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LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII 
ECONOMICE LA NIVEL ÎNALT 
A ȚĂRILOR MEMBRE ALE C.A E R.

t

MOSCOVA, 12 (Agerpres). — 
La 12 iunie, la Moscova au 
început lucrările Consfătuirii 
economice la nivel înalt a ță
rilor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. 
Consfătuirea a fost deschisă 
printr-un cuvint de salut rostit 
de Konstantin Cernenko, secre
tar general ai C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

I.a consfătuire participă de
legațiile :

Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria ;

Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace ;

Republicii Cuba, condusă de 
tovarășul Carlos Rafael Rodri- 
guez, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Cuba, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, 
reprezentantul permanent al 
Cubei la C.A.E.R.:

Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane ;

Republicii Populare Mongole, 
condusă de tovarășul Yumjaa- 
ghiin Jedenbal, secretar general 
al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popu'ar al Republicii 
Populare Mongole :

Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secrelar al C.C. 

al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone;

Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România ;

Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Janos Ra
dar, prîm-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar ;

Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, condusă de tovarășul 
K.U. Cernenko, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste ;

Republicii Socialiste Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Duan, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Vietnam.

La lucrările consfătuirii par
ticipă secretarul C.A.E.R., V. V. 
Siciov.

Ședința de dimineață a con
sfătuirii a fost prezidată de 
tovarășul Todor Jivkov, iar cea 
de după-amiază — de tovarășul 
Janos Radar.

La consfătuire se dezbat ce
le mai importante probleme ale 
dezvoltării economice si ale 
colaborării tarilor frâtesti.

La ședințe au luat euvintul 
tovarășii K. U. Cernenko, 
Todor Jivkov. Janos Kadar. Le 
Duan, Erich Honecker. C. R. 
Rodriguez.

Consfătuirea economică tsi 
continuă lucrările.

★
La inceputul ședinței, parii- 

cipantii Ia consfătuire au păs
trat un moment de rccu'cgere 
in memoria tui Enrico 
Berlinguer, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, 
personalitate remarcabilă a 
mișcării comuniste și muncito
rești italiene și internaționale.
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STARTUL ANUNȚĂ DISPUTE ACERBE
In vreme ce în capitala Franței, pe marele stadion Parc des Princes, se desfășura partida 

inaugurală a turneului final, fotbaliștii români urmăreau la televizor în mica localitate Chasse 
sur Rhone, de lingă St. Etienne, unde și-au stabilit „cartierul general", prima confruntare a com
petiției în care și ei sînt protagoniști, cu începere de joi seara. Spre aceste două subiecte — pre
gătirile intense ale tricolorilor și întîlnirea de debut a competiției — și-au concentrat atenția 
și trimișii noștri. ✓

ECHIPA FRANȚEI VICTORIOASĂ 
iN MECIUL INAUGURAL:

1-0 CU DANEMARCA
PARIS, 12 (prin telefon). Pe stadionul Parc 

des Princes, după o frumoasă festivitate de 
deschidere, în care cei 47 570 de spectatori au 
urmărit zborul celor o mie de porumbei, a 
început festivalul fotbalului european. De ase
menea, miile de spectatori au aplaudat pe 
„reprezentanții" celor opt finaliste, echipele 

celor 160 de copii îmbrăcați în culorile selec
ționatelor naționale europene, ajunse în înalta 
fază a competiției.

Și, în sfirșit, au apărut în arenă șl verita
bilele reprezentative, cele ale Franței și Da-

Marius POPESCU

FOTBALIȘTII NOȘTRIJ >

PREGĂTESC CU TOATĂ ATENȚIA 
MECIUL DE MÎINE CU SPANIA

LYON, 12 (prin telefon). Un campionat euro
pean rămîne. oricum, un mare turneu foarte a- 
proape de un „Mundial". Deși echipa României sa 
află, ca și celelalte formații, în localități în afa
ra marelui trafic, în cursul zilei de marți a- 
valanșa ziariștilor, operatorilor de film și a 
comentatorilor de radio și TV a fost deosebit da 
tracasantă.

Echipa României a reușit să se sustragă acestui 
du-te-vino inerent și și-a continuat programul, 
imperturbabilă, folosind uneori chiar strata
geme de itinerar pentru a putea lucra în iiniște.

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare in nag a l-a)

După Campionatele internaționale de lupte ale României

GIMNAȘTH NOȘTRI ÎH ÎNTÎINIRI INTERNAȚIONALE TITULARII ECHIPEI DE GRECO-ROMANE AU CONFIRMAT,
>

»
frumoase victorii ale echipei feminine In Praoa
• Așa cum eră de așteptat, 

întîlnirea internațională amica
lă dintre reprezentativele fe
minine ale Cehoslovaciei și 
României, desfășurată la Praga, 
a continuat și în ziua a doua, 
la exercițiile impuse, sub sem
nul superiorității gimnastelor 
românce, care în final au ob
ținut victoria atit pe echipe 
(394,65—393,90 p), cît și la in-

Ecateri- 
învingă-

dividual-compus, prin 
na Szabo. La imptise, 
toarea a fost notată cu 9,85 la 
sărituri și paralele, 9,95 la bir- 
nă și 10 la sol, punctajul final 
al Ecaterinei Szabo fiind de
79,65. Ea a fost urmată dî
Alena Drevjana (R.S.C.) 79.55, 
Hana Ricna (R.S.C.) 79,45, La-

CEI DE LA „LIBERE1 - PUȚINE EVOLUȚII CONCLUDENTE
da.
ria,
Cehoslovacia, chiar dacă, la ora 
actiială, unii dintre aceștia nu

------ „--------- 
satisfacția con- 
victorii (la am-

Dincolo de 
semnării a 14 
bele stiluri) realizate de spor
tivi» noștri, Campionatele in
ternaționale de lupte ale Ro
mâniei, încheiate duminică in 
sala Floreasca din Capitală, 
au constituit un excelent mij
loc de pregătire și verificare

pentru toți cei aproape 250 de 
participanți, 
pentru 
noastre

dar mai ales, 
componenții loturilor 
reprezentative, aflate

Uniunea Sovietică, Bulga- 
R. D. Germană, Polonia.

(Continuare in pag a 4-a)

Patria deeeaiii de viață nouă, liberă, prospera

A

Ion Draica (cat. 82 kg.) încearcă o nouă centurare laterală in 
meciul cu Louis Santerre (Canada) Foto : Ion MIHAICA

REALITA TE BOGA TĂ ÎN FAPTE Șl PERSPECTIVE
Stadionul Gloria era în 

acea zi în posesia juniorilor 
arădeni : după antrenamen
tul rugbyștilor de la clu
bul sportiv școlar ce poartă 
același nume cu stadionul, au 
intrat pe teren echipele de 
fotbal care-și dispută Ia mij
loc de săptămînă competiția 
județeană „Cupa speranțe
lor". prilej de a completa 
sistemul competitional cen-

Fotbalul a adus Aradului • titluri de campion national

Jude^' A
trai și. totodată, de a oferi 
antrenorilor divizionari un 
mijloc de observare direc
tă a tinerelor talente crescute 
pe plan local. Era. aceasta
doar o fotogramă din rea
litatea bogată în fapte si
perspective a sportului a

rădean in anii ' noștri. cind 
tineretului. tuturor cetățeni
lor tării, indiferent de virstâ. 
poziție socială si naționalitate, 
li se asigură, prin grija per
manentă a partidului si stalu
lui nostru, accesul neîngrădit 
la educație fizică si sport. 
Pentru că. iată dacă terenul 
Gloria se afla in posesia ju
niorilor. candidați la per
formanta sportivă. comple
xul de terenuri de tenis al 
A.B.S. Arad găzduia aprige'e 
dispute ale „old-boys". în care, 
dincolo de rivalitatea fără... 
vîrstă. fiecare minge trimi
să peste fileu, fiecare sprint 
pe zgura bine îngrijită însem
na relaxarea duoă orele de 
muncă, noi forte pentru coti
dienele eforturi constructive 
ale fiecărui om al muncii. 
Si la Arad, ca peste tot in 
România socialistă. sportul 
este un bun al tuturor, o rea
litate a zilelor noastre. încăr
cată cu semnificațiile anilor 
socialismului, parcurși in cele 
oatru decenii te te Eliberare.

Performanta •p»rtlvă ară
deană are drept precursor 
rccunoscnt Be elan national

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3) 

înaintea unor noi și importan
te examene programate de 
calendarul international. in 
perspectiva apropiatelor Jocuri 
Olimpice. Trebuie să facem; de 
la început, precizarea că între
cerile din sala Floreasca s-au 
bucurat de participarea unor 
puternici adversari, îndeosebi 
la „greco-romane", din Finlan-

ANCA PĂTRĂȘCOIU - PERFORMANȚE 
DE VALOARE MONDIALĂ EA BRAIISEAVA

Participînd la Marele Pre-, 
miu al Slovaciei de la Bratis
lava. Anca Pătrășcoiu, marele 
talent din Baia Mare, a reușit 
cele mai bune performante din 
carieră în trei probe — 2:12.16 
la 200 m spate record al 
României (v.r. îi aparținea din 
martie cu 2:12,45). 1:02,18 la
100 m spate, la 17 sutimi de 
recordul dinamovistei Car
men Bunaciu. si 4:55.11. la 
doar cinci sutimi de reali
zarea reșițencei Gabriela 
Baka. Eleva neobositului an
trenor emerit Ghearghe Dime- 
ca coboară, așadar vertiginos 
scara timpilor, ureînd — in 
schimb ! — în tonurile inter
naționale. timpul de la 200 

au „cărți de vizită" asemănă
toare marilor campioni.

Referindu-ne Ia echipa de 
greco-romane, se poate aprecia 
că titularii (ca și „speranțele”) 
au confirmat valoarea cu car»

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag 2—3) 

m spate constituind a treia 
performantă mondială a a- 
nului. după cele reușite de 
sportivele Zimmermann și 
Otto din R. D. Germană. Ex
trem de valoros ni se pare pro
gresul la ..sută" al înotătoarei 
de la C.S.M.S Baia Mare 
(nouă zecimi în tref luni), 
ceea ce înseamnă că ea si-a 
imbunătătit considerabil vi
teza și e capabilă de rezul
tate si mai bune pe distanța 
preferată. 200 m. punindu-si 
o îndreptățită candid,dură 
pentru podiumul olimpic! De alt-

G»c RAEȚCHI

(Continuare m tao « H)
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Cine n-a auzit (le 
textKșîîlor arădeni, 
multipla campioană

fotbalul.
china
U.T.A.
națională si cîstigătoare a Cu
pei României, cea care a do- 
hîndit victoria in crima e- 
dîtfe de duna 23 August" Î944 
a campionatului tării, treeîn- 
du-si anoi în oalmares încă

5 asemenea titluri. rănȚÎ^ 
ar.i orin aceaată 

orestigioasă 
orpvinciei 
"fotbalistic 

Generației imediat 
a lui Petschovschi.

