26 
Rasmussen (Herta B.S.C. — 32 — 36 A). Busk
1 — 27 A), M. Olsen (Anderlecht — 35 — 60 
(Feyenoord — 27 — 14 A), Lerby (Bayern Mun-
— 35 A); Bertelsen (Seraing — 32 — 42 A),

jax — 23 — 15 A), Simonsen (Vejle — 31 —
arsen (Lokeren — 26 — 36 A). Berggreen (Pisa 
A).
: Moelby (Ajax — 21 — 7 A). Lauridsen (Es-
— 14 A), Laudrup (Lazio — 20 — 12 A), Arne- 
echt — 28 — 29 A). T. Rasmussen (Aarhus —

Tyehosen (Vejle — 26 — debutant). Slvebaek
2 —ț18 A), Brylle (Anderlecht — 25 — 6 A),
Copenhagen — 34 — 22 A).

-IUGOSLAVIA
: 255.884 km.p.
locuitori : 23 milioane.
de fotbal creată în 1919.

igitimați : 270.000.
icouri albastre, chiloți albi, jambiere roșii.
Todor Veselinovici, 55 ani. în funcție din 1982. 

internațional : campioană olimpică în 1960. fi- 
mpionatului Europei în 1960 și 1968, semifina- 
rionatului mondial în 1930 și 1962.
ratificat : locul 1 în grupa a IV-a cu 8 puncte 
egalități, o înfrîngere ; golaveraj 12—11). între- 

î Țării Galilor. Bulgariei și Norvegiei.
A PROBABILA : Simovici (Hajduk — 30 — 7 
ovici (Partizan — 28 — 23 A), Baljici (Zeleznl- 
- 1 A), Katanec (Olimpia — 21 — 4 A), Zajec 
greb — 28 — 27 A). Radanovici (Partizan — 
Șestici (Steaua roșie — 28 — 14 A), Gudelj 

24 — 15 A), Șușici (Paris St. Germain — 29 — 
irevici (Zelezniciar — 24 — 6 A), ZI. Vujovici 
!6 — 25 A).
t.Ivkoviei (Steaua roșie — 24 — 6 A), Hadzibe- 
0 — 28 — 8 A), Elsner (Steaua roșie — 24 — 
(Hajduk — 23 — 1 A). D. Stojkovici (Radnicki 

l), Cop (Hajduk — 30 — 1 A), Deverici (Dinamo 
!3 — 4 A). Halilovici (Dinamo Vinkovici — 
ȚvetkovJei (Dinamo Zagreb — 22 — 1 A).

Data i Localitatea | Ora | Partida Grupa | Rezultatul
Marți 12 iuAe Paris 21.30 FRANȚA DANEMARCA 1

Miercuri 13 iunie Lens 21.30 BELGIA IUGOSLAVIA 1
Joi 14 iunie Strasbourg 18,15 R. F. GERMANIA - PORTUGALIA II
Joi 14 iunie St. Etienne 21,30 ROMANIA SPANIA II 4

Simbătă 16 iunie Nantes 18,15 FRANȚA BELGIA 1
Simbătă 16 iunie Lyon 21,30 DANEMARCA IUGOSLAVIA 1
Duminică 17 iunie Lens 16,15 R. F. GERMANIA - ROMÂNIA II

Duminică 17 iunie Marsilia 21,30 PORTUGALIA SPANIA II

Marți 19 iunie St Etienne 21,30 FRANȚA IUGOSLAVIA 1

Marți 19 iunie Strasbourg 21,30 DANEMARCA BELGIA 1
Miercuri 20 iunie Paris 21,30 R. F. GERMANIA - SPANIA II
Miercuri 20 iunie Nantes 21,30 PORTUGALIA ROMÂNIA 11

Simbătă 23 junie Marsilia 21,00 Semifinală : 1 gr 1 - 2 gr. II

Duminică 24 iunie Lyon 21,00 Semifinală : 1 gr. II - 2 gr. 1

Miercuri 27 iunie Paris 21,00 FINALA

Moment de-mare surpriză al calificărilor: Simonsen îl învinge pe Wembley, din penalty, pe Shilton și Danemarca elimină Anglia.

IGrupa a Il-a

R. F. GERMANIA ROMÂNIA
Suprafața : 249.014 km.p.
Număr de locuitori : 63,3 milioane. 
Federația de fotbal creată in 1900. 
Jucători legitimați : 4.050.000
Culori : tricouri albe, chiloți negri, 
Antrenor : Jupp Derwall. 58 ani, în
Palmares internațional : campioană________ ___ ___  —

1974, finalistă în 1966 ți 1982. campioană a Europei în 1972 
Și 1980, finalistă In 1976.

Cum s-a calificat : locul 1 în grupa a Vl-a cu 11 puncte 
(5 victorii, o egalitate, 2 înfrîngeri ; golaveraj 15—5), între- 
dnd echipele Irlandei de Nord, Austriei, Turciei și Al
baniei.

FORMAȚIA PROBABILA : Schumacher (F.C. Koln — 30
— 48 A) — B. Forster (Stuttgart — 28 — 30 A), Stielike 
(Real Madrid — 29 — 38 A). K.H. Forster (Stuttgart — 26
— 58 A), Briegel (Kaiserslautern — 28 — 50 A), BSmmer 
(Fortuna Dfiseldorf — 26 — 4 A), Maier (Werder Bremen
— 25 — 12 A), Rolff (Hamburg — 24 — 10 A), K.H. Rum- 
menigge (Bayern Munchen — 28 — 75 A), VSlIer (Werder 
Bremen — 24 — 15 A). K. Allofs (K61n — 27 — 29 A).

REZERVE : Burdenski (Werder Bremen — 33 — 12 A), 
Strack (F.C. Kflln — 29 — 10 A), Matthăus (Borusia Mon- 
chengladbach — 23 — 23 A). Falk en may er (Eintracht 
Frankfurt — 21 — debutant), Bruns (Borussia MSnchen- 
gladbach — 29 — 3 A). Littbarskl (F.C. K61n — 24 — 26 
A), Buehwald (Stuttgart — 23 — 1 A), Roeleder (Stuttgart
— 21 — 1 A), Brehme (Kaiserslautern — 23 — 5 A).

jambiere albe, 
funcție din 1978. 
mondială In 1954 și

Suprafața : 237.500 km.p.
Număr de locuitori : 22,3 milioane.
Federația de fotbal creată în 1908.
Jucători legitimați : 179.987.
Culori : tricouri galbene, chiloți albaștri, jambiere roșii. 
Antrenor : Mircea Lucescu, 38 ani. în funcție din 1981. 
Palmares internațional : participă la prima ediție a C.M. 

(1930), calificată In turneul final al C.M. din 1970. califi
cată în sferturile de finală ale C.E. din 1960 si 1972.

Cum s-a calificat : locul 1 în grupa a V-a cu 12 puncte 
(5 victorii, 2 egalități, o înfrîngere ; golaveraj 9—3), între
cînd echipele Suediei. Cehoslovaciei, Italiei și Ciprului.

FORMAȚIA PROBABILĂ : Lung (Universitatea Craiova 
— 27 — 18 A) — Rednic (Dinamo București — 22 — 26 
A), Iorgulescu (Sp. studențesc — 28 — 30 A), Ștefănescu 
(Universitatea Craiova — 33 — 52 A), Ungureanu (Univer
sitatea Craiova — 27 — 24 A), Țicleanu (Universitatea 
Craiova — 25 — 36 A), BolSni (A.S.A. Tg. Mureș — SI
TS A), Klein (Corvinul — 24 — 29 A). Hagi (Sportul stu
dențesc — 19 — 9 A), Cămătaru (Universitatea Craiova — 
26 — 37 A), Gabor (Corvinul — 22 — 25 A).

REZERVE : Moraru (Dinamo București — 28 — 26 A). 
Iordacbe (Steaua — 33 — 24 A), Negrilă (Universitatea 
Craiova — 30 — 19 A). Zare (F.C. Bihor — 25 — 1 A), 
Irimescu (Universitatea Craiova — 26 — 4 A), Dragnca 
(Dinamo București — 28 — debutant), Andone (Dinamo 
București — 22 — 19 A). Augustin (Dinamo București — 
28 — 28 A), Coraș (Sportul studențesc — 25 — 13 A).

SPANIA PORTUGALIA
Suprafața : 506.787 km.p.
Număr de locuitori : 36 milioane.
Federația de fotbal creată în 1913.
Jucători legitimați : 320.000.
Culori : tricouri roșii, chiloți albaștri, jambiere negre.
Antrenor : Miguel Munoz, 60 ani, în funcție din 1982.
Palmares internațional : campioană a Europei în 1964, 

finalistă a turneului olimpic In 1920.
Chim s-a calificat : locul 1 în grupa a VII-a, cu 13 puncte 

(6 victorii, o egalitate, o înfrîngere ; golaveraj 24—8), în- 
trecind echipele Olandei, Irlandei, Islandei și Maltei.

FORMAȚIA PROBABILA : Arconada (Real Sociedad — 
30 — 56 A) — Urqniaga (Athletic Bilbao — 26 — 8 A), 
Camacho (Real Madrid — 29 — 47 A), Maceda (Sporting 
Gijon — 27 — 17 A), Goicoechea (Athletic Bilbao — 27 — 
11 A), Gordillo (Betis Sevilla — 28 — 48 A), Senor (Sara- 
goza — 25 — 14 A), Victor (C.F. Barcelona — 27 — 19 A)', 
Saniillana (Real Madrid — 31 — 47 A), Gallego (Real 
Madrid — 26 — 11 A), Carrasco (C.F. Barcelona — 25
— 20 A).

REZERVE : Buyo (F.C. Sevilla — 26 — 2 A), Julio Al
berto (C.F. Barcelona — 25 — 4 A), Salva (Zaragoza — 23
— 3 A), Fernandez (F.C. Valencia — 21 — 4 A), Francisco 
(F.C. Sevilla — 21 — 4 A), Alonso (C.F. Barcelona — 34
— 19 A), Butragueno (Real Madrid — 21 — debutant), Sa
rabia (Athletic Bilbao — 27 — 7 A), Zublzarreta (Athle
tic Bilbao — 22 — debutant).

