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Finalele campionatelor naționale ele atletism I
A

MARICICA PUICĂ A ÎNREGISTRAT CEL MAI BUN REZULTAT
I
I

MONDIAL AL ANULUI LA 3000 m- 8:33,57 ! I

ADVERSARELE ECHIPELOR ROMANEȘTI 
ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL I

r Pe stadionul „23 August' au 
început ieri întrecerile ediției 
a 68-a a campionatelor na
ționale de atletism ale senio
rilor, competiție care repre
zintă un ultim criteriu de se
lecție în vederea participării 
la Jocurile Olimpice de Ia Los 

, Angeles. Cîteva performanțe,

• în serii,
• Mihaela

de

la 800 m — Fița Lovin 1:58,0 I
Loghin la

campioana
pioană a tării! Acestui sir im
presionant de victorii i-a adău
gat și opt titluri de campioană

alergătoarelor la 3 000 mMaricica Puică in fruntea

realizate în probele de 3 000 
m și 800 m îndeosebi, 
tașează prin valoare.

se de-

Prima ciștigătoare la 
ediție a campionatelor 
aruncătoarea de greutate Mi
haela 
Sabău). 
Craiova, 
cări ea __ ____ ___ ______
două (20,14 m. prima si 20,24 
m. a treia). suficiente însă 
pentru a-i consfinți o netă su
perioritate asupra partenerelor 
de întrecere. Mihaela Loghin a 
cîstigat marți pentru a zecea 
oară consecutiv titlul de cam-

actuala 
a fost

Loghin (antrenor loan 
reprezentînd C.S.M. 

Din cele sase incer- 
n-a avut reușite declt

în întreceri republicane de sa
lă. In activitatea ei. Mihaela a 
doborit de 13 ori recordul na
tional. ea fiind nrima dintre 
atletele noastre care a atins 
trei „granițe* importante : 19 
m. apoi 20 m si. mai zilele tre
cute. 21 m.

Romeo V1LARA
Vladimir MORARU

Fotografiile : tan MIHA1CA

(Continuare In oao >—

PATRU MEDALII DE AUR
LA „CONCURSUL PRIETENIA*4 DE GIMNASTICA

Participarea gimnastelor si 
gimnastilor români la ediția 
din acest an a „Concursului 
Prietenia", organizat la Trnavo 
(Cehoslovacia), s-a soldat cu fru
moase succese. Daniela Silivas 
(individual compus st para-

Mihaela Tănase (si
la feminin si Marian 

(sărituri) la masculin

lele), 
rituri) 
Stoiean 
au cucerit medalii de aur. E-
chipa de fete a tării noastre a 
cucerit medalia de argint

„Cupa Steaua14 la tir

al
a

10-lea titlu
țârii

I
I.

IN
CORNELIU ION

LA PISTOL VITEZĂ

A J.O.,
597 p

O Victorie românească și Io proba-maraton: llie 
Codreapu - 1161 p • lessia Leskiv la a doua victorie

Rezultatele ridicate realizate 
in cadrul concursului interna
țional de tir dotat cu „Cupa 
Steaua", desfășurat la poligo
nul Tunari din Capitală. au 
continuat și in cea de a doua 
zi de întreceri. De astă dată 
a venit rîndul multiplului 
nostru campion din proba de 
pistol viteză. Corneliu Ion, să 
ofere un adevărat „recital* cu 
puține zile înaintea plecării 
sale spre Loa Angeles, gazda 
Jocurilor Olimpice. După ce. 
in wiaa WmuB. campionul

Corneliu Ion «pre 
o nouă medalie 

olimpici ?-

Ieri, la prînz. în saloanele hotelului „Intercontinental* 
din Geneva, a avut loc operațiunea tragerii la sorți ta 
cele trei competiții fotbalistice continentale intercluburi : 
Cupa campionilor europeni, Cupa cupelor și Cupa UEFA, 
în prezența membrilor forului european de specialitate, a 
delegațilar echipelor participante, a reprezentanților pre
sei etc.

In primul tur meciurile se vor desfășura Ia 19 septembrie 
și 3 octombrie. Celor patru reprezentante ale fotbalului 
românesc între care Dinamo București și Universitatea 
Craiova au fost stabilite inițial drept capi de serie, sor
ții le-au rezervat următoarele adversare s

Cupa campionilor europeni

DINAMO BICLREȘTI
Cupa cupelor ----------

STEAUA BUCUREȘTI

0M0N1A NICOSIA

A. S. ROUĂ

I
I
I
I
I
I

Cupa U.E.F.A. -

BETIS SEYILLA
SPORTUL STUDENȚESC

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
INTERNAZIONALE MILANO

Citiți in pagina a 4-a programul complet al celor trei 
competiții și scurte prezentări ale viitoarelor adversare ale 
echipelor noastre.