Farmati.

1944
k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v

1965 1984 |
e-

B
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lîîhâ.- peste ani 
.performantă. o 
frebrețeptanță. a 
rjn primul.... eșalon
românesc 
postbelice.
|$j£ctit. Farmati. Mercea. Du
mitrescu III si Bonyhadi (ulti
mul încă deținător al Stlu- 
!ui de cel mai productiv gol- 
geter. cu cele 49 de go’uri în
scrise în ediția 1947/48) i-a ur
mat cea a lui Domide, Gornea 
si Lereter. care, sub conduce
rea antrenorului 
colae Dumitrescu, 
ani ai deceniului 
ultimul titlu de 
frontispiciul 
d:on JU.T.A 
gioasa 
petitia 
tinătoarei 
campionilor 
noord Rotterdam ‘ Performan- 

ecou 
'*oc- 

întFe* 
ale 
în-

emerit Ni- 
în ultimii 

7. a înscris 
camoion ne 

vechiului
alături de oresti- 

e’iminare din 
continentala a 

de atunci a
europeni.

sta-

com- 
de- 

Cupei 
Feye-

tă atunci. de 
international în 
ceru» lui lăsind
vadă realele 
fotbalului românesc. Si 
tr-o simbolică ștafetă p. ccne- 
ratiilor. la conducerea cen
trului de cooii si iuniori de la 
U.T.A a venit de curiad Fla
vius Domide fostul internatio
nal si 
ținta 
taliza^... t ___
arădeană de fotbaliști.

Fotbalului îi urmează teni
sul de masă in clasamentul 
onorific al performantei 
d6ne. Pentru că si în 
caz „statistica in timp 
bește grăi tordună

mare 
lumea 

să se 
potente

tînăr antrenor, cu 3o- 
mărturisită de a revx- 

cunoscuta pepinieră

ară- 
acest 
vor- 
cum

i
B

Cluburi sportive
Asociații sportive
Secții afiliate
Sportivi legitimați
Sportivi clasificați :
- maestru emerit
- maeștri și candidați maestri
- Candidați olimpici
- categoria I
- categoria a ll-a
- juniori ■ 1
Antrenori
Arbitri
Instructori sportivi 
Profesori de educație fizică 
Sportivi in loturi naționale 
Sportivi in lotul olimpic 
Campioni naționali X.
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5 de aur), dobindind de două 
ori “Cupa campionilor euro
peni (1964 și 1965 Voința), iar 
C. S. Arad a evoluat o iată 
în finala -C.C.E. si de două ori 
in semifinala acestei competiții.

Și. am putea aminti apoi — 
fără a țpai încerca o ierarhi
zare. fiind tot mai greu de 
comparat aportul fiecărei 
discipline 
tul de prestigiu 
românesc 
nastica. 
Viatul
real 
doul. 
byul. 
cele.
discipline. care înseamnă 
preocupare in sportul ară
dean. nu numai in municipiul 
de reședință ci si în alte lo
calități ale județului, ca de e- 
xemnlu Nădlac.
Criș, 
Joia 
„unde 
numai

tot mai sreu 
aportul 

sportive la 
al si 

— canotajul, 
luptele (cu 

olimpic de la 
Roman 
tiruL 
poloul.

motociclismul
care 

in

bilan- 
ortului 

gim- 
meda- 
Mont- 

Codrcanu) iu- 
handbalul. 

tenisul.
Fi

rus- 
poui- 

altele

Ineu,
Mare, 
sportul' nu 

pentru

Chișineu- 
Sintana. Seitin, 
Almâs. Ghioroc 

este făcut 
uerformauță.
A k+irk'fc^
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Cele trei laturi care „închid" acest perimetru — de fapt, 
deschizîndu-1, prin rezultatele de prestigiu ale sportului româ
nesc, spre podiumul competițiilor internaționale — sint gimnas
tica, tirul și canotajul adică cele trei discipline care au repre
zentat eu cinste Aradul in marea performanță românească a 
ultimului deceniu.

Gimnasta Emilia- Eberle, cea care din anul 1978 și pină in 1933 
a adus României 25 de medalii la marile competiții internațio
nale, a fost o prestigioasă reprezentantă a sportului arădean, 
care a urcat pe podiumul olimpic șl mondial. Ea a debutat în 
lumea mare a gimnasticii devenind triplă campioană de junioare 
la „europenele" de la Milano, pentru a obține apoi un alt tri
plu succes, la Universiada de la București. Emilia a început 
gimnastica cînd nu împlinise încă... 4 ani. la imboldul mamei 
sale (tot Emilia, tot campioană de gimnastică. în 1956...) și sub 
supravegherea antrenorului Geza Weinerth, cel care, de trei 
decenii, este pivot al gimnasticii arădene (tot el a pregătit-o, 
la U.T.A., pe Stela Perin, altă internațională din anii ’50). Iar 
acum Emilia se află in preajma absolvirii școlii de antrenori, 
exersîndu-și încă de acum „ochiul" și „mina" in mijlocul „șoi
milor" de la grădinițele întreprinderii de confecții și a com
plexului de sere, unde, în toamnă, va face o adevărată selecție. 
Ea nu a început performanta la... 4 ani 7

La tir. tonul il dau familiile : pușca a făcut epocă prin stră
daniile regretatului antrenor Ioan Quintus, care și-a adus toată 
familia pe podiumul campionatelor naționale (soția Tereza și 
fiica Eva), iar la pistol antrenorul Ioan Popovici a avut în fata 
sa, Maria, o elevă silitoare și... ascultătoare. Ceea ce nu înseam
nă că marea performantă a rămas in „familie". Pușcașii Mircea 
Ilca (campion european). Ion Joldea. Florin Minișan, pistolarii 
Silvia Kanosztay, Dorina Guler și Sorin Babii au pornit din 
secțiile C.F.R. și U.T.A.. iar viitorii performeri vor trece. îna
intea primului start, prin „ochiul" aparatului proiectat și rea
lizat de Gh. Csik (cel care preia ștafeta celor doi reputați teh
nicieni) și I. Popoviei pentru selecția elementelor dotate pentru 
pistol.

Canotalul arădean înseamnă — după cum ne spune secretarul 
C.J.E.F.S., Cornel Marian — clubul U.T.A. și cel sportiv școlar, 
asociațiile Voința și Constructorul, dar șl... Mureșul șl Maria 
Motiea. fostă performeră, acum antrenoare, cea care le-a ridicat 
la lumina marilor rezultate pe medaliatele olimpice și mondiale 
Elisabeta Lazăr și Valeria Răcii*. Prima dintre ele este acum 
o maiștrii pricepută și apreciată tn uzina textilă arădeană, ale 
cărei culori sportive le-a apărat, de asemenea, cu cinste și 
devotament, iar cealaltă, aflată la apogeul carierii sportive, se 
pregătește intens. în cadrul lotului 
întreceri ale acestei veri.

reprezentativ, pentru marile

Pouî SLAVESCU
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Iaca
Pe
unde 
turilor 

.capacitate :
dă nu 1 
competiții 
republicane.

municipiului 
Mureșului.

Arad, 
acolo 
SDor- 
1979, 
zaz- 
mari 

! si

al 
malul 
se mai află si Sala i 

(inaugurată in 
2 000 locuri) 

numai‘ a unor 
i internaționale 

ci si a iubitorilor 
de sport care vin aci. indife
rent de anotimp să joace vo
lei. mini-fotbal. tenis de masă.

Aradul anilor noștri 
recomandă nu numai prin 
tistieile performantelor 
ținute dp reprezentanții 
ci.si prin baza materială 
continuă diversificare.

se 
sta- 
ob- 
săi.

in

Pentru 
se joacă 
tră. patru 
românești au cisligat — în 
decurs de numai două săptă- 
mini — locul I în turnee des
fășurate peste hotare. Succe
sele au fost realizate de echi
pele naționale de 
(in Ungaria, la Pecs). juniori 
(in R. D. Germană, la 
dorf). junioare (la 
și cadetc (in R. D. Germană, 
la Karl Marx-Stadt). Adău
găm calificarea reprezentati
vei de cadete pentru Campio
natul european rezervat acestei 
categorii de baschetbaliste. 
Drecum si ocuparea locului 3 
de către selecționata de juniori 
la marele turneu de la Sofia 
si menționăm 
mantele au fost 
aproape toate echipele noastre 
naționale (mai DUtin cele de 
senioare si cădeți care nu 
au susținut meciuri internațio
nale în ultima perioadă).

Acest mănunchi de victorii 
onorează baschetul din tara 
noastră. pe cei ce le-au 
obtinut si pe antrenorii lor si 
îndreptățesc aorecierea că

ele se datorează si activității 
a 

in 
re- 
a-

energice 
cert, 
un 

anul

seniori

Otten- 
Sofia)

că perfor- 
obtinute de

competente Si 
federației. în mod 
baschet s-a produs 
viriment. oglindit 
cesta în performantele aminti
te. dar este de dorit ca rezul
tatele respective să consti
tuie doar un prim pas pe dru
mul realizărilor IN COM
PETIȚIILE INTERNAȚIONA
LE OFICIALE, 
uitat că peste 
me iuniorii și iunioarele 
susține dificilele examene ale 
Campionatelor 
nioarele vor 
calificarea la 
european, iar seniorii 
cerca să răzbată acolo unde nu 
au mai ajuns 
în 
lui

Nu trebuie 
putină vre- 

vor

balcanice, se- 
lupta pentru .

Campionatul 
vor în-

din anul 1975 : 
a Campionatu- 
Iată de ce ne 
victoriile în 

dar

grupa ,.A“ 
europoan. 

bucurăm 
turneele 
tragem 
vine de 
pentru 
disciplina, 
dăruirea deplină trebuie să fie 
casă comună pentru baschct- 
baliștir români !

de 
amintite'' <

atentiâ ' fă 
acum inainte 

atingerea 
conștiinciozitatea si

a-
greul 

și că. 
telurilor.