Suprafața : 92.082 km.p.
Număr de locuitori : 10 milioane.
Federația de fotbal creată în anul 1914. 
Jucători legitimați : 65 000.
Culori : tricouri roșii, chiloți albi, jambiere roșii. 
Antrenor : Fernando Cabrita. 58 ani. în funcție din 1983. 
Palmares internațional : locul 3 la C.M. 1966.
Cum s-a calificat : locul 1 în grupa a Il-a cu 10 puncte. 

(5 victorii, o înfrîngere ; golaveraj 11—8). întrecînd echipele 
Uniunii Sovietice, Poloniei și Finlandei.

FORMAȚIA PROBABILA : Bento (Benfica — 36 — 44 
A), — Pinto (F.C. Porto — 22 — 5 A). Eurico (F.C. Porto
— 27 — 25 A), Lima Pereira (F.C._Porto —_32 — 8 A),
Magalhaes (Benfica _ .
26 — 7 A), Carlos 
lana (Benfica — 25 
32 — 32 A), Gomez 
fica _  34 — 64 A).

REZERVE : Damas (Fortimonense — 36 — 36 A). Silva 
(Vitoria Setubal — 30 — debutant), Vermelinho (F.C. Porto
— 25 — 1 A), Veloso (Benfica — 27 — 4 A). Sousa (F.C. 
Porto — 27 — 6 A), Frasco (F.C. Porto — 29 — 7 A). B. 
Lopes (Benfica — 30 — 9 A), Diamantino (Benfica — 25
— 1 A), Luis (Benfica — 26 — 4 A).

— 23 — 3 A), Pacheco (F.C. Porto — 
Manuel (Benfica — 26 — 22 A). Cha-
— 21 A), Jordao (Sporting Lisabona — 
(F.C. Porto — 27 — 34 A), Nene (Ben- i
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JUNIORII DE AZI - „TRICOLORII- DE MÎINE

In perioada din urmă, iu multe sporturi juniorii s-au aflat 
in prim-pian, ei participînd la numeroase competiții in
terne și internaționale care le-au pus in valoare calitățile, 

dar și deficiențele. Rezultatele obținute, comportarea de ansamblu 
conduc ia concluzia generală că în prezent tehnicienii dispun de 
elemente „talentate, ale căror posibilități trebuie valorificate Ia 
maximum. In mai toate disciplinele, virsta maturității competi- 
ționale a coborît la aceea a „codițelor" și „pantalonilor scurți , 
performeri de 12—15 ani fiind, in multe cazuri, chiar compo-
nenți de bază ai loturilor de senîorî. Exemplele sint numeroase 
și ele dovedesc resursele de care dispune sportul nostru de 
performanță.

Pornind de la aceste idei, în pagina de față ne propunem 
să dezbatem o serie de probleme ivite în cadrul diverselor com
petiții sau Ia nivelul unor seeții, să reflectăm preocupările *X1Ș" 
tente Ia cluburile școlare pentru a-i transforma pe juniorii de 
astăzi în performerii valoroși de mîine.

0 tonică constatare după turneul final al tinerilor rugbyștl

LA IIVOARUL „LLOTILLI DL AUR

...„Trei valuri", însemnînd de fapt trei 
generații în care antrenorii Lipalit-Dogaru își 
pun mari speranțe. Primul val ii are în 
frunte pe canoistul Ion Hristodorov (născut 
în 1968), din Tulcea („cam peste un an-doi 
o să apară și pe podiumul juniorilor mari") 

și pe Petre Fedorov, venit din 
satul 
cheză 
să 
juniori

ÎNVINGĂTORII SCOȚIEI
POT AVEA ÎNLOCUITORI PE MĂSURĂ

Sînt destule motive pentru 
ca, după turneul final al cam
pionatului rugbyștilor juniori, 
cei ce au fost nrezenți în ju
rul terenurilor de la Stadionul 
tineretului din Capitală (din 
păcate, programarea din anu
mite rațiuni. ,.la concurență", 
a dat bătăi de cap spectatori
lor) să încerce si un oarecare 
sentiment de regret — acela 
că întrecerea s-a încheiat... 
prea repede ! Să numim, spre 
pildă, disputata întîlnire inter- 
constănteană. frumoasa con
fruntare dintre ,.XV“-le _ clu
jean și Farul, dorința tineri
lor de la Steaua si de la C.S.S. 
2/II Constanța de a face spec
tacol chiar pe un teren-pati- 
noar, neașteptata regăsire ie
șeană tocmai în cel mai Im
portant joc pentru „Unirea", 
ambiția arădenilor de a-și o- 
nora premiera. Dar. mai pre
sus de orice, rămîne amintirea 
unei pasionante finale a unui 
spectacol de zile mări. în con
diții grele (după cinci-zece mi
nute combatanții erau plini de 
noroi). Iar peste toate, cre
dința că. la momentul potrivit, 
învingătorii Scoției vor ave* 
înlocuitori pe

Să începem, 
cestul adevăr ____ __ _____
campioana. E al optulea an 
cînd laurii revin Clubului spor
tiv școlar Locomotiva Bucu
rești iar frumoasa performantă 
nu poate fi despărțită nicicum 
de autentica 
rugby pe care 
eze harnicul
Constantin la _____  ________
11. în această atmosferă efer
vescentă. asigurată cu spriji
nul multor oameni (să-i nu
mim pe prof. Ghcorghe Moaltă. 
directorul liceului și președintele 
clubului, 
secretarul 
Nicolae
Viorica Patriche l .uofte) s-a 
putut alcătui si Ia ediția abia 
încheiată o echipă bine struc
turată pe compartiment' cu 
Dumitrescu, Soare. Neaga. Ca- 
lafeteanu — dintre cei care 
termină junioratul —. cu Ră- 
dueanu. Semen. Gurăncscu A- 
vram. Petre. Popisteanu. Dom- 
nisan. Iosef. Rosoagă — ul
timii doi fiind cei mal tineri 
între cei folosiți — s.a. Pe 
unii îi „vedem", mai devreme 
sau mai tîrziu. în prima re
prezentativă. pe marea majo
ritate — buni jucători de divi
zie.

O figura foarte apreciată a 
făcut și C.S.S. Locomotiva

vor 
măsurii. - 
în susținerea a- 
tonie cu însăsi

emulație pentru 
a știut să o cre- 
profesor Vasile 
Liceul industrial

Gheorghe Costache,
C.S.Ș.. antrenorul 

Manolache, medicul

Cluj-Napoca, unirea forțelor în 
rugbyul din orașul de pe So
meș constituind, credem, baza 
excelentei comportări a elevi
lor acestui pasionat tehnician 
Octavian Chihaia. susținut sub
stanțial de directorul Lie. ind. 
3. ex-internaționalul Mircea 
Rusu, de antrenorul Titus De
leanu, ca și de directorul 
I.M.M.R. .16 Februarie", ing. 
Victor Fotescu. Dintre jucători, 
i-am reținut pe Doja, Răduca- 
nu, Nechita, Oroian, Gădălean. 
Rațiu, Giurgiu, Rus, Groza sau 
Lungu.

Ieșenii de la C.S.S. Unirea, 
antrenați de Constantin Veri- 
veș și Emil Crișan, și-au... 
dat drumul abia în jocul care 
decidea „bronzul", frații Cio- 
răscu, Ghenea sau Titianu con- 
vingîndu-ne atunci de 
lor posibilități. Multe 
au arătat șl cele două 
turi de pe Litoral — 
(pregătită de inimosul 
Doiciu
Cornel 
Fulina, 
Marin, 
(prof. Petre Ianusevici și Dan 
Ivanciu). 
Ținea — 
voltarea 
gaia. C. 
dar încă ___
cui al cincilea ocupat de C.S.Ș. 
Steaua demonstrează că puter
nicul club bucureștean își fău
rește, în ultima vreme, o pe
pinieră tot mai valoroasă, a- 
firmație susținută prin cîteva 
nume de tineri de perspectivă 
din formația condusă de A- 
drian Mateescu și Gheorghe 
Piștalu — D. Popescu, Moțoe, 
Boldor (16 ani!) D. Gheorghe. 
Băzăvan, Dinulescu. Șerban. 
Andreeseu. In merituosul „XV* 
debutant al C.S.Ș. Gloria Arad 
(prof. Cornel Mitan, ajutat de 
dr. Ion Covaciu) au fost re
marcați Rotariu, Șugaru, VI- 
rag, iar la C.S.S. Locomotiva 
Pașcani, formație antrenată de 
Dumitru Pintîlie, dincolo de 
neplăcuta amintire a tendinței 
spre durități, s-au impus P. 
Bucan (fratele internaționalu
lui) și Micuțaru.

„Sînt de multe ori mai fru
moase meciurile de juniori de
cât majoritatea celor de divi
zie". remarca cu tilc. cunoscu
tul tehnician Alexandru Carna- 
bel.

Se muncește, intr-adevăr, cu 
suflet și pricepere (in cele 
mai multe cazuri), iar rezul
tatele nu intîrzie. iată...

Geo RAEȚCHI

realele 
calități 
garni- 
Farul 

Traian 
și de „voluntarul"!