Stadionul — școală a muncii, școală a vieții

LECȚII PENTRU COMPETIȚIA CEA MAI LUNGA

I
I
I

Popas In laboratorul Biologului Alin SAVU - lostul baschetbalist international de la steaua
Pentru iubitorii sportului in general și ai basche

tului ta mod special, numele Iul Alin Savu se con
fundă cu una din perioadele de glorie ale baschetu
lui nostru, stelistul fiind de peste 
ponent de bază, al reprezentativei, 
tor, in anii 1967 și 1968. el a fost 
chipa continentului.

L-am revăzut lntr-una din zilele 
suplă siluetă, ca pe timpul cînd. alături de coechi
pierii lui. evolua în teren, cu aceeași pătrunzătoare, 
dar caldă privire ca în momentele in care mingea 
plecată din mina lui aluneca prin cercul de pe pa
nou. De această dată. însă, nu se mai afla în tre
ning sau în obișnuitul echipament de baschet, ci in
tr-un halat alb. la masa de lucru. înconjurat de 
eprubete, microscoape și alte aparate, prezente in 
laboratorul........................................... ...
Alin Savu
tineri din secțiile de copii și 

juniori ale clubului militar. îi 
urmăream ’.
să-mi reamintesc gesturile de 
jucător. Cind ultimul 
campion* a părăsit 
rul. dialogul cu Alin 
legat firesc.

— îi priveai parcă 
anume fel pe micii 
Aline 1

— Caut să le rețin 
parcă din dorința ea. 
ani. eind sper ea destui 
ajunge mari sportivi, să 
reamintesc.

— Ce l-ai oferit sportului 
ta întreaga ta carieră de per
former ?

— O mare pasiune. Șl anii 
tinereții mele—

— Iar el ce ti-a oferit, la 
rlndu-i ?

— De multe ari m-am gin- 
dit, și de fiecare dată miaza 
dat același răspuns. Baschetul 
mi-a dai tocmai ce-mi lipsea 
mai mult la adolescentă : tn- 
erederea ta mine.

— Cum «-au .Împăcat* ma
rea performantă șl Învățătura ?

200 de ori com- 
Și nu intîmplă- 
selecționat în e-

trecute. Aceeași

de biochimie al clubului Steaua. Lt. col. 
avea ca „pacienți*

mișcările încercând

.viitor 
laborato- 
Savu s-a

tatr-un 
sportivi.

fi gările, 
peste 

var 
mi-l

mult și. apre satisfacția celor 
prezenți. n-a greșit declt un 
singur toc, în manșe a doua, 
și. cu ue nauar. a adunat W 
p, șl un tatei de SdT p. Este 
ua rezultaț iKamlțfctar la pprs-

dreptul sa gtatJease* 
■ Ă-. ,-A ,-y A A .1 »

ciștigarea unei medalii. Va
loare* perfennaaței M Corne
liu Ion eate dema—tratil «I 
de faptul a* al daflan etaaat

guinței

în laboratorul de
biochimie. pe
noul „teren* de
afirmare a ta-
lentului ți Hr-

SUCCESE LA TENIS DE MASĂ
cunoscut 
irtive. și 
nare a

La Concursul international 
„Tinerele iperanțe ale teni
sului de mas**, ediția a XV-a, 
desfășurat la Vama, cu particl- 
parea sportivilor din Ceho
slovacia. R D. Germani. R. F. 
Germania. Polonia. România, 
Ungaria șl Bulgaria. cadetele 
noaatre au obtinut dou* succese 
remarcabile : locul 1 la proba
pe echipe (Anca Cheler. Emilia 
Clasa) fl la individual (Anca 
Cheler). !âri nici o tnfringere.

Finalizările pregătirilor olimpice

decisive pentru obținerea succeselor I

HANDBALIȘTII PE DRUMUL 
ATINGERII FORMEI MAXIME
Duminică. în întîlnirea cu re

prezentativa Ungariei, la Ora
dea. olimpicii handbalului 
românesc și-au încheiat seria
lul partidelor-test. de verificare 
înaintea turneului final al J.O. 
de la Los Angeles. Pentru multi 
dintre cei care au asistat la 
meci sau l-au vizionat De mi
cul ecran a fost evident că e- 
chipa României are un poten
țial foarte puternic, nefiind, 
totuși pe deplin satlsfăcuți 
de evoluția handbaliștilor 
noștri cu trei săptămlni 
înainte de debutul olim
pic. La reținerea acestora au 
contribuit mai multi factori. In

așa. motive obiective. Mai sint 
insă si altele, care tin de un 
obicei mai vechi al handbalis
telor noștri, acela de a nu se 
mobiliza in meciurile in care 
n-au o puternică motivație. A- 
ceastă tendință, combătută ve
hement de antrenori, are — ca 
prim efect — ratarea posibili
tății de pregătire la nivelul cel 
mai înalt al exigențelor 
în intrecerile-test de fapt ra
tarea obiectivului primordial al 
acestor evoluții.