Dumitru STĂNCUIESCU

EVOLUȚIE PROMIȚĂTOARE A HANDBALISTELOR
ROMANCE IN TURNEUL DE LA NEUBRANDENBURG
In compania a trei dintre 

cele mai valoroase reprezen
tative ale lumii (R.D. Germană, 
Ungaria, U.R.S.S.), echipa femi
nină a tării noastre a partici
pat, recent, la tradiționalul tur
neu de la Neubrandenburg. 
Handbalistele românce au avut 
o evoluție bună (o singură în- 
fringere), remareindu-se mai st
irs in partidele cu formațiile 
Uniunii Sovietice și Ungariei. 
„In meciul cu handbalistele so
vietice — ne spunea antrenorul 
principal al echipei. Pompiliu 
Sintion — formația României 
s-a aliat la conducerea jocului, 
fără nici o excepție, timp de 
60 de minute, partenerele fiind 
astfel intr-o permanentă cursă 
de urmărire. Ele au egalat de 
două ori pe tabela de marcaj, 
dar in min. 50 handbalistele ro-

mance conduceau cu —15. A-
țtit in meciul cu formația
U.R.S.S. cit și in cel cu Unga
ria — ambele încheiate cu re
zultate de egalitate — Mariana 
Oacă. gol g eter a turneului, eu 
44’de goluri înscrise. Laura 
Lunca, Valentina Cosma, Redi- 
ca Marian și Viorica Ionică au 
jucat foarte bine“.

Chiar dacă a ocupat locul IV 
îr - clasamentul final -fapt 
care se datorește infrîrigerii, 
este drept, destul de severă, in 
fața primei garnituri a R. D. 
Germane, echipa cea mai bună 
din lume la ora actuală — for
mația țării noastre a marcat, 
cu prilejur turneului de la 
Neubrandenburg, o creștere va
lorică pe case o dorim conti
nuată. Un nou prilej va fi în. 
ultima decadă a Iurii iunip,

handbalistele noastre urmind să 
fie prezente la turneul interna
țional de la Varna. în Palatul 
sporturilor din frumoasa stațiu
ne ele se vor afla din nou față 
in față cu echipa țării gazdă, 
precum și cu puternicele for
mații ale RD.
U.K.S.S

Germane și

Rezultatele echipei României 
în turneul de la Ncubrancjen-. 
burg : 21—21 (9—10) cu Unga
ria, 32—17 (17—7) cu Bulgaria, 
25—25 (13—11) cu ----------U.R.S.S.. 
19—34 (7—16) cu R.D. Germană 
„A“ și 20—18 (9—10) cu R.D.G. 
,.B ‘. Clasament final : 1. R.D. 
Germană „A". 2. U.R.S.S., 3.
Ungaria. 4. România. 5. Bulga
ria, 6. R D Germană „B“.

Ion GAVRILESCU

ne-a spus 
președintele 
conducerea 
I’rokopecz, 
boși ta 
cent 
Leszay. Clubul sportiv ____
a dominat tenisul de masă fe
minin românesc in ultimul de
cenal, cînd a 
titluri 
seniori. în probele 
dtiale și pe echipe, 
de masă arădean a 
la afirmarea L™:., 
pline pe plan international, ob
țin înd în acest interval de 
timp 10 medalii la campionate
le europene de senioare și 29 
la cele de iunioare (din care

Ștefan
C.S. .

antrenorului 
aiutat 

jucătoare 
antrenoare.

Clubul

Ziegler,
Arad. Sub 

Emil 
de neo- 

si mai re- 
Magdalena 

Arad

obținut 66 de 
naționale, la iuniori și 

în probe’e indivi- 
Tenisu! 

contribuit 
acestei disci-

ci 
vă _ 
cizat _____  __ ________
Arad. Sintion Palcu.

Vom încheia tabloului spor
tului arădean cu o secvență 
„obiectivă". surprinsă la ba
zinul olimpic de înot 
polo, aflat acum în faza fi
nală de construcție, pentru a fi 
dat în 
vară 
ne-a 
Arad, 
iectat : 
cale, 
olimpice _______ „
locuri) se va integra _______
în perimetrul modernelor baze 
sportive din cartierul Mică-

si din neeesitaie 
personală", cum 

președintele

si inițiați- 
ne-a pre-
C.J.EF.S.

Si

i folosință în această 
aniversară, după cum 
spus directorul A.B.S.
Eugen Budișan. Pro- 

si realizat cu forte lo- 
bâzinul de dimensiuni 

(tribune de 600 de 
armonie

N ATENȚIA CORESPONDENȚILOR
Anunțăm pe corespondenții ziarului nostru că în zilele 

viitoare două dintre numerele de telefon ale redacției se 
vor schimba după cum urmează :

• numărul 12 42 28 (al secției sporturi și sectorului co
respondenți) va deveni 10 20 30.

© numărul 12 35 60 (al secțiilor fotbal și sport de masă) 
va deveni 10 34 60.

CampionatJ 
rugby se afla 
Duminică s-J 
etapă, azi ara 
restanța Ști 
Steaua (de 1 
Gh. Huștiu), I 
cestei săptănl 
noua campiol 
daliate ș.a.ml 
suri vizind il 
cunoscute dl 
pildă, faptul I 
vor coborî îl 
studențesc-Cq 
Timișoara, ld 
fie luat de fl 
și Birlad, ia] 
retrogradează] 
însă destule | 
în primul rî| 
echipa care-] 
tlul. Actuala ] 
după cum se 
un meci în 
jocului s-a al

DUPA
(ternarei

sint creditați] 
faptul că unii 
ținut, în find 
Cișmaș, Nicol] 
Rusu, ~ “
Vasilc ^^ad 
locul 
Consla^m

Ion Dl
" tdrel 

id I

prin calitateal 
pregătirii, dotl 
trecerile din 1 
respective de I 
gretat, desiguil 
lan Negrișanl 
turneul de lai 
astfel, nu s-a] 
principalul săi 
pionul mondia 
(Finlanda). M| 
semenea, de | 
dintre Victor | 
man Codreani] 
moment a tîn] 
raș (reținut p] 
în general înd 
tui stil se -al 
neam, la ut» t 
gătire, dovet 
campionate ui 
remarcabil, d; 
tăți tehnice ev 
mai ales in 1 
din parter.

îr.tilnind m;

BOGAT PROGRAM ȘAHIȘT ESTIVAL TURNEE DE BARAJ Lț VOLE
Pe litoral se apropie de sfîrșit 

Festivalul de șah „Cupa Mamaia“ 
și iată că alte întreceri îi așteaptă 
pe jucătorii noștri fruntași.

La Satu Mare se află în preaj
ma startului cea de a 7-a ediție a 
Turneului internațional „Someș"» 
Participă concurenți din Ceho
slovacia, Franța, R. F. Germania, 
Iugoslavia, Polonia și țara noas
tră în rîndul oaspeților se re
marcă maeștrii internaționali 
Roos (Franța) — Elo 2365, J. 
nas (Cehoslovacia) — 2360. 
Bielczik (Polonia) — 2375, maeș
trii F.I.D.p. E. Vegh (Ungaria) 
2325, P. Cîadeuras (R.F.G.) — 2325 
și un jucător din Iugoslavia. încă 
nedesemnat. Din țara noastră vor 
participa maestrul internațional 
N. Jlijin 2305, maeștrii F.LD.E. S. 
Grfinberg — 2360 și D. OUtan — 
2310, maeștrii I. Szabo — 2295. C. 
Bușu — 2275, Fr. Lengyel — 2255.

Sezonul estival al șahului de
butează în Capitală cu o compe
tiție de Anvergură : a 3-a ediție 
a Turneului „Memorialul dr. Oe- 
Uv Troianescu-, între 17—28 iu
nie. Organizatoarea (secția de șah

L.
Ba-

J.

a asociației sportjve I.T.B.) a 
prevăzut ca întrecerile să se dis
pute în cadrul mai multor grupe 
pentru jucători și jucătoare de 
la categoria a Il-a pînă la cea a 
maeștrilor. De asemenea, ca un 
element inedit, este introdusă o 
grupă rezervată copiilor pină la 
12 ani (băieți și fete). Turneul va 
li găzduit în sălile de la Șah 
club I.T.B. din str. Lipscani nr. 
21 (teL 13 76 35).

Numeroși șahiști români vor 
lua parte, în perioada ce urmea
ză, la întreceri peste hotare. Ast
fel, loan Mărășeseu și Dumitru 
Anițoaie concurează la un turneu 
de tineret în localitatea poloneză 
Zelena Gora. Eiisabeta Polihronia- 
de-Rusu. Gabriela Olărașu și 
Smaranda Boicu au fost invitate 
la tradiționalul turneu feminin 
de la Piotrkow Tribunalski (Polo
nia). Și tot în Polonia, la Slupsk, 
vor juca Bogdan Zamfirescu șl 
Gruia Călinescu, într-un turneu 
de juniori cîștigat anul trecut de 
Cătălin Navrotescu.

După cum se vede, un program 
șahist estival deosebit de bogat.

•' în Sala polivalentă „1 De
cembrie 1S18“, primul meci al ba
rajului pentru promovare în Di
vizia ,,A“ masculină de volei, la 
care participă Politehnica Timi
șoara, I.C.M. Caransebeș și Rapid 
București. S-au întîlnit Politeh
nica și I.C.M. După o partidă care 
nu s-a ridicat la un nivel deose
bit I.C.M. Caransebeș a cîștigat 
cu 3—2 (—9. —10, 10, 12, 2). Timi
șorenii, neînvinși în prima fază 
a barajului și-au asigurat promo
varea prin cîștigarea primelor 
două seturi, au condus și în cel 
de al treilea cu 10—5, după care. 
caransebeșenii au avut drumul 
deschis spre o victorie care- re
lansează lupta (cu Rapid) 
al doilea loc în ,.A“. S-au 
cat : Lukacs, Țig, Peiea, 
(I.C.M.), frații Grădinaru 
(Poli). Au arbitrat Al. Dragomir 
și V. Valentin, ambii din Bucu
rești. Azi ora 16, meciul Politeh
nica — Rapid, iar joi partida de
cisivă : Rapid — I.C.M.

pentru 
remar- 
Belgiu 

și Czik

Doru Dinu GLAVAN

C.P.B. (care s 
greu de Corvini 
șor de Rulmen

Locurile în di 
revenit pe meri 
MIA, C. P. 
STEAUA ROȘIE 
sie foarte bună 
dern practicat ț 
gătire etalată, 
din Turnu-Măgi 
dice* adesea pes 
în care promovt 
prima (3—1 cu 
CSȘ Tulcea și 2 
șie Sibiu), urmi 
cu CSȘ. 3-^2 ci 
Steaua roșie (3- 
remarcat : Mark 
rea Popa, Georj 
iia Sima (Chim: 
ghină, Oana En 
Mariana Zamfir 
Angelica Geotgt 
șie), Marcela E 
Blaga (C.S.Ș.) 
nean.
șimona 
Fărîmă 
jele.Duminică dimineață a avut loc 

pe circuitul din strada Maior Co- 
ravu ediția a XXXIX-a a tradi
ționalei curse internaționale de 
marș organizată de Asociația 
sportivă P.T.T. București. La în
trecerile din acest an au fost in
vitați mărșăluitori din șase țări : 
Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și, bine
înțeles, din țara noastră.