Vlad, cu jucători ca
Grădinaru, Alexe, N. 
Barbu) și C.S.Ș. 2/TI

cu marele talent 
importantă va fi dez- 
lui fizică —■, cu Du- 
Alexandrescu. dotatul 
inegalul Năstase. Lo-

I

I

I

i

...La o oră înainte de prînz, într-un sfirșit 
de mai, cu soare scînteietor și cer albastru, 
cum numai doar pe frumoasele meleaguri 
tulcene poate fi. Mașina ne purta pe pangli
ca de asfalt ce plonjează șerpuind dinspre 
„orașul -port" spre Isaccea ; mai eTact zis, 
spre satul Somova, acolo unde, pe malul la
cului cu același nume, se plămădesc viitori 
mari campioni ai caiacului și canoei româ
nești. Sînt mai mult de 40 de copii între 14 
—16 ani (intre ei și 12 fete) reuniți în acest 
centru de pregătire al județului Tulcea. An
trenorul Igor Lipalit — omul prin mina că
ruia au trecut multipli campioni și medaliați 
olimpici, europeni și mondiali, ca Vasile Dî- 
ba, Maria Cosma, Feodor Gurei, Nicolae Fe- 
dosei, Petre Capusta și alții — plecase pe 
apă, la antrenament, li mai auzeam de de
parte comenzile. Colaboratorul său Liviu 
Dogaru se afla insă pe... uscat, cu alți copii 
care-și luaseră „porția" de kilometri vîsliți 
și care se pregăteau de masă Și de școală. 
Toți inalți și chipeși ca brazii, cu fețele 
bronzate de soare și de briza lacului și ca
nalelor pe care se strecoară zilnic în cîteva 
„reprize". „Avem aici trei valuri, ca să mă . 
exprim așa — ne precizează amabila noastră 
gazdă. S-a răscolit tot județul, realizînd încă 
din toamnă, în cadrul „acțiunii-giganților", 
cu ajutorul antrenorilor și profesorilor de 
educație fizică, o selecție pe parametri mor
fologici cum n-am mai avut pînă în prezent; 
toți cu talie înaltă, Virginia Strîmbeanu din 
Macin, de exemplu, fiind etalonul centru
lui...*

de lipoveni Slava Cet- 
(„s-ar putea ca în 1985 

devină campion, la 
mici") ; al doilea 

val (născuți în 1970) : caiaciștii Marcel 
Vologa (Tulcea), Mariana Dănilă (Casimcea), 
Sandei Gheorghevici (Luncavița), 
Crisov (Pecineaga); în sfirșit, 
(născuți în 1971) are în frunte o 
Dăeni — Fănica Topoleanu.

Iată deci doar cîteva nume din grupul ce
lor peste 40 de copii aflați într-o aspră com
petiție cu ei înșiși, cu zecile de kilometri 
„rulați" pe apă, uneori înfruntînd vîntul, 
ploaia- sau soarele torid ; intr-o aspră com
petiție cu cele cinci circuite de forță efec
tuate pe uscat, ceea ce în limbaj tehnic în
seamnă „acumulări cantitative". Și, ca să 
vă dăm o imagine despre cam ce înseamnă 
muncă și sudoare pe lacul Somova, să vă 
mai spunem că fiecare antrenament pe 
„uscat" prevede o alergare de 4,5 km, com
pletată de lucrul cu halterele — fetele cu 
20 de kg., băieții cu 30 kg ! „Trebuie să în
magazinăm în acești copii forță, multă forță 
— susțin antrenorii centrului. în primul 
rînd asta ne interesează, ca și permanenta 
grijă de a corecta deprinderile motrice. Re
zultatele, timpii realizați, mai tîrziu vor in
tra în calcul, după ce vom rezolva calitățile 
fizice cerute de acest sport dur. dar fru
mos...*

...Muncă, multă muncă grea și sudoare pe 
lacul Somova, pentru viitorii campioni șl 
medaliați ai caicului și canoei romă nes 
Dar fiicele și fiii tulcenilor, veniți din Juri- 
lovca. Macin, Dăeni, din localitatea C.A. Ro- 
setti sau alte sate, sînt deciși să meargă pe 
urmele „flotilei de aur".

Sîelian TRANDAFIRESCU
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După campionatele naționale ale juniorilor . la tenis de masă

MATURITATEA „VÎRSTEI ÎNTREBĂRILOR"
tenisului de 
reunit în Sala 

Craiova peste 
angrenați atlt

„Maratonul" 
masă juvenil a 
sporturilor din 
200 de juniori, 
în disputa pe echipe, cit și în 
cea pentru cucerirea titlurilor 
la individual. Actuala ediție 
a campionatului (a mai rămas 
să se desfășoare returul în
trecerii pe echipe) a fost ur
mărită din două unghiuri : 1) 
comportarea generală a tinerei 
generații ; 2) evoințiile jucă
torilor susceptibili să faeă 
parte din echipele reprezen
tative pentru C.E. din iulie, 
de Ia Lins (Austria).

Față de ediția precedentă in 
acest an nivelul competiționai 
a înregistrat o evidentă ascen
siune valorică. manifestată 
atit prin creșterea calității 
partidelor, cit — mai ales — 
printr-o mărire a bagajului 
tehnico-tactie (o remarcă pen
tru îmbunătățirea atacului la 
serviciu șl returului de ser
viciu). Să nu uităm, mulți 
dintre competitori, juniori sau 
cădeți, evoluează deja in e- 
chipe din prima divizie, iar 
unii sint chiar componenți ai 
reprezentativelor naționale de 
seniori (Otilia Bădescu, Va
sile Florea, Călin Țoma), ceea

ce spune foarte mult și despre 
talentul tinerei generații.

Din nou. in prim-planul în
trecerii feminine s-a, situat 
Juventus ’83. o echipă omo
genă. dar Si cu cîteva indi
vidualități certe — Anca Che
ler. Carmen Găgeatu. Cristi
na Enuieseu —, cărora li se 
adaugă, acum, o mare spe
ranță, Adriana Năstase, cam
pioana indiscutabilă a vîrstei 
foarte mici, care nici la Cra
iova nu s-a... sfiit să cîștige 
in fața unor jucătoare cu mai 
multă experiență. Această sec
ție tinde să fie, prin străda
niile unui antrenor care mun
cește cu pasiune (V. Dumi
trescu), platforma de lansare 
a unor reale talente în teni
sul de masă feminin. Cu o 
„solistă*. Otilia Bădescu, C.S.Ș. 
I Spartac București trebuie să 
devină și O ECHIPA. dacă 
vrea să dovedească că totul 
nu este doar rodul unei con
juncturi favorabile. în pluto
nul fruntaș se mai află 
Metalul C.S.Ș. Rm. 
C.S.M. Cluj-Napoca,

și 
Vîlcea, 
promi

siuni avansînd și C.S.Ș. Slati
na, Rovine Craiova, C.S. Arad 
ș.a. O pierdere de poziții, 
substanțială pentru centrul de

0 GENERAȚIE („1969") DE SĂRITORI RESTANȚIERĂ
Plecăm de la ideea că ani în 

șir juniorii români săritori de 
la trambulină au avut compor
tări bune și chiar foarte bune 
la competițiile internaționale, 
printre performeri numindu-i. 
printre alții, pe Luiza Nicolaes- 
cu. Cristina Timar (medaliate 
la campidnatele europene de 
junioare desfășurate anul tre
cut). Cristina Szakacs (ocupan
tă a unui meritoriu loc 6 la 
„europenele" de senioare din 
1983). Ileana Pîrjol (cîștigătoa- 
re a „Cupei Prietenia"). Andre
ea Dragomir, Cătălin și Adrian 
Cherciu, clasați pe 
'runtașe la campionatele 
aice și la alte întreceri 
naționale. Iată de ce

locuri 
balca- 
inter- 

ne-am
ișteptat ca în întîlnirea amica-

lă dintre selecționatele de ju
niori și junioare — generația 
„1969“ — ale României și R.D. 
Germane, desfășurată la Ștran
dul Tineretului, reprezentanții 
țării noastre să aibă o presta
ție apropiată (cel puțin) de ni
velul sportivilor din R.D. Ger
mană, țară ai căror săritori se 
clasează de regulă pe pozițiile 
de frunte ale marilor concur
suri internaționale oficiale. Din 
păcate, nu s-a petrecut așa, se
lecționata română a avut o e- 
voluție foarte slabă, fiind de
pășită net de oaspeți.

Este drept, unii dintre repre
zentanții R.D. Germane s-au 
prezentat la un nivel excepțio
nal, ca, de pildă, Michael 
Franke. Acesta a executat ire
proșabil un salt și jumătate 
înapoi cu trei șuruburi și ju
mătate (!), săritură cotată cu 
coeficient de dificultate 3,2 și 
practicată rareori chiar de că
tre seniori. în general, oaspeții

au avut multe salturi cu coefi
cient de dificultate ridicat, mai 
cu seamă ultimele sărituri, cele 
care decid ierarhia finală in
tr-o dispută echilibrată. In con
trast, juniorii români au avut 
serii ușoare, necompetitive pe 
plan internațional. De exem
plu, la trambulină fete Indira 
Richter a totalizat la coeficien
ții de dificultate 22,6. în vre
me ce Luana Pătae a avut 
doar 21,2. Și cam aceleași di
ferențe s-au înregistrat la toa
te cele patru probe ale concur
sului. Mai mult chiar, am avut 
surpriza de a-1 vedea pe Ion 
Petrache (un săritor talentat, 
de altfel) avînd a U-a sări
tură (ultima) la trambulină 
jumătate de salt înainte întins, 
cu coeficient de numai 1,6. în 
vreme ce adversarul cu care se 
lupta pentru locul 3 — An
dreas Starbey — a executat o 
săritură de 2,4 (un salt și ju
mătate răsturnat cu un șurub 
și jumătate)

Ținind seama cbiar numai de 
aceste succinte date, nu este 
greu de tras concluzia că „ge
nerația 1969“ a săritorilor noș
tri nu s-a bucurat de atenția 
cuvenită din partea antrenori
lor. Au ieșit pregnant în evi
dență deficiențe ca, de pildă, 
insuficienta (la unii totala) pre
gătire de gimnastică specifică 
pe uscat și chiar defecțiuni în 
domeniul tehnicii propriu-zise, 
mai ales în privința execuției 
săriturilor cit de cit mai difi
cile, dar care sporesc (sau mic
șorează!) șansa concurenților 
de a se clasa pe pozițiile pre
miate. întîlnirea la care ne re
ferim a fost — pentru antre
nori îndeosebi — un prilej de 
a vedea că mai au multe de 
făcut pentru ca actualii juniori 
de 15 ani șă atingă (măcar) 
valoarea predecesorilor lor. Spe
răm să-l folosească...

la Tg. Mureș, cu două formații, 
înfrățirea și Constructorul, dar 
cu o singură lideră ; 
Lohr), centru care trebuie 
dovedească mult mai i 
posibilități (și mai ales 
diții) existînd. Băieții de 
Universitatea Craiova au 
pătat maturitate, deși se 
la „vîrsta 
Florea, C. 
constituie 
de juniori 
norului V.
obligația de a continua la a- 
celași nivel, cu pasiunea-i re
cunoscută, în ciuda unor „pre
ziceri colegiale" că nu are spa
tele acoperit. Deocamdată, ac
tivitatea care se duce la Cra
iova (avem în vedere, și sec
țiile de la Rovine si Piomerul) 
pare să contrazică părerea. 
Revenirea în prim-plan a e- 
chipelor de la C.S.M. Cluj- 
Napoca este de bun augur, 
ceea ce înseamnă că renunța
rea la seniorii lipsiți de va
loare și plecarea de la „zero* 
a început să dea roade.