Antrenorul emerit Nicolae 
Nedef, coordonatorul colectivu
lui tehnic de pregătire a lotu
lui olimpic, ne spunea : „Sîn- 
tem eonștienți eă î» cele 21 de 
■ila pe care le mai avea* la 
dispariție pteă la «tartiil tras
atei Iteal da ta M. este «a-

primul tind, este vorba de tea
ma sportivilor de a m accidenta 
(motiv pentrv care m evitat •- 
deaea aaataetui direct sa adrar-

i'i



Un partizan al promovării tineretului. Tănase Tănase, Întoarce... loala La turneul din Olanda

NUMAI CRITERIUL VALORII!
O discuție cu antrenorul 

brașovean Tănase Tănase, 
acest „ultim mohican- al ge
nerației sale rămas pe barica
dele primei divizii voleibalisti- 
ce, oferă întotdeauna ceva in
teresant de reținut. „Nea 
Tică" este mereu preocupat 
de tot ce se petrece în spor
tul căruia i-a consacrat o 
viață. De data asta era cam 
amărit.

— Tinerețea e de... vină, se 
explică el. Tineretul, al cărui 
susținător fără rezerve am 
fost și rămin, dar cu o condi
ție : să merite !

— Ce s-a întîmplat ? întreb.

— Avem prea putini ti
neri, iii general, iar cei care 
sint știu asta si ne cam joacă 
feste. Noi, la Tractorul, am 
avut mereu cite un jucător-doi 
de perspectivă si i-am tot 
pierdut. Si, ca să dau eiteva 
nume, i-aș aminti pe Strauff, 
Covaciu, Oprea. Pintea, Du- 
mitrache, dintre care doar 
Oprea ne-a părăsit cu motiv 
Necazul vine tocmai de la fap
tul că tinerii, pe care sint cm 
obligafi prin regulament sd-i 
avem si să-i ținem in terenul 
de joc (permanent unul). au 
ajuns să se simtă indispen
sabili. $i, cum este cam cri
ză de sportivi tineri care să 
fie cit de cit apti de înca
drare in sextetul de bacă, 
ne cam joacă pe degete și trec 
la alte echipe, eăutlnd avan
taje. Cei mai răsăriti. chiar 
dacă nu pleacă, W cam fac de 
cap, lipsind de la antrena
mente, sau lipsind echipa de 
aportul lor la unele jocuri im
portante, cum ne-a făcut nouă 
de eurind Dumitrache, spre 
sfirsitul campionatului, cind

ne-a lăsat in... pană, plecind 
in București.

— Cum explicați acest feno
men ?

— Este un fenomen întreți
nut de cîfiva ani pe de o par
te de producția scăzută de va
lori, ducind la nesatisfacerea 
nevoilor Diviziei „A“ nici 
sub aspect numeric si nici — 
mai ales — calitativ, iar pe de 
altă parte de forțarea, prin 
regulament, a echipelor de 
a-i folosi permanent (și, prin 
urmare, de a și-i disputa). De 
aici »i dezvoltarea la aceștia 
a unor apucături mercantiliste, 
a condiționărilor. Ei abu
zează, speculează, urmăresc 
avantaje, muncesc mai pu
țin. Aud că acum există in
tenția ca prevederile regula
mentului să se modifice și 
mai mult in favoarea ..pro
movării tineretului", adică
fiecare echipă sd fie obli
gată să joace cu doi tineri 
in sextet, adică o treime.„

— Asta in ideea formării 
timpurii a unor sportivi mai 
valoroși. care lipsesc lotu
rilor naționale, voleiul’ti nos
tru.