Rezultate teȚmice : seniori (20 
km) ; I. Găsitu (P.T.T.) lh 29:11,0, 
C. Șofron (P.T.T.) 11129:38,0, Gh. 
Frecățeanu (Steaua) lh 30:16,8; 
juniori I (10 km) : J. Zahalcik 
(Cehoslovacia) 46:45,8, C-tin Mir- 
cioiu (P.T.T.) 49:13,2, C. Constan
tin (C.S.Ș. Tulcea) 54:45,8 ; juniori
II (10 km) : M. Petrache (P.T.T.) 
52:30,2, M. Cristian (P.T.T.) 55:56,8. 
M. Nistor (P.T.T.) 56:58,6 : juniori
III (5 km) : K. Marawski-----
nia) 24:01,0, D. Despa 
Reșița) 24:50,0, D. Vasii 
Reșița) 25:00.0 ; copil (2 
C-tin Bogdan (C.S. Ilfov) 
senioare (5 km) : Liliana 1 
(Unirea Alba-Iulia) 23:40,8. 
nuța Ignat ' (Viitorul 
24:01,0, Nicoleta Dinu 
24:14,6 ; junioare I (5 km) : Ga-

CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T.
briela Tobă (C.S.Ș. Reșița) 26:05,3. 
Rozița Niță (Buzău) 26:24,2, Nelia 
Cîrjoi (C.S.Ș. Reșița) 27:29,0 ; ju
nioare II (3 km) : Gabriela Banc- 
sov (C.S.Ș. Reșița) 15:08,2, Mihae- 
la Drogaroiu (Unirea Alba lulia) 
15:12,8, Vienușa Coșeru ('.'”------*
Vaslui) 15:23,8 : junioare III 
km) : Nicoleta 
Reșița) 10:34,4, 
(C.S.Ș. Reșița) 
ram.-.Iău (Farul 
copile (1 km) : 
Ilfov) 6:00,0.

Andi

(Viitorul
— (2 
(C.S.ș. 
Steiner

Petrache
Cristina 
1(1:39,2, Elena Ca- 
Constanța) 16:43,0; 
Irina Coman (C.S.

VILARA, coresp.

ACTIVITATEA

(Polo- 
(C.S.Ș. 
(CAM 
km) : 

11:03,6; 
Drăgan

Le-_
Vaslui) 

(P.T.T.)

® S-au încheiat zonele „Cupei 
speranțelor", competiție rezerva
tă juniorilor III. Pentru turneele 
finale (Galați, 1—5 septembrie) 
s-au calificat echipele 
ale C.S.ș. din Tulcea, 
ța, Galați. Timișoara, 
Vîlcea, Tîrgoviște („Tînărul pe
trolist"). Brașov. Satu Mare. Dej. 
Botoșani. Mediaș, Sfîntu Gheor- 
ghe. C.S.Ș. nr. 4 București, Co
merțul Tg. Mureș și Progresul 
București ni echipele masculine 
ale C.S.ș. din Arad, Oradea (nr.

feminine 
Constan- 
Rimnicu

• Timp de 5 zile sala „Agro
nomia- din Capitală a fost gazda 
turneului final al campionatului 
feminin de calificare în Divizia 
,,B". Cele opt finaliste, campioa
ne județene, au furnizat partide 
atractive, 
tate. Din 
calificat 
(locurile
roșie Sibiu, C.S.Ș.
ța la setaveraj în fața bătăioasei 
INCOV Alba lulia și a lui C.F.R. 
Arad), Chimia Tr. Măgurele și

unele extrem de 
cele două serii, 

pentru turneul 
1—4) formațiile 

Tulcea

dispu- 
s-au 
final 

Steaua 
(aceas-

LA BASCHET >
1), Mediaș, Cluj-Napoca. Pitești. 
Sibiu, Ploiești, Craiova, Iași, Tg. 
Mureș. Galati, Lie. 10 Constan
ța, C.S.Ș. Steaua și C.S.Ș. Po
litehnica București.

în urma disputării turneelor 
de calificare, în Divizia ..B“ de 
tineret au promovat următoarele 
echipe : MASCULIN : I.C.l.M.
Brașov (antrenor Fr. Dikay) și 
Sodistul Rm. Vîlcea (I. Popescu), 
FEMININ : C.S.S. Galați (Înota 
Popescu) și C.S.Ș. Focșani (M. 
Pctrișor).

Silvia Mi 
Bakos 
(Corvini

Liviu BREB

—

ADMINISTRAT
• Tragerea s 

EXPRES de asta 
va avea loc în s 
tiv Progresul d 
Dr. Staicovici nr 
la ora 17.15. Nu 
re se vor popule 
la ora 19 pe pr 
ora 23 pe progra 
tate joi dîminpaț 
programul L

© Duminică 17 
o atractivă trage 
tigurilese atribu 
puțindobțin 
variabile de ban 
toturisme 
cînd la una



matul Diviziei

Retrospectivă in perspech’vâ
AUA JOACĂ AZI LA BAIA MARE
ANA VA FI DECISĂ DE DERBYUL CU DINAMO

bi divizii la 
li deciziilor. 
I penultima I Baia Mare 
pEMIN — 
I 18, arbitru 
I sfîrșitul a- 
Im cunoaște 
llelalte me- 
lele răspun- 
I finală sînt 
pcum. Spre 
I prima serie 
pua Sportul 
Iii și „Poli“ 
I urmînd să 
Be din Arad 
|d București 
B“. Rămîn 
de interes, 

ce privește 
ppropria ti- 

a pierdut, 
k Constanța, 
B... pupitrul 
pi mult Fa

rul, „XV“-le antrenat de Mibai 
Naca făcînd, prin victoria șa 
cu 12—10, un important pas 
spre „bronzul" campionatului 
(să reținem că cele mai multe 
puncte pentru constănțcni le-a 
marcat mezinul echipei Litora
lului și, poate, al întregii Di
vizii — acest Virgil Năstase 
care promite să devină un mij
locaș la deschidere de reală 
clasă). Chiar și în aceste con
diții și indiferent de rezultatul 
de astăzi al Stelei, noua cam
pioană va fi decisă de „eter
nul derby" de duminică : Di
namo are nevoie de victorie, 
dar îi e suficient și un meci e- 
gal (deoarece a cîștigat in tur, 
cu 13—15). Steaua trebuie să 
termine victorioasă în meciul 
direct, cu condiția (dacă pierde • 
azi la Baia Mare) unui succes 
la minimum trei puncte dife
rență,..

CLASAMENTE
1. DINAMO
2. Steaua
3. Farul
4. Grivița R.
- CSM Sibiu 

șt. Petroș. 
șt. B. Mare 
Polii. Iași 
Sp. stud.
Poli. Timiș.

5.
8.
1.
t.
8.

10.

17
16
17
17
17
17
16
17
17
17

16
15
10

9
7 -
7 0
6 1
5 2
4 1
2 0

o 
o 
o
2 
0

49
46
37
37
31
31
29
29
26

143-205 
140-220 
138-277

86-300 21

SERIA A 11-a

I
I
I
I

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

10.

Gloria Arad 
Rulm. B. • 
TC Ind. M.’ 
Rapid Bz. • 
„U“ 16 Feb. 
C.S.M. Sv.
Vulcan
Met. Cugir 
Olimpia
Rapid. Buc.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

224-162 
196-130 
196-222 
163-162

38
37
34
34

I6
6
8
8
8 175-207 34
9 191-165 33
8 160-150 33
9 174-230 33
9 150-161 32

I
I

•) Echipe penalizate cu cite un 
punct.

I

IMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE LUPTE
I

>ag''f7)

Inumai prin 
le ei au ob- 
loria (Mihai 
Infir, Ștefan 
I Ilie Matei, 
I au^k'upat 
1“'
I, m(FT ales, 
[ansamblu a 
[in toate în- 
| categoriilor 
bte. Am re- 
|nța lui Ște- 
Lcidentat în 
burg), care, 
|t întîlni cu 
rersar, cam- 
lapio Sipilla 
mine, de a- 
rit „duelul" 
schi și Ro
și forma de 
Ion Grigo- 
examene). 

kntașii aces- 
Ciim spu- 

h Al de pre- 
ța recentele 
knțial fizic 
disponibili- 
sup^rioare, 

de apărare

sari de 
tîndu-șl,
.familie"), luptătorii 

.libere"

ițini adver-

certă valoare (dispu- 
dealtfel, 4 finale in 

„xaiiuxiu ;, luptătorii fruntași 
de „libere" n-au manifestai un 
prea mare progres față de cel 
arătat la ultimele competiții de 
amploare, excepție făcînd, poa
te, doar Vasile Pușcașu. Nicu 
Dineu a cedat in fața lui 
Gheorghc Neagoe, mai comba
tiv și cu o ambiție superioară. 
Aurel Neagu a părăsit prea 
repede „cursa" pentru locurile 
fruntașe, pierzînd prea ușor (la 
„tuș") meciul decisiv cu Bernd 
Bobrich (R.D.G.), adversar va
loros, dar asupra căruia Neagu 
deținea victorii anterioare. Tra
ian Marineseu — comportări 
inegale și, ca și altădată, lipsă 
de clarviziune tactică. Un alt 
titular, Gh. Fodore s-a acci
dentat în prima întilnire așa 
incit... A absentat (și ei acci
dentat) Gheorghe Mițu, meda
liatul cu aur la recentele cam
pionate europene ale „speran
țelor", de la Slagaren (Olanda), 
în ciuda rezultatelor finale — 
evoluții modeste, cu prea puți
ne „sclipiri" și la alte catego
rii, mai ales la cat. 74 kg, un
de Claudiu Tămăduianu a pier
dut prin descalificare întilnirea 
din turul 5- în fața lui Con
stantin Damaschin, după

rerea noastră aflat intr-un pro
gres care-1 readuce in atenția 
selecționerilor. Și el nemulțu
mit, in general, de modul in 
care au luptat unii dintre spor
tivii de la „libere", antrenorul 
coordonator Ion Crisnic ne 
spunea, printre altele, că „se 
vede că se muncește așa cum 
trebuie doar la cluburile Stea
ua, Dinamo Brașov, Steagul ro
șu Brașov, Vulcan F .
de aceea sint multe greutăți 
la nivelul lotului reprezenta
tiv". Pare să aibă dreptate.