O altă întrebare la care am 
căutat răspuns a vizat modul 
cum au evoluat componenții 
loturilor naționale. In ansam
blu. cuvinte bune pentru pro
gresul manifestat, mai ales de 
cei care au participat și la 
C.E. de seniori (Otilia Bădes- 
cu, Vasile Florea. 
ma) 
foarte 
că ei 
cepția 
la jocul lent, fără un orizont 
mai larg, la o mai mare vi
teză in execuții, la o mai 
mare explozivitate in atac și 
Ia servicii mai dificile (Bă- 
descu, Lohr Florea. Toma, 
Cheler). S-a văzut. în același 
timp, că este nevoie 
multă constanță, de 
lățirea atacului după 
a topspinului, fiind 
renunțarea Ia jocul uneori prea 
pasiv și adoptarea unei poziții 
mai exacte la masă (Bădescu. 
Lohr. Cheler. Bogoslav Florea, 
Tiugan). Iată doar cîteva din 
plusuri, ca 
care trebuie 
antrenorilor.

Așadar, o 
campionatelor, care a reliefat 
resursele existente. Rămîne să 
fie Puse în valoare printr-un 
efort comun al tuturor antre
norilor si snortivilor

întrebărilor".
Toma, 

osatura
și seniori.
Bălan

(Kings 
să 

mult, 
con- 

la 
i că- 

află 
V. 

C. Tiugan 
naționalei 

antre- 
revenindu-1

Călin To- 
experienta folosindu-Ie 
mult. Se poate spune 

și-au îmbunătățit con- 
de joc. trecîndu-se de

de mai 
imbună- 
serviciu, 
necesară

și din minusurile 
să stea în atentia

ediție reușită

Dumitru STANCULESCU Emanuel FÂNTANEANU



JUCĂTOARELE NOASTRE N-JIU MAI URCAT PE PODIUMUL
„MONDIALELOR" DE POPICE

Citeva din cauzele
Săptămîna trecută, la Lju

bljana jucătoarele noastre de 
popice n-au mai urcat pe po
diumul laureatelor, după ce 
cu doi ani în urmă, la Brno. 
culeseseră o frumoasă recoltă 
de trofee. Studiind rezultatele 
înregistrate la „mondiale". e- 
secul are o primă explicație 
in faptul că majoritatea spor
tivelor nu au putut să stă- 
Dînească particularitățile are
nei, jucînd parcă... împotriva 
pistelor, ceea ce a scos la 
iveală o serie de earente ale 
procesului de selecție si in
struire.

Deși la începutul campaniei 
pregătirilor pentru C.M. au 
fost rulate 25 de jucătoare, in 
final s-a făcut • selecție care 
■-a ținut seama de valoarea 
actuală. Absentă o perioadă 
îndelungată de la pregătirile 
lotului. Ildiko Szasz a fost 
preferată, eu toate că Ia iestul 
decisiv nu a dat satisfacție 
deplină. In schimb, s-a renun
țat la actuala campioană a tării, 
Ana Petreseu (împreună cu E- 
lena Andreescu ea era compo
nentă de bază a echipei națio
nale). pe motiv că. de mai 
multă vreme. între aceste două 
sportive fruntașe existau di
sensiuni (pe care ziarul nos
tru le-a semnalat la timpul 
respectiv). Aceste neînțelegeri 
au persistat, de vină fiind și 
sportivele, dar si antrenorii 
respectivi. O singură. dar 
fermă, intervenție a factorilor

„REGATA SNAGOV" LA CAIAC-CANOE
• (Urmare din pag 1)____

cursa. Victorie frumoasă, de 
palmares, în fața unor adver
sare puternice din R. D. Ger
mană. Bună și comportarea 
Teclăi Boreănea, a 4-a, la mică 
diferență. „Dublă" ungară la 
caiac dublu, unde primul echi
paj al nostru, Geantă — Bîrlă- 
deanu, a sosit abia a 5-lea. 
Mult așteptatul duel Patzaichin 
— Simionov contra Bețlu — 
Gurei la canoe dublu n-a mal 
avut loc, pentru că ultimii au 
renunțat să-și apere șansa, so
cotind că, cu vînt de dreapta, 
Patzaichin este imbatabil. Pro
babil că așa este. în orice caz, 
campionii olimpici au făcut o 
cursă perfectă. Victorie sconta
tă la caiac dublu fete a primu
lui nostru echipaj, Agafia Cons
tantin—Nastasia Ioneseu, in fața 
unor dublouri valoroase din 
R. D. Germană, și un frumos 
loc 4 în aceeași cursă a juni
oarelor Marinache — Caraman. 
în sfîrșit, la caiac 4, campionii 
mondiali Velea — Lețcaie —

„INTERNAȚIONALELE" 

DE ATLETISM
(Urmare din pag 1)

confirme, ci chiar să-și depă
șească prestațiile anterioare si 
să obțină cifre cu rezonantă 
în lumea atletismului interna
tional. iar din partea altora 
așteptăm un... debut de cali
tate în acest sezon. Din prima 
categorie fac parte Sorin Ma
tei. Sorin Tirichită, Nicu Roată 
Si Dumitru Negoită. care au 
înregistrat noi recorduri națio
nale. dar si Anisoara Stanciu, 
Vali Ioneseu, Gina Ghioroaie. 
Niculina Vasile. Cristieana Co
jocarii. Mihaela Loghin. Bedros 
Bedrosian, Mihai Ene. Petru 
Drăgoescu, Gyorgy Marko, Ion 
Oltean. Constantin Militaru, 
Ion Zamfirache, Iosif Naghi, 
Albert Meheș ; din a doua ca
tegorie : Maricica Puică. Fița 
Lovin, Doina Melinte etc.

Avem convingerea că iubi
torii atletismului nostru vor 
putea asista acum la Întreceri 
de calitate si la înregistrarea 
unor performante de bună va
loare.

Sosirile din .cursele de a- 
lergări din cadțul „Internațio
nalelor" vor fi înregistrate cu 
ajutorul instalației românești 
de cronometraj „Telesid III", 
realizare a ing. Temistocle La- 
zaride.

Concursul începe astăzi la 
ora 15,30 (festivitatea de des
chidere). în program figurlnd. 
între alteje : îungimea. discul, 
1 500 m. 400 m la femei, triplu- 
saltul. înălțimea. 110 mg, 1500 
m la bărbați. Mîine. de la 
ora 16, între altele : înălțimea, 
800 m. sulița. 3 000 m ia fe
mei. 400 mg. discul, lungimea 
la bărbați.

care au generat un regretabil eșec
de decizie ar fi fost suficientă 
pentru a face ordine. Cu o 
săptămînă înainte de plecarea 
la ..mondiale". Silvia Beriade 
(titularizată pe un post-cheie 
— ultimul schimb) a fost în
voită o zi si s-a întors la Iot 
cu un blocaj de menise. După 
intervențiile medicale cuvenite 
i s-a dat aviz favorabil, iar 
ea s-a declarat aptă de joc, 
în proba pe echipe. La Lju
bljana. însă, a clacat din nou 1 
Să nu fi simtit că nu se află 
în plenitudinea forțelor 7 Greu 
de presupus. Dar a tinut să 
facă deplasarea, fiind lăsată 
„pe tușă" tînăra Octavia Cio- 
cîrlan. eare a confirmat spe
ranțele Ia perechi.

Succesele obținute în meciu
rile de verificare susținute 
numai în deplasare, s-au do-^ 
vedit netrainice, datorate mai 
mult cursei pentru titularizare. 
Unele selecționabile au dat A- 
TUNCI randamentul maxim, 
ceea ce denotă că tehnicienii 
Iotului nu au știut cînd vor 
atinge elevele lor vîrful de 
formă.

Insuficienta pregătire moral- 
volitivă a fost o altă cauză a 
eșecului. Dacă Eena Andre
escu s-a dovedit o bună .des
chizătoare de pîrtie". iar Maria 
Todea o excelentă închizătoare 
de pluton, comportarea sub po
sibilități a jucătoarei Ildiko 
Szasz a tăiat aripile următoa
relor coechipiere. Nineta Ba
dea. Silvia Bcrinde si. In mal

Constantin — Fedosei au cîști
gat chiar mai ușor decit se aș
tepta în fața adversarelor din 
R. D. Germană și Ungaria.

Rezultate tehnice :
K1 : 1. T. Vasche (RDG) 4:35,2,

2. I. Toții (Ungaria) 4:36,4, 3. K. 
Goths (Ungaria) 4:3«,8, 4. A. Du
lău (România) 4:53,8, 5. V. Polo- 
coșer (România) 4:54,1, 8. K. Ger- 
stenberger (RDG) 4:59,0.
Cl: 1. C. Olaru (România) 

5J5.8, 2. Gh. Titu (România)
5:26,8, 3. A. Macarencu (România) 
5:31,3, 4. M. Tlmofte (România) 
5:34,5, 5. P. Danilov (România)
5:46,3, 6. M. Knaibe (RDG) 5:50,7.