Campionatele ' ,__ _
de lupte ale României au con
stituit, în același timp, un im
portant mijloc, de pregătire (la 
ambele stiluri) și pentru cei 
care bat la porțile loturilor, și 
pentru „șperanțe" și juniori. 
Pentru că, amintim doar cîteva 
din competițiile viitoare, iată, 
sînt aproape „europenele" de 
tineret la greco-romane și cele 
de juniori (greco-romane și li
bere), „Turneul Prietenia", pre
cum și turneele internaționale 
din Cehoslovacia. Iugoslavia și 
Polonia. Acum, după ultimele 
finale de la Floreasca, a în
ceput, se înțelege, „ora" învă
țămintelor. Să sperăm că ea 
va fi intens folosită, că la fi
nele ei va crește cota valorică 
a acestui sport, la toate cșa-. 
Ioanele lui.
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București și I 
ilie greutăți |

ă dreptate..-. I 
internaționale I 

lârtinî an nnr»-.' "
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CiȘTIGATORII
I

Belașat mal 
La și mai u- 
lirlad).
[secundă au 
llpelor CHI- 
LTREȘTI și 
IU. O im pre- 
ki jocul mo- 
fa buna pre- 
I lăsat echipa 
■ care s-a ri- 
[velul diviziei 
Ea s-a clasat 
|B., 3—0 CU 
Iu Steaua ro- 
fe C.P.B. (3—0 
pua "roșie) și 
k CSȘ). S-au 
obirlie, Floa- 
latan, Corne- 
pariana Țo- 
irea (C.P.B.), 
kiinița Roșea,

__ 1 ro-
Cristina 
Mărgi- 

(INCOV), 
Catinca

(^fepua
■
lora
Bt
R-), 
3une arbitra-

r, coresp.

CAMPIONATUL 
AL CAPITALEI 

în cadrul campionatului Capita
lei, la care au participat și tră
gători invitați din ț-ară, desfășurat 
la poligoanele Tunari și Dinamo, 
Gheorghe Constantin (Olimpia) a 
realizat 558 p în proba de pistol 
liber seniori. In proba similară 
a juniorilor. Gheorghe Pop 
(U.T.A.) a cîștigat cu 540 p, în 
timp ce pistolul standard senioa
re a revenit Anișoarei Matei (Di
namo) cu ““ ‘ -------
rezultate : 
senioare : 
(Olimpia) 
junioare :
(CSȘ Rădăuți) 554 p ; pușcă stan
dard 3X20 f, junioare : 1. Cera- 
sela Ungureanu (Steaua) 551 p ; 
pușcă 10 m, seniori : 1. E. Anto
nescu (Dinamo) 584 p ; pe echipe, 
seniori : 1. olimpia 75 p, 2. Stea
ua 42 p, 3. Metalul 38 p; juniori: 
1. Steaua 91 p, 2. Olimpia 29 
3. Unirea Focșani 11 p.

★
La campionatele europene 

talere aruncate din turn, 
încep astăzi la Zaragoza, în Spa
nia. sînt prezenți și trei specia
liști români ai probei, Ioan To
man, Constantin Paraschiv, Atila 
Ciorba, care vor participa atît în 
proba individuală cît și în cea pe 
echipe.

584 p. Dintre celelalte 
pușcă standard 60 f.c. 
1. Romanița Petrescu 
591 p ; pistol standard
1. Tania Macovieiuc

P»

de 
care

f STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
lă PRONO- 

13 iunie 1984 
llubului spor- 
ucurești, str. 
începînd de 

le cîștigățoa- 
și la radio : 

mul II și la 
I, fiind repe- 

k jora 8,55, pe

de pe un bilet ciștigător suma se 
ridică la cel 
Cumpărați-vă

puțin 70.000 lei. 
biletele din timp !

î I CENTURII DELTEI ' LA BOX
Ediția a

Deltei" la _ _______
in Sala sporturilor din Tulcea 
în prezenta unui numeros pu
blic. care a aplaudat cu căl
dură evoluțiile pugilistilor care 
si-au disputat primele locuri 
ale competiției. IATĂ CÎS* 
TIGATORH „centurilor" : ju
niori mici : cal. minimă : I.

(Delta Tulcea) ; se-

17-a a 
box s-a

„Centurii 
desfășurat

nioii
Streioiu . __ ______
mimuscă : Cr. Velea (Delta) ; 
cocoș : T.
tul Tulcea) . _
muscă : N. Manolache (Delta) ; 
coeoș : A. Scarlat (Delta) : 
semiușoarâ : C. Roman (Di
namo) : ușoară : V. Panți- 
că (Unirea Focșani) ; seniori : 
cocoș : N.
pană : Cr. 
tonul
C.

Ciocan (Metalurgis- 
juniori nuri :

Craiu (Delta) ; 
Gheorehisor (Pis- 

Slatina) 
Tomorjan 

semimijtoeie : 
hova) : 
Niculescu 
eie : Gh. 
lati) 1 semigrea : 
(A.S.A. Buzău).
Pompiliu COMȘA

; semiușoară : 
(Muscelul) ; 

L. Sandu (Pra- 
znijlocie mică 

(Steaua) J 
Dobrc

: M.
mijlo- 

(B. C. Ga- 
Fl. Robu

coresp.
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le va avea-loc 
Loto 2. cîș- 
le 6 categorii, 
urne fixe^ și 
recum și au- 
k)C“, în cazul 
i multe cate- 
ră rezultată

• în curând 
CIT SPECIAL 
Pronosport I In luna iulie a.c., la 
tragerile LOTO și PRONOEXPRES 
(obișnuite, speciale șl excepțio
nale) ca și la concursurile PRO
NOSPORT, se vor atribui nume
roase autoturisme de acest tip !

autoturisme OLT- 
la sistemele Loto-

pulung 1a Tisa — Maramureș), 
Eugen Ujică (Făgăraș), Aurel 
Dăscălescu (Iași), Tuclor Victor 
(Brăila), Ion Comșa (Constanța), 
Gh. Lupu (Com. Berzenți — Ba
cău) etc. Seria de mari cîștigă- 
tori de autoturisme TRABANT 
601-combi va continua ! Cereți 
LOZUL AUTOTURISMELOR !

CÎȘTIGURILE
CONCURSULUI PRONOSPORT

DIN 10 IUNIE 1981

u:

• Recent a fost cîștigat cel 
de-al 14-lea autoturism TRA
BANT 601-combi, din emisiunea 
specială limitată LOZUL AUTO
TURISMELOR, aflată încă în vîn- 
zare ! Printre cei care și le-au 
ridicat în ultima vreme se numă
ră Neeulse Stanislav (P. Neamț), 
Mircea rostea Ion Croito
ri (Brașov), Fekete* Zoltan (Cim-

Categoria 1 (12 rezultate) : 4 
variante 100% a 6.274 lei și 
39 variante 25% a 1.569 lei ;

Categoria
37 variante
842 variante

Categoria
394 variante
7.851 variante 25% a 23 Iei.

_— lv a j-.uwiz ici ,
2 (11 rezultate) : 
100% a 523 l.ei și 
25% a 131 lei ;
3 (10 rezultate) : 
100% a 92 Ici și

I
I
I
I
I
I
I

Privind linia de clasament și 
rezultatele lui F.C. Bihor, ești 
tentat să spui că echipa și-a 
desfășurat activitatea sub sem
nul... cifrei 4 ! Adică : în cele 
34 de meciuri disputate a rea
lizat 34 de puncte, a reușit 14 
victorii, dar a înregistrat și 14 
înfringeri, și a marcat cu 4 go
luri mai mult decit a primit ; 
a realizat două victorii cu 4—0, 
trei cu 4—1, una cu 4—2, a pier
dut.de trei ori cu 4—1 și o dată 
cu 4—2 !

Desigur, toate acestea nu sînt 
decit un joc, o speculație a 
cronicarului. Dar faptul că oră- 
denii au realizat în medie cite 
un punct de meci (deci 50 la 
sută din totalul punctelor puse 
în joc) rămîne o realitate și 
ești tentat să te întrebi : este 
oare mulțumită F.C. Bihor să 
fie caracterizată drept o „aurea 
mediocritas ?“ Multe echipe, 
chiar foarte mulțe (mai pre
cis, o jumătate de clasament...) 
ar fi fost bucuroase să obțină 
același număr de puncte ca și 
formația orădeană. dar orăde- 
nii înșiși credem că nu sînt 
mulțumiți de ei. S-a spus des
pre „ll“-le lui Zare și Grosu 
că ar putea deveni o echipă 
pentru Cupa UEFA. Dar ea nu 
este (cel puțin deocamdată) nici 
măcar pentru Cupa Balcanică.
■, AVă'ăX\\VL\\X\\\\)\\\\

f 7. F. C. BIHOR 34

Pericol la poarta arădenilor, uncle Augustin seamănă 'panică, dar . 
portarul Balasz este bine încadrat de revelația returului, Zare, . 
și de Sziics. (Fază din meciul Dinănio F.C. B'ho'F 3—1, dispu
tat în prima parte a campionatului).
balistică, pentru jucătorii 
valoare care s-au născut 
meleagurile bihorene.

Ar fi greu ca roș-albaștrii 
urce pînă la înălțimile... ameți
toare ale locurilor 4 sau 3 ? 
Nicidecum, fiindcă echipa a do
vedit că. deși a revenit în ;,A“

AWWWWWWWWWWW^

14 6 14 50-46 34

Foto : D. NEAGU '
de 
pe

să

de fructuos.
multe. Mai

dispărut din echipă

(o pierdut 2 cu Sportul studențesc,0 • A r«eliz«t 28 de puncte acasă ,_____ _ __ . _
cite 1 cu Ccrvinul, F; C. Olt, Rapid și Universitatea Craiova) șt a 
obținut 6 puncte, in deplasare (cite 2 cu Rapid și Dunărea C.S.U., 
cite 1 cu F. C. Baia Mane și Politehnica lași).

g • Cel mei bun loc ocupat : 3 - intre etapele a 8-a și a 12-a ; 
cot mai slab loc : 15 — etapa a 3-a.
• Golgeterii echipei : Grosu 12 goluri, Georgescu. 11, lie 8, Mtțre- 

șan 5. Biszok 4, Zare și Nedelcu — cite 3, Filip 2, Tămaș 1, Bumbescu
7. Ti.) — autogol. ... . , .

• jucători folosiți : 21 ; Zare, Biszolc și lie — cite 34 de meciuri,
Dianu 33, Gh, Dumitrescu și Mureșan — cite 32, Georgescu 31, Nițu 
și Filip — cite 30, Tămaș 29, Grosu șl Botasz ‘ .......................
Liliac 13, Kiss 11, I. Gheorghe 7i Sziics și Lozăr 
Roatiș 3, Rozsa 2.
• Cartonașe roșii : Filip (etapa a 15-a).
• Cartonașe galbene : 22 ; cele mai multe : Mureșan 5.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m, toate fiind transformate

(Grosu 3, Mureșan 2) ; a fost sancționată cu 6 penoltyuri : 3 transfor- 
mate, 3 ratate. _

• A expediat 377 de șuturi, dintre care 177 pe poartă.
A\WX\W\W.WW'

ȘUTI J, IS ISA.< 
g . (F. C. Olt) 
g • Jucăto

g

cite 22, Nedelcu 16, 5*:
cite 6, D. Nicolce 4,. 5$

8

I
eu toate că. față de campiona- 
tul trecut, a realizat un salt 
de... 4 locuri : de pe poziția a 
11-a
mai două puncte în plus (34 
față de 32 cu un an în urmă). 
Dacă în campionatul viitor ar 
tnai urca 4 locuri, ei, da, F.C. 
Bihor ar fi în Cupa UEFA, 
ceea ce frumosul oraș de pe 
Criș ar merita din plin, cel pu
țin pentru bogata sa istorie fot-

pe a 7-a, și asta cu nu-

de numai doi ani, are forță. Și 
are și pregătire, și are și ta
lente în rîndul jucătorilor, 
mai că bihorenii se pare 
s-au speriat de ei înșiși, 
ceea ce pot, după startul 
și suita de cinci partide 
toamnă cînd au mers din 
torie în victorie și 
de cîteva etape, au 
cui 3.

Numai că returul

3 puncte pentru victorie ?

Nu
că 
de 

bun 
din 

vic- 
timpcînd, 

ocupat lo-

nu a mai

fost atît 
sint mai 
Grosu a 
după etapa a 22-a datorită u- 
nei accidentări urmată de o o- 
perație de menise ; ceea ce, e 
drept, a redus din capacitatea 
ofensivă a echipei, deși s-ar 
putea spune — și nu fără te
mei —. F.C. Bihor l-a redesco
perit pa C. C orgescu (care, la 
rîndul . lui, accidentat, lipsise 
multă vreme din echipă în. 
campionatul trecut), și a făcut 
să se vorbească tot mai mult 
(elogios) de un tînăr atacant, 
He, a cărui productivitate 
crescut de la joc la joc. pen
tru a „exploda" în final, cu 
trei goluri în partida cu Dina
mo. A intervenit insă și auto- 
muIțun)ireaL jucătorilor pentru 
locul fruntaș ocupat în prima 
parte a campionatului și multor 
meciuri nu li s-a mai acordat 
atenția cuvenită. Drept urmare, 
între etapele 22 și 26. orăde- 
nii realizează doar 3 puncte, iar 
în ultimele 4 etape — numai 
2 ! Trăgînd din nou linie și fă-' 
cînd totalul — locul 13 în retur. 
O cădere vertiginoasă de 8 
locuri față de prima parte a 
întrecerii.

Astfel de coborișuri de Ia o 
valoare afirmată și recunoseuiă 
nu înseamnă lipsă dc pregătire, 
ci automulțumirc din partea 
jucătorilor. A te mulțumi cu 
puțin, a nu încerca să tc auto- 
depășeșii — iată principala ca
rență care ține echipa biho
reana încă departe de un loc 
pentru „UEFA".

Mircea TUDORAN

Motivele 
intii că

a

NU ERA

,AR STIMULA INTERESUL JUCĂTORILOR 
Șl ANTRENORILOR, IAR CEI MAI BUNI 

VOR AVEA ClȘTIG DE CAUZĂ,,
este de părere antrenerul Robert Cosmoc

A*Fost jucător de Divizia .
(la Petrolul și Jiul), in repetate 
rînduri antrenor la diferite lo
turi naționale (juniori, tineret, 
echipa reprezentativă), Robert 
Cosmoc se numără printre teh
nicienii de frunte ai fotbalului 
nostru. Iată de ce am conside
rat foarte utilă părerea sa asu
pra propunerii ziarului nostru 
de a se acorda în campionat 3 
puncte pentru victorie.

— Ce părere are antrenorul 
Robert Cosmoc ?

— împărtășesc această idee, 
convins fiind de 
sporirea calității competiției in
terne și, implicit, a fotbalului 
practicat. Nu sînt adeptul nou
lui cu orice preț, ci sînt con
vins de eficiența unei astfel de 
măsuri. întotdeauna am fost 
partizanul jocului pe atac, idee 
pe care m-am străduit s-o im
prim și actualei mele forma
ții. C.S.M. Suceava, care lasă 
o impresie frumoasă unde evo
luează. Dar nu alae numai de 
dragul atacului. Cele trei punc
te pentru victorie ar stimula 
pe cei mai buni, pentru că a 
juca pentru 
să realizezi, 
ambele faze ale jocului, de a- 
tac și apărare.

— Aceasta ar însemna o im-

utilitatea ei in

victorie înseamnă 
în egală măsură,

bunăiățirc pe multiple planuri.
— Fără îndoială. Se va eere 

unei echipe mai pețiaă preocu
pare pentru neutralizarea ad
versarului, pentru stricarea jo- 
eului (lucru eel mai ușor de 
realizat), cum fac, de regulă, 
echipele mai slabe valoric, și 
mai multă preocupare pentru 
jocul echipei tale. Nu am fost 
niciodată adeptul unei tactici 
pentru meciurile de acasă și al 
alteia pentru cele din depla
sare, idee care ar fi serios 
combătută de propunerea de 
care vorbim. Dacă se joacă 
pentru trei puncte, altfel se 
vor pregăti și echipele. Se vor 
produce mutații și in optica ju
cătorilor, se vor angaja mai 
mult, cu mai multă convingere, 
oaspeții nu-și vor mai lega 
speranțeie doar de reușita unui 
contraatac sau nu vor mai 
practica un fotbal steril în ob
ținerea unui mult visat punct. 
Echipa cu mai multe registre 
de exprimare va avea cîștig de 
cauză, măsura ar duce la o ie
rarhizare mai justă la ambii 
poli ai clasamentului. Și mai 
am o ultimă propunere : meciu
rile tur-retur să fie conduse de 
același arbitru, pentru a se crea 
șanse egale echipelor cînd iși 
schimbă rolurile de gazde și 
oaspete. (AL. C.)

MAI BINE l-t?
Din clipa cînd a reușit să în

scrie un gol, Minerul Comă- 
nești a început că „tragă d<: 
timp", prin mijloacele bine cu
noscute, în speranța că în fe
lul acesta va scurta timpul pî
nă la fluierul final și va ob
ține o victorie asupra oaspe
ților, echipa FEPA 74 Bîriad. 
Speranțe care păreau să se 
realizeze, dar în primul minut 
al prelungirilor dictate de ar
bitru pentru acele „trageri de 
timp", iată că, la un corner, 
FEPA a înscris golul egaliza
tor : 1—1. În acest moment, ju
cătorii echipei gazdă s-au re
pezit la arbitru, cerindu-i să 
anuleze golul și începînd să-l 
lovească, semnalul dindu-1 ju
cătorul Andreeseu. M"i mulți 
spectatori au intrat și ei în te
ren, lovindu-1 pe unul din ar
bitrii de linie.

Aplicînd prevederile regula
mentului pentru asemenea ca-, 
zuri, Comisia dc disciplină a 
a anulat, in primul rînd, acel 
1—1 de pe teren, omologînd 
meciul cu rezultatul de 3—0 
pentru FEPA. Echipa Minerul 
Comănești va trebui să suporte 
și o altă sancțiune : aceea de 
a nu avea dreptul să organi
zeze meciuri pe teren propriu 
3 etape. Și jucătorul Andrees- 
cu și-a primit „porția", fiind 
suspendat pe 2 ani. Chiar nu 
vor să învețe nimic unele for
mații și*unii jucători din pe
depsele . primite, pentru aseme
nea fapte, de alte echipe ? A- 
ceste sancțiuni nu sînt prelu
crate ? Se pare că nu, după 
cele întîmplate la Comănești și 
în alte părți !

Jack BGRANtU

pierdut.de


SPORTIVI ROSTUI I
FESTE HOTARE I •Sfavneul fined

BELGRAD. 12 (Agerpres). — 
Turnaul international de șah 
desfășurat la Rakovila . (Iugo
slavia) a 
Abramovici 
9,5 p din 13 posibile.-urmat 
Mihai Șubă (România) — 
șl Sznapik (Polonia) 
In ultima rundă, 
maestru ' român 
l-a învins pe sahistul 
slav Velicikovici.

BUDAPESTA. 12 (Agerpres). 
— In turneul international fe
minin de șah de la Budapesta, 
după 12 runde. în clasament 
conduce Irina Levitina 
(U.R.S.S.) cu 8 p (1). Maestra 
româncă Eugenia Ghindă se 
află pe locul 5, cu 5 p și trei 
partide întrerupte. în runda 
a 12-a. Porubskj a cîstigat la 
Szaday. Korucsai a invins-o 
pe Voiska. iar partidele Levi
tina— Heinze si Alehina— 
Pvtcl s-au încheiat remiză.

PHENIAN, 12 (Agerpres). — 
Turneul international feminin 
de volei de la Wonsan (R.P.D. 
Coreeană) a revenit primei re
prezentative a tării 
urmată în clasamentul 
de selecționata orașului 
iing. echipa R.S.F.S.

fost cîștigat 
(Iugoslavia).

de 
cu 
de 
8p

7,5 P. 
marele 

Mihai $ubă 
iugo-

gazdă. 
final 
Bei- 

Ruse. 
Polonia. România. Ungaria si 
R.P.D. Coreeană — formația 
secundă.
petiției s-au înregistrat 
toarele 
reeană A 
Polonia - 
lectionata 
Coreeană B 3—2.

în ultima zi a com- 
__ ______ urmă- 

rezultate : R.P.D. Co- 
— Ungaria 3—0 : 
România 3—1 : se- 
Beiiing — RP.tt

GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

vinia Agache 79,35, Mirka Ko- 
blizkova (R.S.C.) 78,75, Simona 
Păuca 78,55 p.