K1F: 1. Maria ștefan (România) 
3:24,1, 2. Utte ZIUmann (RDG)
2:25,1, 3. Heike Singer (RDG)
2:25,9, 4. Tecla Marinescu (Româ
nia) 2:26,3, 5. Cullna Popov (Ro
mânia) 2:28,6, 6. Ana Polgar (Un
garia) 2:30,4.

K 2 : 1. Ungaria (Rukkel-Toth) 
4:15,5, 2. Ungaria (Fablan-Nleberl) 
4:1)8 A 3. R.D. Germană (Schnei
der-Muller) 4:20 A 4. Polonia (Os
trowski-Olszewski) 4:30,5, 5. Ro
mânia (Geantă-Bîrlădeanu) 4:30,7 
I. Steaua (Marlnescu-Iacob) 4:31,9.

C 2 : 1. România (Patzalchln-Sl- 
mlonov) 4:16,1, 2. România (Zgur- 
sehi-Sergan) 4:21,3, 3. R. D. Ger
mană (Wolfnam-Holtze) 4:22,5, 4. 
România (Anane-Feodorov) 4:23,8,
5. România (Costache-Damian) 
4:34,5, 5. R. D. Germană (Volker- 
Schennen) 4:36,4.

K 2 F : I. România (Constar.tin- 
Ionescu) 1:57,5, 2. R. D. Germană 
(Karzel-Rudolph) 1:57,8, 3. R. D.
Germanâ (Ziilmann-Gantliner) 
2:01,8, 4. România juniori (Mari- 
nache-Caraman) 2:06,3, 5. Româ
nia (Buri-Sirbu) 2:03,8, 8. Româ
nia (Popov-Eșanu) 2:04,2.

K 4 : 1. România (Velea-Lețcaie- 
Constantin-Fedosei) 3:16,1, 2. R.D. 
Germană (Munch-Beling-Schubert- 
Goldbrecher) 3:18,3, 3. Ungaria
(Szeiesi-Kovacs-Lorinczy-Flamich) 
3:20,4, 4. România (Ciobanu-Di- 
mofte-jigarov-Duca) 3:26,6, 5. Po
lonia (Besowskl-Silenko-Lewando- 
wlscz-Oseciuk) 3:21,8, 8. Unga
ria (Toth-Rukkel-Fabian-Nleberi) 
3:25,3.

Astăzi, de la ora 9, slnt progra
mate finalele curselor de 500 m.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA 
DE MlINE A DIVIZIEI „B“ DE FOTBAL

SERIA I : Unirea Slobozia — 
Dunărea Călărași : M. Toncea 
(București), C.S.M. Suceava — 
Ceahlăul P. Neamț : G. Macavei 
(Deva), C.S. Botoșani — Gloria 
Bistrița : D. Pura (Dej), Parti
zanul Bacău — Prahova Ploiești: 
T. Demian (Zalău), Chimia Făl
ticeni — F.C.M. Progresul Brăi
la : C. Bîtlan (Craiova), Olimpia 
Rm. Sărat — Metalul Plopenl: N. 
Dinescu (Rm. Vllcea), C.S.M. 
Borzeștl — F.C. Constanța : D. 
Petreseu (București), Delta Tul- 
cea — Unirea Dinamo Focșani :
L. Pantea (București), Gloria Bu
zău — Oțelul Galați : D. Buciu
mau crimișoara).

SERIA A Il-a : Unirea Alexan
dria — Nitramonia Făgăraș : C. 
Nistor (Vaslui), Metalul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești : M. Constkntinescu (Bucu
rești) — stadionul Metalul, F.C.M. 
Brașov — I.P. Aluminiu Slatina :
M. Salomir (Cluj-Napoca). ROVA
Roșiori — Carpați Mîrșa : A.
Gheorghe (P. Neamț), Dinamo 
Victoria București — Automatica 
București : P. Iliescu (Bucu- 

mică măsură. Margareta Căti- 
neanu. au fost copleșite — 
după cum ne-a relatat secre
tarul federației. Gheorghe 
Georgescu —. resemnate, evo- 
luind, pe alocuri, ca niște în
cepătoare. Nemaiputînd să 
depășească momentele critice, 
ele n-au mai consolidat ca altă 
dată mijlocul echipei, iar șan
sele sextetului nostru au scă
zut considerabil.

Evoluția sub așteptări a ma
jorității participantelor la re
centele „mondiale" se dato
rează si faptului că cei doi 
tehnicieni ai lotului. Constantin 
Negutoiu si Crista Szocs. n-au 
mai fost receptivi la nou și nu 
au efectuat antrenamente, in 
condiții de concurs, pe TOATE 
variantele de piste de joc. Si 
încă ceva la care antrenorii ar 
fi trebuit să mediteze mai 
mult : după cum ne-a explicat 
Ladislau Szocs. vicepreședinte 
al federației, arena de la Lju
bljana impunea an anume med 
de lansare a bilei, pe eare insă 
ele nu o exersaseră. Lacrimi 
după idei inveehite și nepu- 
nind jucătoarele in fala unor 
ostacole prea mari, ba chiar 
cocoloșindu-le in ultima peri
oadă. cei doi antrenori nici nu 
puteau obține mai mult

Această nedorită scădere va
lorică în arena .mondialelor" 
reclamă măsuri energice, de 
natură să ducă la revenirea 
grabnică a reprezentativei fe
minine la valoarea care o con- 
•o CT 2 CR

Troian IOAN1TESCU

Campionatul de rugby, etapa a 17-a

ÎN FRUNTEA PROGRAMULUI, DERBYUL FARUL-DINAMO
Capul de afiș al acestei a 17-a 

etape, penultima a campionatu
lui primei noastre divizii la 
rugby, n constituie, fără Îndoia
lă, meciul de la Constanța. Farul 
și Dinamo se întUneso Ihtr-o 
partidă importantă pentru amîn- 
două echipele șl pentru însăși 
Ierarhia întrecerii : „XV"-le fa
nion al Litoralului vrea să facă 
pasul cel mare spre treapta a 
treia a podiumului, în vreme ce 
dlnamoviștil știu că, în cazul 
unui rezultat favorabil, vor avea 
mal multe atifuri In abordarea 
Jocului cu Steaua ce va decide 
titlul — duminică 17 iunie. Un 
derby autentic, așadar, un meci 
deschis oricărui rezultat, o întil- 
nire care va tace milne, la Con
stanta, «întem convinși, tribune 
pline.

In cele două tabere optimism, 
dar șl prudentă din partea an
trenorilor în privința pronosticu
lui. Mihai Naca (Farul) : „Vrem 
să facem spectacol și să cîștl-

0 NOUĂ ETAPĂ IN CAMPIONATUL
DE MOTOCROS

Campionatul republican de 
motocros va continua mîine cu 
etapa a treia, pe traseul de la 
Tg. Mureș. în organizarea a- 
sociației sportive I.R.A. din 
localitate. Și-au anunțat par
ticiparea aproape 70 de aler
gători. de toate categoriile, din 
București. Brașov. Cîmpina, 
Buzău. Cîmpulung-Muscel, Zăr- 
nești, Sf. Gheorghe. Moreni, 
Ploiești și alte centre moto. 
In program figurează clase 
pentru seniori, tineret si juni
ori. Primul start se va da la 
ora 9.

rești) — stadionul Dinamo. Chi
mia Tr. Măgurele — Constructo
rul T.C.I. Craiova : M. Georges
cu (Constanța), Avîntul Reghin
— Șoimii I.P.A. Sibiu : M. Axen- 
te (Arad), Autobuzul București — 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : T. Cru- 
ceanu (Tecuci) — stadionul Au
tobuzul, Chimica Tirnăveni — 
Gaz metan Mediaș : G. Toth 
(Aiud).

SERIA A III-a : Someșul Satu 
Mare — Minerul Motru : I. Tăr- 
can (Reghin), C.F.R. Timișoara — 
Aurul Brad : R. Matei (Bucu
rești), Metalurgistul Cugir — 
U.T. Arad : C. Teodorescu (Bu
zău), Minerul Cavnic — Armătu
ra Zalău : D. Vasile (București), 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — O- 
llmpla Satu Mare : M. Niculescu 
(București), Minerul Lupeni — 
Gloria Reșița : D. Teodorescu 
(București), Rapid Arad — Ind. 
sîrmei C. Turzii : G. Pop (Su
ceava), C.F.R. Victoria Caranse
beș — Politehnica Timișoara : FI. 
Popescu (PJoiești), C.S.M. Reșița
— „U“ Cluj-Napoca : I. Velea 
(Craiova).

în prima zi a finalelor republicane de Judo - senioiT

JUNIORUL PETRE ANIȚOAIE 
A RĂSTURNAT VECHILE IERARHII
TG. MUREȘ, 8 (prin tele

fon). Vineri dimineață în Sala 
sporturilor din localitate au 
început finalele celei de a 16-a 
ediții a campionatelor repu
blicane individuale de judo ale 
seniorilor. In reuniunea inau
gurală au fost programate în
trecerile din limitele catego
riei mijlocie (26 concurenți). 
Pe cele două tatami (saltele), 
surprizele s-au tinut lanț. Mai 
întii. fostul campion al cate
goriei. Eugen Lăeătușu (A.S.A. 
Tg. Mureș), s-a văzut surprins 
— spectaculos — de juniorul 
(17 ani) Petre Anițoaie (C.S.Ș. 
Unirea Iași) cu un atac necru
țător si arbitrii au consemnat 
victoria prin ippon a ieșeanu
lui. Apoi, dinamovistul bucu- 
reștean Mihalaehe Toma, cel 
care a cucerit nu mai puțin 
de 10 titluri de campion, a 
pierdut în fata tînărului (21 
ani) Attila Polint (Rapid Ora
dea). iar vicecamnionut națio
nal de anul trecut. Costică 
Sauciuc (Otelul Tîrgoviște). a 
fost scos din cursă în turul II 
de Florin Cinciu (Carpati 
Mîrșa). prin ippon. Astfel, pen
tru prima dată dună 15 ani. 
au aiuns în finala „mare" 
(locurile 1—2) a acestei cate
gorii doi judoka foarte tineri : 
Petre Anițoaie și Attila Polint.