O Tn triunghiularul Italia — 
România — Cehoslovacia de la 
Pistoia. reprezentativa mas
culină a României s-a si
tuat pe locul doi. Clasa
ment : 1. Italia 280,90 p,
2. România 280,05 p, 3. Ce
hoslovacia 279,40. Iată primii 
clasați la individual compus : 
Diego Lazarich (It.) 56,75 p, 
Vittorio Allievi (It.)- 56,65 p. 
Valentin Pîntea 56,60 p, Octa
vian Ionașiu 56,05 p, Rocco 
Amboni (It.) 55,85 p, Gabriele 
Bianchi (It.) 55,75 p. Rezultatul 
echipei noastre 
dent mai bun 
Nicula n-ar fi 
aparate (! ?).
• La Valladolid, în 

în concursul internațional 
gimnastică ritmică (ciștigat de 
Diliana Gheorghieva, din Bul
garia cu 39,650 p, urmată de 
compatrioata sa Bianka Panova 
cu 39,150 p și Galina Belogla
zova, din U.R.S.S., cu 39,050 p), 
Doina Stăiculescu s-a situat pe 
locul 10 cu 38,150 p, iar Alina 
Drăgan — pe locul 12 cu 37,750 
p. Au participat 14 concurente 
din Bulgaria, U.R.S.S., Spania, 
Cehoslovacia si România.

ar fi 
dacă 

ratat

fost evi- 
Eniilian

5 din 5
Spania, 

de

„EUROPENELE* DE TRAP
Zaragoza. Campionatele eu

ropene de talere aruncate din 
șanț au stabilit următorii ci?-, 
tigători : seniori : Ricardo San
cho (Spania) 199 t (2. Peter 
Blecher — R.F.G. 198 t, 3. Timo 
Nieminen — Finlanda 197 t) ; 
senioare: Elena Șișirina (URSS) 
189 t (2. Carmen Vonbothmer
— RFG 188 t, 3. Elena Sețova
— URSS 188 t); juniori : Niso- 
lav Belczrik (Cehoslovacia) 
192 t.

(Urmare din pag I)

în cursul zilei de marți, ea a 
avut un antrenament de dimi
neață, a reluat lucrul la ora 
17,30 pentru a putea asista, fi
nalmente, la 
lui „Euro" ’84 de 
veniment asupra 
reveni. Noutatea 
aceea că Boloni a depășit di
ficultățile 
la „călcîiul lui Achile1 
bun de joc în proporție 
sută la sută.

Ora meciului cu Spania 
apropie, 
văd întâmplător, 
goslavia 
făcut 
este 
nouă,

deschiderea 
la Paris, e- 
căruia vom 

zilei este

traumatismului său 
si este 

de

I
I
I
I
I
I
I

se 
să 

Iu-
care a 

atita vîlvă. Spania 
o echipă realmente 
cu puține excepții, 

are o frecvență ofensivă in
comparabil mai mare față 
de ceea ce a oferit la ,.E1 
Mundial". Are un mijlocaș. 
Victor, un om de mare trava
liu. de tipul lui Overaih de 
pe timpuri, iar în Gordillo un 
jucător de trei compartimente, 
care acoperă cu ușurință tot 
flancul sting al terenului, el 
fiind de fapt cel mai pericu
los atacant în secundele ur
mătoare unei faze defensive, 
pe care o rezolvă cu același 
succes. Echipa Spaniei are un 
potential fizic deosebit, reia 
numeroasele atacuri i 
dute. dar mi s-a părut 
puțin eficace pe culoarul 
mijloc, unde Santillana 
să resimtă povara anilor, 
pivotînd destul de static . 
tru a încerca să deschidă cu
loare de trecere lui Victor, lui 
Senor și chiar lui Maceda, ale 
căror intrări. spectaculoase, 
pot fi un excelent prilej de 
contraatac.

în cadrul echipei noastre se 
simte o . emulație între jucă
tori. deoarece. în pofida fap
tului că există un model de 
echipă — cea de la Bratislava 
— se pare că unele posturi 
pot fi disputate oină in ulti
mul minut. pornind de la 
ideea că orice echipă, orice 
formație, trebuie construită în’ 
raport de ceea ce prezintă ad
versarul. Din acest punct de 
vedere, Mircea Lucescu consi
deră că vechea „lege" care

Am avut prilejul 
meciul 

Spania, 
vîlvă. 

echipă 
puține

pier- 
mai 

. din 
pare 

el 
pen'

Programul de asi

spune că niciodată nu trebuie 
să schimbi echipa care a ob
ținut un succes este o mică 
erezie care vine in contrazicere 
tocmai cu faptul că adversarii 
sînt diferiți.

Aici la Chasse sur Rhone, 
spectatorii care reușesc să ur
mărească antrenamentele echi
pei noastre — la 19 km de ho
tel — sînt în căutarea biletu
lui pentru acest meci așteptat 
cu mare interes.

Spaniolii se află in apropiere 
de Lyon, au venit cu un întreg 
stat major care cuprinde ■ nu
meroși conducători, foști și ac
tuali antrenori printre care Lu
is Suarez. Din surse gazetă
rești, șe pare că Munoz se în
dreaptă spre echipa pe care 
am intrevâzut-o in prezentarea 
echipei Spaniei acum citeva 
zile, adică : Arconada — Ur- 
quiaga, Goicoechea, Maceda, 
Camacho — Senor, Victor, Ga
llego, Gordillo — Santillana, 
Carrasco.

Presa franceză apreciază că 
meciul România — Spania ră- 
mine unul foarte deschis ori
cărui rezultat. Au fost publica
te și unele cote care balansea
ză în jurul echilibrului lui 
50—50. Aici se vorbește despre 
o anume rigoare defensivă • a 
echipei noastre, capabilă să fa
că zile grele oricărui atac și 
mai ales unui atac spontan, in
tuitiv.

Echipa României a pus ac
cent la ultimul antrenament pe 
mărirea vitezei de joc, a cir
culației paselor directe, care 
au stat la baza succesului ei 
la Stockholm.

Cam atit în aceste momente 
de febrilă așteptare, cind orice 
declarație nu face decit să ex
prime mai mult dorința decit 
evaluarea obiectivă a unei si
tuații. O evaluare obiectivă ca
re nu își prea are rostul in
tr-un sport care, iată, oferă si
tuații aproape neverosimile, ca 
în cazul echipei Angliei, care 
învinsă cu 2—0 de echipa Uni
unii Sovietice, pe Wembley, se 
îmbarcă intr-un avion, traver
sează Oceanul și surclasează e- 

chipa Braziliei.

Gr. I BELGIA-IUGOSLAVIA, la Lens (ora 21,30)
0 Bilanțul ultimelor 10 jocuri ale celor două echipe este urmă
torul : '
BELGIA — 4 victorii, 4 egalități, 2 înfrîngeri, golaveraj : 14—13 
IUGOSLAVIA — 6 victorii, 2 egalități. 2 înfrîngeri, golaveraj : 
15—13 - „

lată echipele probabile, care se vor înfrunta astăzi :
BELGIA : Pfaff — Grun, De Greef, Clijsters, De Wolf — Scifo, Van- 

dereycken, Vercauteren, Ceuiemans — Claesen, Vcindenbergh.
IUGOSLAVIA : Simovici - Stoikovici, Kataneț, Zaieț, Hadzibeghici - 

Gudelj, Bazdarevici, Șest ici, Susici — Halilovici, Vujovicî.
ARBITRUL MECIULUI

ȘI ANTRENORII CELOR DOUA FORMAȚII
Va conduce Erik Fredrikson 

(Suedia), născut la 13 februa
rie 1943. A devenit arbitru în 
1967. A 
partide 
care la C.M. din Spania (Iu
goslavia — Irlanda de Nord 
0—0), iar recent finala C.C.E. 
dintre A. S. Roma și Liver
pool.

Antrenorul echipei Belgiei : 
Guy Thys, născut la 6 de
cembrie 1922. In 1976 a devenit 
succesorul lui Raymond Goe- 
thals. în 1980, sub conducerea 
sa, echipa Belgiei s-a calificat 
în finala C.E. de la Roma. 
Este un excelent pedagog, dar

condus numeroase 
importante, printre'

are greutăți în prezent, în al
cătuirea formației (în special 
în apărare) în urma suspen
dării jucătorilor de la Stan
dard Liege.

Antrenorul echipei Iugosla
viei : Todor Veselinovici, năs
cut la 22 octombrie 1930. A 
jucat de 42 de ori in echipa 
reprezentativă. In.1982 a deve
nit succesorul lui Miljan Mil- 
janicl. A dus o muncă asiduă 
pentru alcătuirea lotului în- 
cercind 57 de jucători. Fină 
la urmă a alcătuit un lot din 
jucători tineri și alții consa- 
crați, cu experiență.

ȘTIRI.. ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI...
• Lotul R. F. Ger- 

a susținut 
după-amiază, 

ultimul 
înaintea

mania 
marți 
lingă Paris, 
antrenament 
meciului cu Portuga
lia. Antrenorul Der- 
wall nu a anunțat 
încă echipa de start, 
dar a declarat ziariș
tilor că singura In
certitudine este folo
sirea mijlocașului 
Wolfgang Rolff.
• Dintre cele 7 e- 

chipe care au trecut 
prin preliminarii, a- 
pă rarea cea mai bună 
s-a dovedit a fi cea 
a României — cu 
doar 3 goluri primite, 
urmată de R. F. Ger
mania și Danemarca 
— 5 goluri. Atacul cel 
mai productiv a fost 
cel al Spaniei — 24
de goluri, dar să nu 
uităm că ibericii, în 
ultimul joc cu Malta, 
au învins cu 12—1 șl 
numai astfel au reu
șit să se califice și să 
realizeze recordul de 
goluri.

• Cel mai tinăr ju
cător din loturile pre
zente în Franța este 
Scifo din .echipa Bel
giei : 18 ani. El este 
de origine italiană, 
dar la 8 iunie a pri
mit cetățenia belgia
nă. Pe locul al doilea 
este jucătorul român 
Hagi — 19 ani. In 
schimb, cel mai vîrst- 
nic jucător este por
tarul de rezervă al 
Portugaliei, Dama; 
(Portimonese) care va 
împlini la 8 octom
brie 37 de ani ! De 
altfel, echipa cu me
dia de vîrstă cea mai 
ridicată este Portuga
lia.
• Cel 

Câtor al 
nai este

mai înalt ju- 
turneului fi- 
Silviu Lung 

— portarul . echipei 
României : 1,94 m, iar 
cel mai scund este 
mijlocașul francez A- 
lain Giresse : 1,63 m.
• Printre cei 160 de 

jucători aflați în lo
turile celor 8 echipe 
ale turneului final se

numără doar 7 debu
tau ți în loturile res
pective : Rust (Fran
ța), De Connick și 
Grun (Belgia), Falken- 
mayer (R. F. Germa
nia), 
(Spania), 
(România) 
(Portugalia).
• In cursul zilei de

marți, echipa Portu
galiei, instalată deo
camdată lingă Stras
bourg, a făcut o plim
bare pe bulevardele 
orașului alsacian
„pentru relaxare și 
bună dispoziție" cum 
declara antrenorul Ca- 
brita. Tot el spunea 
că antrenamentul de 
luni seara a fost foar
te ,.tare“ și jucătorii 
meritau o destindere. 
Portughezii, relatează 
Agenția „France Pres- 
se“, au un moral ex
celent.
• Pînă la întîlnirea 

de aseară, palmaresul 
întilnirilor Franța — 
Danemarca : o victo
rie franceză, un egal, 
trei victorii daneze.