în admirația unanimă, cel 
doi tineri au intrat pe tatami 
pentru meciul decisiv. Mai 
înalt si mai bine -legat". Po
lini a avut inițiativa, dar ju
niorul ieșean s-a apărat cu 

găm, spre a ne menține șansele de a termina in trioul de elită, 
după ce am pierdut „Cupa" numai 
datorită unei clauze ă regu
lamentului întrecerii (media de 
vîrstă care nu e însă în concor
danță eu statutul F.R.F." „Ion 
Tuțuianu (Dinamo) : „Joc dificil, 
deschis. Sperăm într-un rezultat 
âavorabil, spre a avea mal mul
te șanse pentru întîlnirea cu 
Steaua". Căpitanul formației 
constănțene, proaspătul maestru 
internațional al sportului Mibai 
Holbau, crede într-un joc echi
librat, frumos șl în vigoarea co
echipierilor săi. De partea cea-

București STEAUA 
stadion Steaua,

Constanța FARUL 
stadion Farul,
ȘTHNȚA 
stadion Știința, 
POLITEHNICA 

stadion „1 Maâ“ II, ora 10; C. Stanca (Constanța) 
POLITEHNICA — ȘT. CEMIN B.M. (12—19)

stadionul Tineretului, ora 9,30; Th. Witting (Buc.)--------------------------------
stadion Gloria, ora 

METALURGISTUL 
stadion Metalurgistul,

VULCAN 
stadionul Tineretului IV, ora 

Suceava • C.S.M.
stadion Unirea, ora 9,30;

Năvodari T.C. IND. MIDIA

Petroșani
Timișoara
Iași
Buzău
Cugir
București

ora
ora

— MAȘINI GRELE OLIMPIA (3—13) 
13; Gh. Huștiu (Buc.)
— RULMENTUL BÎRLAD (6—39) 
ora 13; P. Soare (Buc.) 
— ,,U“ 16 FEB. CJ.-N. (4—13) 
9,30; FI. Zamfirescu (Constanța) 
— GLORIA P.T.T. AR. (12—25) 
V. Chirondojan (Constanța) 

— RAPID BUC. (13—23) 
stadion Chimia, ora 10,30; C. Udrea (Buc.)

„TROFEUL SPORTUL-. în trecerea realizatorilor de eseuri, în frun
te se află acum SORIN FUICU (Steaua) și MIRCEA CHIRICENCU (Di
namo) — 7, urmați de Floriei Mur ar iu (Steaua), Mihai Ilolban (Fa
xul) — 6, Gheorghe Florea, Vasile Ion (Farul), Alexandru Marin (R.C. 
Grivița Roșie) — 5.

în clasamentul pe echipe: FARUL 50 eseuri, Steaua 44, Dinamo 32, 
C.S.M. Sibiu'21 etc.

Dintre transformer!, cel mai eficace jucător al campionatului, seria 
de elită, este DUMITRU ALEXANDRU (Steaua) — 126 puncte mar
cate din 16 lovituri de pedeapsă, 10 ,, drop “-uri. 24 transformări.
• MECI INTERNAȚIONAL la Sibiu: C.S.M. — R.K. Kelik Zenika 

(Iugoslavia) 31—6 (20—0). Au marcat Sărac, Amarie, Negru, Feraru, 
Tămaș, Ivanciuc — eseuri, Ivanciuc — l.p. șl transformare, îgnat — 
tr., respectiv Uzunovic eseu, Vehabovic tr. (I. BOȚOCAN, coresp.).

CRISTIAN NEAGOE (Steaua) - CAMPION miONAL
DE SEMIEOND LA CICLISM

CÎMPULUNG MUSCEL, 2 (prin 
telefon). Intr-o organizare de 
excepție, la care și-au adus con
tribuția forurile sportive locale, 
sprijinite substanțial de orga
nele locale de partid și de stat, 
vineri după-amiază s-a desfă
șurat proba a treia a campiona
telor naționale de dclism-șosea, 
rezervată seniorilor : semifondul. 
întrecerile au avut loc de a- 
ceastă dată, de la prima și 
pînă la ultima lovitură de pe
dală, pe un traseu înscris pe 
principalele artere ale orașului. 
In văzul unul public pe cit de 
numeros, pe atlt de entuziast. In 
această plăcută ambianță, con- 
curențli s-au străduit și în bu
nă parte au reușit ca, prin 
comportarea lor, să nu dezamă
gească așteptările celor veniți 
să-1 urmărească. Traseul cam
pionatului național de semifond 
a fost înscris pe un circuit 
de 2 000 m, pe care concurenții 
l-au acoperit de 30 de ori, eu 
sprinturi punctate la fiecare do
uă tururi. In fapt, întreaga cursă 

brio. Iată însă că în min. ',20 
am asistat la o ultimă și cea 
mai mare surpriză de la mij
locie : Petre Anițoaie si-a dus 
adversarul la „sol" cu un pro
cedeu tehnic de seoe-otoshi, 
cotat cu 7 p. iar în continuare, 
talentatul junior a finalizat 
ipponul prin osae-komi (fi
xare). Pentru locul 3. FI. Ciu- 
ciu l-a învins la puncte pe D. 
Supta (Constructorul Alba Iu- 
lia). iar E. Lăeătușu a cîștigat 
prin neprezentarea (!) lui M. 
Toma.

In gala de seară si-au dis
putat întiietătea finalistii de 
la categoriile semigrea (27) și 
grea (24). Dispute aprige, ne
lipsite de unele surprize, dar 
favoritii au reușit să-si apere 
sansele cu succes. La semigrea, 
CostcI Năfiică (Politehnica 
Iasi) a concurat bine în seria 
sa ocupînd primul loc. duoă 
care l-a învins în finală prin 
ippon (min. 5.20) pe Emil 
Conchi (Steaua). Pentru locul
3._  V. Anton (Nitramonia Fă
găraș) a cîștigat la 5 puncte în 
fata lui C. Senehiu (Constr. 
Alba Iiilia). iar Tr. Codre- 
(Dinamo Buc.) a obtinut victo
ria tot la puncte în meciul cu 
I. Szanta (Constr. M. Ciuc). La 
grea. Mihai Cioc (Dinamo Bra
sov) a repurtat o victorie ra
pidă (min. 11,02) în finala cu 
Ion Pușcașu (Steaua). Pe locul 
3: P. Drăgoi (Constr. Alba Iu
lie) si D. Udvari (Constr. M. 
Ciuc).

C. MOLDOVEANU

laltă. înaintașul de mare clasă 
Gheorghe Dărăban susține : „Tre
buie să jucăm atent, cu dăruire 
și inteligență, pentru a putea de
păși un adversar cu un potențial 
deosebit".

Se anunță formațiile standard, 
în lotul bucureștean existînd to
tuși două semne de întrebare, in 
privința folosirii lui Podăreseu 
șl Dărăban, aflațl după acciden- 
tari.

în ultimele 5 întîlniri directe.
Farul a cîștigat de 3 ori, Dina
mo de 2.

G. R.
SlMBĂTA

— SP. STUD. CONSTR. (21—13) 
ora 13; arbitru: M. Voina (Brașov)

DUMINICĂ
— DINAMO (15—16) 

9,30; I. Vasilică (Buc.) 
— C.S.M. SIBIU (6—22) 
10; AI. Pavlovici (Buc.)
— R.C. GRIVIȚA R. (6—12)

s-a transformat intr-un duel, 
mult apreciat de spectatori, în
tre reprezentanții cluburilor Di
namo șl Steaua. „Port-drapelul“ 
clubului Dinamo, M. Romașca- 
nu, a găsit în mai tinerii parte
neri de cursă, steliștii Cr. Nea- 
goe șl O. Tudorache, adver
sari pe măsură, între aceștia trei 
dîndu-se lupta pentru întîieta- 
te aproape la fiecare sprint. In 
final, victoria și titlul de cam
pion al țării la semifond a re
venit lui Cristian Neagoe, la 
egalitate de victorii la sprint — 
6 — cu Romașcanu, dar cu un 

- număr mai mare de locuri doi.
Clasament : 1. Cr. Neagoe (Stea
ua) 48 p, 2. M. Romașcanu (Di
namo) 44 p, 3. O. Tudorache 
(Steaua) 34 p. Ultima probă de 
campionat va avea loc dumini
că : fondul. Cursa se va des
fășura pe un traseu montan : 
Cîmpulung Muscel — Mateiaș — 
Rucăr — Fundata — Bran și 
retur.

Gheorghe ȘTEFANESCU



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
® în turneul internațional de 

șah „Memorialul Capablanca". 
desfășurat la Cienfuegos. pe 
primul loc s-a clasat maestrul 
cubanez Jesus Nogueira cu 9 
puncte din 13 posibile, urmat 
în clasamentul final de Mihai 
Ghindă (România), Ștefan Ta- 
tai, cite 7,5 p, Palermo Meduna 
cite 7 p etc. In ultima rundă, 
maestrul român Mihai Ghindă 
(care ciștigase anterior partida 
întreruptă cu spaniolul Ochoa) 
a remizat cu Csom (Ungaria), 
egalitatea fiind consemnată si 
în partidele Nogueira — Gufeld 
si Tatai — Meduna.
• Cu o rundă înainte de în

cheierea turneului internatio
nal de șah de la Rakovita (Iu
goslavia). lider al clasamentu
lui este maestrul iugoslav A- 
bramovici, cu 7 d (2). urmat 
de Sznapik (Polonia) — 7 p 
(1). Mihai Șubă (România) —
6.5 p (1). Lukac3 (Ungaria) —
6.5 p. Plachetka (Cehoslovacia)
— 6 p (1). Velicikovici (Iugo
slavia) 6 p. Farago (Ungaria)
— 5,5 p (1), Raicevici (Iugosla
via) — 5 p (2) etc. In runda 
a 12-a. Țvetkovici a pierdut la 
Sznapik. Vuiacici a cîștigat la 
$ubă. iar partidele Lukacs — 
Farago. Raicevici — Damiano- 
vici. Velicikovici — Knezevici 
s-au terminat remiză.

• După 9 runde. în turneul 
international feminin de la

Budapesta pe primul loc al 
clasamentului se află Irina Le
vitina (U.R.S.S.). cu 6 p. ur
mată de Alehina — 6 p. Petro- 
vici (Iugoslavia) — 4,5 p,
Voiska (Bulgaria) — 4 p (1), 
Eugenia Ghindă (România) — 
3,5 p (1) etc.
• In ziua a 3-a a turneului 

international feminin de volei, 
care se desfășoară la Wonsan 
(R.P.D. Coreeană). echipa 
României a Întrecut cu scorul 
de 3—1 selecționata Ungariei. 
Alte rezultate : R.S.F.S. Rusă 
— Polonia 3—2. R.P.D. Core
eană „A" — R.P.D. Coreeană 
„B« 3—0.

• Călăreții noștri au luat 
parte la tradiționalul concurs 
de la Ger» (R.D. Germană), 
participind la probele de ob
stacole (Florin Stole*. Dumitra 
Vele», Miree» Neam. Alexan
dru Bozan) si dresai (Gheor
ghe Nicolae. Dumitru Velieu, 
Radu Mareoei). O comportare 
bună a avut-o Florin Stoica 
cu Ficus, elevul antrenorului 
Dumitra Hering cucerind două 
victorii. în proba de deschi
dere si in .Premiul priete
niei". El a primit si premiul 
pentru cel mai bun .ostaco- 
lisf al concursului. La dresai, 
cea mai bună evoluție a avut-o 
Gheorghe Nicolae eu Licăreț, 
clasat pe locul 3 în .Premiul 
orașului".

PORTUGALIA: 0 COMBINATA BENFICA-F.C. PORTO
• Un singur meci de verificare • Reunirea a două generații 
sub tricourile reprezentativei • Criticile ți ripostele prompte ale 

selecționerului Cabrita

TURNEUL DE LA
PARIS. In cadrul Internațio

nalelor de tenis ale Franței, la 
Roland Garros au avut loo cite
va partide din semifinale. La 
dublu bărbați: perechea fran
ceză Yannick Noah, Henri Le- 
conte a dispus cu 3—6, 7—S, 
6—3, 5—7, 6—2 de cuplul Shlomo 
Glicksteln, Eric Fromm (Israel, 
S.U.A.) și va intîlnl in finală 
dublul cehoslovac Pavel Slozil, 
Tomas Smld, care a obținut o 
victorie netă (6—1, 6—1, 6—0) in 
fața americanilor Eric Korlta, 
Jimmy Arias. La simplu femei, 
Martina Navratilova a învins-o 
pe Hana Mandlikova cu 3—6, 
6—2, 6—2 și va evolua In finală 
In compania lui Chris Evert- 
Lloyd. Este al 59-lea meci din-

ROLAND GARROS
tre aceste două mari tenlsma- 
ne ale lumii.

La simplu bărbați, cehoslova
cul Ivan Lendl s-a calificat, fără 
probleme, în finală, după ce a 
dispus de suedezul Mata Wilan- 
der cu 6—3, 6—>, 7—5. El 2 va 
IntUnl pe John McEnroe, în
vingător în semifinala cu Jimmy 
Connors (7—5, 6—1, 6—3).

In semifinală, la dublu femei, 
Martina Navratilova, Pam Shri
ver au întrecut cu 6—6, 7—5 pe 
Virginia Ruzlci, Kathy Horvath.

In optimile de finală la dublu 
juniori, M. Năstase (România), 
D. Langasken (Olanda) — J. 
Goodall — M. Walker (Anglia) 
6-4, 1—6, 6—4.

Dintre cele opt finaliste, echipa 
Portugaliei a apărut cel mal pu
țin tn „repetiții generale" pentru 
turneul final. în fapt, elevii Iul 
Fernando Cabrita au susținut o 
singură partidă de verificare — 
cu selecționata Iugoslaviei —,
soldată, cum se știe, cu un puțin 
scontat eșec pe teren propriu 
(2—3). Celor care II reproșează 
această retragere totală tr. afara 
partidelor cu public, selecționerul 
portughez le răspunde : .După 
un sezon atlt de încărcat, m-a 
interesat să obțin o prelungită 
odihnă a tuturor jucătorilor. Im
portant este nu cite meciuri de 
verificare am susținut, ci com
portarea șl rezultatele din tur
neul final". .

Ultima șansă pentru grupul 
.bătrinilor". Competiția franceză 
ve reprezenta pentru masivul 
pluton de vechi Internaționali 
(Bento 36 ani. Damas M ani. Jor
dan 31 ani, Nmă 94 ani. Fresoo 
39 ani. Pereira S3 ani) o ocazie. 
În fina; de carieră, de a realiza 
o performanță notabilă. Nen6 
mărturisea că turneul din Fran
ța reprezintă ultima mea parti
cipare la meduriie echipei națio
nale". Realizarea la reprezentati
vă. a unei perfecte colaborări 
intre această veche generație *4 
noua promoție. lată principala 
problemă a lui Cabrita. Pentru 
că. sub raportul provenienței 
lucătorilor. lotul portughez pre
zintă avantajul de a constitui o 
combinată Benfica (1 jucători) — 
F.C. Porto (1 jucători).

Pe ce contează unsprezecele lu
sitan 7 Postul de titular al porta
rului Bento nu este contestat de 
nimeni. Mal cu seamă după ce 
s-a produs suspendarea din ac
tivitatea competițlonală a lui Zo 
Beto, principalul „actor" al unor 
grave acte de Indisciplină după 
terminarea finalei Cupei cupelor, 
Juventus — F.C. Porto. în linia 
de fundași, Eurico șl Lima Perei
ra figurează printre oamenii de 
bază. Mijlocașii au cel mal re
prezentativi specialiști al com
partimentului în Carlos Manuel 
— jucătorul nr. 1 al Portugaliei 
ta anul 1983 — șl Chalana, fotba
list apreciat pentru tehnica lui pe 
dt de spectaculoasă pe atlt de 
prețioasă pentru lansarea atacu
rilor. Atacuri al căror protago
niști sini, tn tactica lui Cabrita, 
Gamez șl Jordao. Gomez, „ghea
ta de aur" 1983, rămine un vlrf 
de atac care poate decide soarta 
unui med dar, la fel de bine, 
poate deveni autor... de infrin
ged. Pentru că Inconstanța lui 
de la med la med a devenit ar- 
hi-cur.oscută și temută de antre
norii Internaționalului din Porto. 
Jordao apare In fața apărătorilor 
adverși ca foarte periculos, cu 
torța driblingului șl a fentelor 
ei Iși croiește drum prin 
Sistemele defensive. Sint oamenii 
de bază al reprezentativei Portu
galiei. atuurile el în partidele 
turneului final al C.E.

Acestea stat citeva dintre ecou
rile venite din tabăra portugheză, 
care, așa cum subliniam, a pre-

Chalana, unul dintre oamenii 
de bază ai reprezentativei Por

tugaliei

ferat o lungă perioadă de antre
namente, o... tăcere prelungită 
în săptămînile premergătoare 
startului ta competiția din Franța.

„TROFEUL CARPAȚI" •
(Urmare din pag. 1)

Ceea ce ne-a impresionat în 
mod deosebit în această primă 
parte a „Trofeului Carpați" 
este marele efort care se de
pune în defensivă pentru a se 
asigura diminuarea Dotențialu- 
lui ofensiv al adversarului. 
Jucătorii, indiferent de gaba
rit. se mișcă permanent, a- 
vansează pînă la 9 m. fac 
totul pentru fragmentarea jo
cului adversarului. în aceste 
condiții contactul cu adversa-

Apărarea provoacă emoții sin
gura partidă de verificare, aceea 
cu Iugoslavia, a vădit nesiguran
ța compartimentului defensiv, al
cătuit In majoritate din Jucători 
de la F.C. Pftrto. Fostul interna
tional Simoes, prezent la joc. 
observa că... .dară ■■ se pune 
la punct dublajul tn apărare pw- 
tem avea multe surprize neplă
cute tn meciurile fin Franța". 
Cabrita a venit rapid eu tepdun: 
„Nu trebuie să facem • dramă 
din cele citeva iaexactităcl ale 
apărării. Intringerea fia fata e- 
chlpel Iugoslaviei nn eampreod- 
te defel șansa nstsLră ta tur
neul final. Ea a reprezentat fără 
Îndoială, un avertisment fia care 
am tras Învățămintele de rigoare*.

LA HANDBAL
iar in întilnirea cu R.D. Ger
mană a evoluat timp de 45 
de minute aproape de poten
țialul său real. Sigur, nu cere 
nimeni formației pregătite de 
antrenorii Nicolae Nedef, Radu 
Voina și Cornel Penu să do- 
bîndeascâ vîrful de formă spor
tivă în aceste zile. intrucit a- 
Dogeul sezonului va fi peste 
50 de zile. Totuși, ni se pare 
că „tricolorii" se mobilizează 
greu, că intră ușor în derută, 
risipind agoniseala lungilor 
minute de efort maxim, că

astfel incit .Trofeul Carpați" 
să contribuie la omogenizarea 
lui. la eliminarea eventualelor 
lipsuri dovedite de un jucător 
sau altul în mecanismul e- 
chipei. Sperăm, totuși, că tur
neul de la Timisoara va fi 
Dragul înalt de la care antre
norii vor pleca pentru ■ da 
contur definitiv lotului .tri
colorilor" și pentru a fixa, pe 
baza jucătorilor selecționați, 
sistemele care se adaptează 
potențialului lor. astfel incit
— de exemplu — să se știe 
o dată dacă se apelează la FU- 
ker ca pivot sau va fi menți
nut unul dintre cei doi jucă
tori de specialitate. Vasilea si 
Oprea, care sînt extremele cu 
care vor colabora interii, sau 
dacă Bora» este conducător de 
joc si Bedivaa soluție pentru 
unele momente.