Zubizarreta 
Dragnea 

și Silva

I ECHIPA FRANȚEI VICTORIOASA IN MECIUL INAUGURAL
■ 1

I
»
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nemarcei, desemnate să sem- 
Ineze „uvertura" turneului 

final al celei de a șaptea 
ediții a '. „europenelor". N-a 
fost de fel un meci „fes
tiv". Dimpotrivă, s-a jucat as
pru, atacurile la balon au fost 
uneori violente, și n-au lipsit 
..victimele" — Simonsen, serjos 
accidentat, sau actele de ne- 
sportivitate — Amoros eliminat!

1 Figura de prim-plan a serii a 
fost, spre bucuria gazdelor, ju
cătorul lor preferat Platini, au
torul primului gol marcat in a- 
cest turneu, un gol mare, echi
valent cu două puncte care s-au 
clătinat oină in ultimele secun
de.

Meciul dintre echipa tării 
gazdă și una dintre revelațiile 
preliminariilor. Danemarca. a 
demarat alert, fără complexe de 
partea oaspeților, cu acțiuni ra

pide la ambele porti. Danezii 
| vor rezolva „startul psihologic".

în min. 2. cînd portarul Qvist a

I
I
I
I
I
I
I

intervenit excelent la centrarea 
de gol a lui Amoros, după care 
s-au aruncat ei în ofensivă și 
numai intervențiile lui Bossis 
(min. 5 și 9) și Battiston (min. 
24) sau imprecizia lui Elkjaer 
(min. 17) au stopat începutul 
bun al nordicilor. Francezii sînt 
surprinși de jocul gindit si o- 
fensiv al oaspeților și acțiunile 
individuale (Platini — lovitură 
liberă de la 25 m. în min. 25 
și Battiston — cursă periculoasă
— min. 29) nu pot îngenunchea 
o defensivă compactă și decisă, 
care știe să lanseze și contra
atacuri foarte tăioase (Elkjaer
— min. 30 și 38).Gazdele vor 
tremura serios în min. 36. cînd 
numai reflexul uluitor al por
tarului Bats a făcut ?a tabela 
de marcaj să nu reflecte' și ea 
superioritatea in joc a formației 
antrenate de Sepp Piontek. care, 
in min. 43. îl pierde pe inteli
gentul Simonsen, accidentat de 
Le Roux.

Spectaculoasa repriză secundă 
incepe cu aceleași frumoase a-

ANCA PĂTRĂȘCOIU - PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALA
(Urmare din vag I)

fel, și la 100 m spate. Anca e 
bine plasată, favorita publicu
lui. specialiștilor si... pre
sei de la Bratislava fiind de
vansată în topul probei de trei 
sportive din R. D. Germană și 
de Carmen Bunaciu. 
a venit vorba de Carmen, 
subliniem că i 
campioană a 
remarcabilă, 
băimărcancă 
nometrele la 
tentativă de 
centului său record 
și 1:02,81 la 100 m spate 
2:15,47 la 200 m. același proce
deu. Multipla medaliată a 
marilor competiții din lume, 
(elevă a antrenoarei emerite 
Cristina Șopterian), Împreună 
cu Anca Pătrășcoiu. repre
zintă marile noastre speranțe 
pentru Los Angeles. Două fete 
din generații diferite, două

Fiindcă 
... să 

si marea noastră 
avut o prezentă 
secondînd-o pe 
și oprind cro- 

i 1:02.58 (intr-o 
doborîre a re-

1:02,01) 
și

mari talente... „Coniinuînd an
trenamentele la aceiași para
metri inalti. putem trăi curînd 
satisfacții 
deosebite.
ca și al Maricicăi Culică 
al lui Robert Pinter (candidați 
la medaliile europenelor de 
juniori). au fost evidente 
roadele acumulărilor in sta
giul de pregătire la altitudine. 
Consider că o altă scurtă 
perioadă de muncă Ia altitudi
ne sau un concurs „tare" ar 
avea efecte dintre cele mai 
favorabile".

Micul lot al înotătorilor noș
tri s-a înapoiat, de fapt, de la 
Bratislava și cu alte per
formanțe. Cu un total de 11 
cupe oferite de organizatori, 
pe lingă rezultatele con
semnate în numărul de ieri 
trebuind să adăugăm cla
sarea pe locul I si în ierarhia 
celor 14 cluburi a echipei băi- 
mărene (Anca Pătrășcoiu, Ro-

dintre cele mai 
In cazul Ancăi, 

sau

bert Pinter. Eniko Palcncsâr) 
și faptul că timpul de 2:17,79 
obținut de Maricica Culică la 
200 m fluture reprezintă un 
nou record național de junioa
re (v.r. Gabriela Baka — 
2:18,45). Antrenorul Dimeca 
s-a . arătat mulțumit si de 
comportarea lui Pinter .— 
„a concurat reținut, emoționat 
pe prima sută la 200 m flu
ture, pentru a inota excelent 
ultimii 50 m (locul 3) asemănă
tor si la 200 liber (locul 2)“
— și a dublei învingătoare, la
400 și 800 m liber. Eniko Fa- 
lencsar. pe prima distantă cu 
record personal — 4:27,33.
Sub posibilități. în schimb, 
rezultatele Andreei Hideg- 
kuti — 1:18,26. respectiv 2:46,73 
în probele preferate, de bras
— si mai cu seamă ale 
Creț. necalificată în
— 1:08.40 la 100 m 
2:27.70 la 200 m 
2:14,61 la. 200 m liber.

tacuri daneze, ratate mai ales 
de Laudrup (min. 53 — ezită la 
14 m, pe culoar ideal), Ber- 
telsen (min. 58). Lerby (min. 
60) sau rezolvate salutar de 
Bossis (min. 53 și 56). Scăpati 
cu bine din acest iureș, elevii 
lui Michel Hidalgo schimbă ..re
gistrul". accelerează atacul și 
Platini se află de două ori în 
fata golului (min. 61 și 64), dar 
portarul Qvist este imbatabil. 
Mare ocazie însă și la poarta 
franceză. în min. 70, cînd im
petuosul Elkjaer (1,83 m; 80 kg) 
n-are șansă. Replica gazdelor e 
promptă și Giresse reușește o 
fază de mare spectacol (min.
76). care anunță golul din min. 
78 cind PLATINI finalizează cu 
ari sul de la marginea careului, 
3 actiune-șnur. Finalul „crește". 
Lauridsen și Giresse ratează în- 
tr-un singur minut (82) egalarea 
Si desprinderea. Bats se opune 
Solului (min. 84). Final frumos 
umbrit doar de gestul lui Amo
ros eliminat în min. 87. cînd 
l-a lovit cu capul pe J. Olsen, în 
timp ce jocul era oprit.

Arbitrdl V. Roțh (R.F. Germa
nia) a condus formațiile :•

FRANȚA : Bats Battiston, 
Le Roux (min. 60 Domergue), 
Bossis. Amoros — Țigana. Fer
nandez. Giresse. Platini — La
combe, Bellone.

DANEMARCA : Qvist — Niel
sen, M. Olsen. Lerby. Busk — 
Bertelsen. Arnesen (min. 80 J. 
Olsen). Berggreen. Simonsen 
(min. 46 Lauridsen) — Laudrup, 
Elkjaer.

f-OTBAL
• „Cupa Elveției" a fost cîști- 

gată de Servette Geneva, care a 
dispus în finală cu 1—0 de Lau
sanne. După 90 de minute scorul 
a fost egal (0—0), apoi în pre
lungiri, Geiger a înscris unicul 
gol (min. 95). Internaționalul bel
gian Renquin (Servette) și-a pre
lungit contractul pînă în 1990. De 
notat că Renquin are acum 29 de 
ani ! Pe de altă parte, Thomas 
Suneson de la Malmo F.F. (de 
15 ori internațional suedez, în 
vîrstă de 25 de ani) va juca în 
noul sezon la Lausanne.
• In meci amical la Tel Aviv : 

Israel — Țara Galilor 0—0,
• Echipa bulgară 

Zagora a dispus eu 
latasaray, în cadrul 
canice" Intercluburi.
• Astă seară, la

Beroe Stara 
4—2 de Ga- 
„Cupei bal-

Montevideo, 
selecționata Angliei va susține al 
doilea meci din cadrul turneului 
din America de Sud. Ea va in
timi reprezentativa Uruguay-ului. 
Meciul este așteptat cu mare in
teres, îndeosebi după victoria 
obținută de englezi (2—0), cu 
Brazilia, prima din istoria întîl- 
nirilor dintre cele două țări! Din 
1953, Anglia și Uruguay s-au în- 
tilnit de 6 ori. Egalitatea este în 
prezent perfectă: două victorii 
engleze, două uruguayene și 
două egalități. Anglia va alinia 
aceeași echipă ca și la Rio de 
Janeiro, iar gazdele, pe cea mai 
bună pe care o au în prezent șl 
care se pregătește pentru preli
minariile C.M. ’ffs, în vederea 
partidelor cu Chile și Ecuador.
• La Melbourne, în joc amical: 

Sel. Australiei — Juventus To
rino 1—1 (1—0).

Corinel 
finale 

fluture, 
fluture.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Nanjing : Yu Zi- 

chang 110 mg. — 13,95 (record al 
R. P. Chineze) • Sydney : cursă 
de maraton : Jon Anderson (SUA) 
2.13:13, la femei : .Ngaire Drake 
(Noua Zeelandă) 2.41:30 • Tam
pere : Juha Tiainen ciocan — 
81,52 m (record finlandez) • Ga
teshead (Anglia) 200 m — Adeoye 
Nafe (17 ani) 20,77, 5 000 m — Ea- 
mon Martin 13:23,33 • Rehlingen 
(RFG) : Udo Beyer greutate — 
22,04 m (la 18 cm de recordul său 
mondial).

CĂLĂRIE • Marele premiu de 
obstacole de la Wiesbaden a re
venit .mexicanului Fernando Sen-

dros 4 p (45,14) clasat înaintea 
francezului De Balanda 4 p (46,90 
s) și austriecei Monika Hirsch 4 
p (152,46 s).

MOTOCICLISM • Campionatul 
mondial de viteză, la Le Castellet 
(Franța) : 250 cmc : Anton Mang 
(RFG) medie orară 159,623 ; 500
cine : Freddie Spencer (SUA) me
die orară 168,166 km ; ataș : Bi- 
land, Waltisperg (Elveția) medie 
orară 161,400 km ; 125 cmc 
Nieto (Spania) medie 
152,305 km.

VOLEI • Turneul de 
Paulo; Iugoslavia — R.P. 
3—1 (—11, 7, 4, 14).

: Angel 
orară

la Sa o 
Chineză
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