Spectatorii si specialiștii aș
teaptă ultimele două runde cu 
credința că ele le vor oferi 
spectacole sportive de calitate 
Si mai înaltă, nădejdea lor fi
ind tn meciurile dintre marile 
forte ale handbalului. U.R.S.S
— R.D. Germană (simbătă) si 
România — U.R„S.S. (dumi
nică).

CLASAMENTUL
1. ROMANIA ,A*
t. UJLS.S.
3. R.D. Germană
4. România ,.B" 
l Soedle
0. S.UJL

3 3 6 1 71-3» 6
3 3 6 1 73-59 6
3 2 6 1 69-M 0
3 16 3 61-79 1
3 9 9 3 6369 9
3 9 9 3 56-67 9

Vasile Stingă (nr. 5 pe tricou) • fentai, eu o pată laterali, blo
cajul advert (intre care Lash, nr. 11, ți Djokovich, nr. 10) ți m 

înscrie din nou. (Fazi din meciul România — S.U.A.).
Foto : L MARTIN — Timișoara

rul fiind în permanență foarte 
necruțător. Sigur, sint si alte 
lucruri care ar Dutea fi scoase 
în evidentă, si despre care 
vom vorbi la finele acestei 
întreceri pasionante.

Prima noastră reprezentativă 
a avut o evoluție oscilatorie, 
în primul joc. cu România „B“, 
a avut repriza secundă satisfă
cătoare ; în partida cu B.U.A. 
a jucat bine în Drima parte.

încă n-au coeziunea pe care 
ar fi impus-o momentul. Prea 
desele schimbări efectuate de 
antrenori contribuie oi ele la 
menținerea si adlncirea aces
tor carențe. Ar fi trebuit, de
sigur. ca acum să avem un lot 
nominalizat de 12 jucători, eu 
T oameni de bază si rezerve 
pentru odihnirea titularilor sau 
înlocuirea lor in caz de e- 
cljpsă temporară de formă,

GOLGETERfl --------------------------------------
1. Vasile STINGĂ gneeâeiaț - S oafari. 3-1 B. Mseen (Swedlai) 

șl Peter Lud, (S.UA.) - dte 19, 4-5. CoifinrHs Petra șl Mircea Oro- 
bovschl (România) - dte 13, 6-9. Alesandi KașakMd (U.R.S.S.) H 

Udo Rothe (R.D. Germanâ) - cfie M,

TINERII FOTBALIȘTI ROMANI VICTORIOȘI LA BANGKOK
Ia turneul de tineret (sub 20 

de ani) de la Bangkok, ta 
fadrul grupei „A" echipa Bo
nta niri a Întrecut Japonia ea 
1—6 (9—9) prin golul Înscris de 
Soare, kt mia. 50. Intr-un alt

meci. Iugoslavia — Singapore 
3—0. Clasamentul după trei e- 
tape : 1. România 5 p, 3. Iu
goslavia 4 p, 3. Thailanda A 4 p, 
4. Japonia 3 p, 5. Singapore 1 p.

DANEMARCA - BULGARIA 1-1 (0-0)
selecționata Bulgariei. Scor : 1—1 
(9—9). Au marcat : Laudrup (mln.
09) penfcu gazde, 
Zdravkov (mln. 69).

SPANIA A DOM) NAT

respectiv

MAi MULT, A AVUT Șl NUMEROASE
OCAZII, DAR...

Intr-o eocespcndenu de ta. me- 
cuM Spada — Iugoslavia, agen
ția „France Presse* relatează că 
urneai goi al partidei de miercuri 
a fost taseria de Șușici ta secun
da a S3-a. prtntr-ua șut plasai, 
în prima repriză. Iugoslavii ș-au 
arătat superiori Ia mijlocul te- 
renahri. tn a doua spaniolii au 
impas jocului un ritm foarte viu, 
an dominat majoritatea timpului, 
dar apărarea oaspeților, grupată 
tn Jurul caretital de 16 m, a fost

de netrecut. Gazdele au ratat 
numeroase ocazii favorabile. Ita
lianul Enzo Barbaresco a condu» 
formațiile : SPANIA : Arconada
— Urquiaga, Maceda, Golcoecea. 
Camacho — Senor, Victor, Gal
lego, Gordillo — Santlllana, Car
rasco ; IUGOSLAVIA : Slmovlct
— N. Stojkovicl, Hadzibegid, 
Kataneț, Zajeț — Sușici, ȘesticL 
D. Stojkovicl, Bazdarevicl — Ha- 
Ulovlci, Vujovlcl.

ȘTIRI, REZULTATE
• Semifinalele „Cupei U.R.S.S.":

Dinamo Moscova — Dinamo Mirvck- 4—4, Leningrad —
Fax ei Voronej (div. .B-) 1—•
• La San Josă : Costa Rica —

Fortuna Dusseldorf 3—1 (6—1).
• Meet amical la Brisbane : 

Australia — Nottlr.ghani Forest 
3-3 (1—9).
• Fetiocarril Oeste a cîștigat. 

pentru prima oară. Udul de cam- 
ploană a Argentinei.
• Finala „Cupei Greciei*: Pa- 

natbmaikos Atena — Larissa 3—9 
O-9).
• ki perioada 20—23 iulie, tn 

Ur.garia se va desfășura turneul 
internațional pentru juniori „Cu
pa Prietenia", cele opt echipe 
participante fiind împărțite in 
două serii. Din prima grupă fao 
parte formațiile Cubei, Româ
niei, Poloniei șl Ungariei, iar 
din cea de-a doua — Bulgaria. 
Cehoslovacia, R.D. Germană «1 
U.R.S.S. Primele două clasate 
din flecare grupă se califică ta 
semifinale. Învingătoarele urmind 
să se tatîlnească, ta ziua de 23 
iulie, ta finala competiției.
• în vederea apropiatului 

mm eu pe care echipa Angliei n

va întreprinde în America de 
Sud, antrenorul Bobby Robson a 
alcătuit următorul lot : Shilton, 
Woods (portari): Duxbury, San
som, Kennedy, Roberts, Stevens, 
Fenwick, Watson (fundași) : Lee, 
Wilkins, Robson, Hunt, Arm
strong (mijlocași), Chamberlain, 
Hateley, Stainrod, Allen, Wood
cock, Barnes (atacânți).

Selecționata engleză va susține 
trei meciuri, urmind să intilneas- 
că. ta ordine, reprezentativele 
Braziliei (10 iunie), Uruguayulul 
(13 iunie) șl Chile (17 lume).
• Formația Eintracht Frank

furt pe Main și-a păstrat locul in 
prima divizie a campionatului 
vest-german. în meci de baraj, 
Eintracht a întrecut, ta prima 
manșă, cu 5—0 pe MSW Duisburg, 
ta retur încheind la egaMtate: 
1—1.
• Comitetul de organizare a 

viitoarei ediții a campionatului 
mondial pentru juniori a anunțat 
că la întrecerile preliminarii vor 
participa echipe din 100 de țări. 
După cum se cunoaște, turneul 
final al campionatului se va des
fășura în 1985 In șapte orașe din 
Chile.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Turul Marii Brita

nii (etapa a 16-a. prima parte 
Barnard Castle — Newcastle on 
Tyne, 103 km) a fost dștigata de 
sovieticul Iarușenko ta 2.50:58, 
iar partea a doua (cor.tratmp. pe 
46 km, la Newcastle) a revenit 
coechiperulul său Gedanov ta 
1.09:36. Clasamentele generale : 
Cluj da (U.RS.S.) 39.41:25, Brykt 
(Suedia) la 1:19; echipe: U.R.S.S. 
116.43:43, Suedia 118.56:41, R.D.G. 
119.02:25 • Turul Austriei (ama
tori) a fost cîștigat de elvețianul 
Ștefan Maurer în 27.00:51. L-au 
urmat Aleksandr Krasnov 
(U.R-S.S.) la 1:30 șl Lubos Bur
da (Cehoslovacia) la 2:02. Pe e- 
chipe: U.R.S.S. 81:40,34, Iugosla
via la 1:46, Polonia la 4:49 • Tu
rul Olandei (etapa a 8-a, Bla- 
del — Hfflegom, 204 km): 1.
Mackay (Olanda) 4.37:10 (cu bo
nificație), 2. Chris Koppert (Olan

da) la 5 s. Clasamentul general: 
Saitov (UJl.S.S.) 29.14:55, Boden 
(R.D.G.) la 49 Sț Breuklnk (Olan
da) la 58 s.

ÎNOT • In cadrul campionate
lor R. F. Germania, Michael 
Gross a stabilit un nou record 
mondial tn proba de 200 m liber 
cu timpul de 1:47,55. Vechiul 
record îl aparținea ou 1:47,87. • 
Campionatele U.R.S.S. la Kiev : 
200 m fluture : Tatiana Kurnikova 
2:13,58 ; 100 m liber : Svetlana
Kopșikova 56,71 ; 200 m spate : 
Larisa Gorșakova 2:14,85 ; bărbați: 
100 m liber : Markovskl 50.46 ; 
200 m spate : Semetov 2:01,74 ; 
200 m flutuTe : Prigoda 2:01,62.

VOLEI • Ziua a patra a tur
neului masculin de la Sao Paulo: 
Cuba — Polonia 3—0 (9, 1, 6),
Argentina — Iugoslavia 3—0 (14. 
8, 10).

FIGNON-NOUL LIDER 
iN TURUL ITALIEI!
ARABBA. Vineri dimineața ci

cliștii participant! la ,,E Giro" 
mai aveau de parcurs încă 419 
kilometri, dintre care 169 km 
chiar ieri în etapa a 20-a, de la 
Selva dl Val Gardena la Arabba. 
A fost o etapă grea ou cinci vlr- 
furi muntoase. La urcarea celui 
de al doilea (60 km de sosire), 
francezul Laurent Fignon a pre
luat inițiativa curse! șl pe ultima 
porțiune a reușit să se Impună. 
El a cîștigat etapa tn 4.30:06 (cu 
bonificație) și astfel a trecut pa 
primul loc ta clasamentul gene
ral cu 1:37 față de fostul Hder, 
Italianul Moser, cronometrat la 
Arabba In 4.32:45 ! O adevărată 
lovitură de teatru...
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