— Este un paliativ Puti
nii tineri care vin de tos se 
văd și mai mult scutiți de e- 
fortul in pregătire pe ea- 
re-l presupune marea per
formanță, cei trei-patru dc 
la fiecare echipă concurind 
doar pentru două locuri 
sigure și fiind scutiți de con
curenta cu cei mai experi
mentați, de munca ți ambi
ția de a-i depăși pe aceștia. 
Nu cred că există antre
nor care să-și vrea binele — 
al lui și al echipei sale — sd

na promoveze un tinăr valo
ros, care merită intr-adevăr. 
Ce, a fost nevoie de regula
ment ca Dinamo să-l promove
ze pe Căta-Chifiga sau pe 
S. Pop 1 Ori Steaua pe 
Dascălu, Pentelescu, Pralea 
(concomitent !) sau pe Sol
ea și Pădurețu ? Nu, ei au 
promovat prin valoare, la 
momentul oportun, în con
curentă cu „veteranii". Ce 
foloase a avut lotul de pe ur
ma acestei „forțări" f După 
părerea mea, nici unul ! Ti
nerii care nu s-au consacrat 
prin muncă, prin pregătire se
rioasă, prin dorință fermă 
de afirmare la echipele lor 
de club nu numai că nu au 
ajuns in lot, ei au devenit re
zerve (virstnice .') la Divi
zia „A".

— Prin urmare, nu vedeți 
în clauza regulamentară in 
discuție o soluție de a ridica 
valoarea voleiului nostru.

— Dimpotrivă ! Eventuala 
obligativitate de a folosi nu 
unul, ci doi jucători tineri (la 
o virstă care se suprapune in 
general pe creșterea cerințe
lor fată de pregătirea lor pro
fesionali, pe perioada satis
facerii stagiului militar ele, 
adică pe un fond mai scăzut 
de pregătire) va duce la di
minuarea și mai accentuată a 
nivelului campionatului. Nu 
este numai părerea mea 
Și, pe urmă, de unde 48 de ti
neri apți de .A' 1

Intr-adevăr, mai trebuie 
meditat la întinerire, care 
nu trebuie forțată, fn detri
mentul calității, nici la e- 
chipele de club, nici la lotu
rile naționale...

Aurelian BREBEANU
"■'/««■«■■■■■■■■■ani

CARENȚE MAI VECHI ÎN JOCUL 
POLOISTILOR NOȘTRI

puternicul 
săptămîna 

Olan- 
noas- 
cinci- 
după 

So- 
Aus-

Participînd la 
turneu organizat 
trecută la Dordrecht, In 
da. echipa de polo a tării 
tre s-a clasat pe locul al 
lea în clasamentul final, 
reprezentativele Uniunii 
vietice. R. F. Germania, 
traliei si Olandei. devansind 
selecționatele Spaniei si Fran
ței. în fata cărora a terminat 
învingătoare. Rezultatele nu 
au — evident — darul să mul
țumească. chiar dacă prin
tre adversare s-au aflat for
mații din primul eșalon al po- 
loului mondial, 
campioana 
nentului 
De altfel._ 
Anatol 
torul 
apreciază 
pregătirea 
la nivelul 
du-se 
vechi : 
tuatii _  ___________
merică, greșeli in apărare ș.a. 
„Poloiștii noștri — ne spunea 
prof. Anatol Grințescu — au 
început bine turneul, dind sa
tisfacție în primele două me
ciuri. pentru ea in următoa
rele să cedeze in finaîuri, 
după ee au condus trei reprize 
eu Olanda sau Australia. Ne
încrezători în tinerii V. Ser- 
ban. Pantea. Duculet (primul 
a fost, totuși, folosit in partida 
cu U.R.S.S. si a marcat patru 
goluri...), antrenorii echipei, 
Gh. Zamfirescu si D. Po
pescu, au întrebuințat in 
general doar 7—8 jucători. Din
tre aceștia, Spînu, singurul por
tar care a făcut deplasarea, a 
avut unele intervenții oportu
ne. dar a primit si multe go-

în frunte cu 
lumii si a conti- 

euronean 
antrenorul 

Grințescu 
delegației 

că. 
fizică 
cerut, 

totodată < 
ineficacitatea 

de

(U.R.S.S.). 
federal 

i — conducă- 
române — 
în general, 
nu a fost 

manfestîn- 
carente mai 

in si- 
superioritate nu-

luri parabile, E. Ionescu a fost 
util numai în apărare, 
lean s-a 
Costrăs a 
cu Spania 
Hagiu nu 
cunoscută, 
meroase ______
faze, ca si celălalt centru. 
Popescu. Doar Moiceanu 
prezentat la un nivel constant 
bun. Turneul din Olanda — 
in care s-au evidențiat din 
nou forța de joc. omogenita
tea echipelor U.R.S.S. și 

care selecționata 
confirmat progre- 
uîtima vreme — 

în ceea ce ne

_ ___ Arde-
dovedit inconstant, 

evoluat foarte bine 
si în rest modest, 
a arătat eficacitatea 

Gordan — cu nu- 
greseli în ambele 

S.
s-a

R.F.G., în 
Australiei a 
sul el din 
ne-a arătat 
privește eă e nevoie de multă 
muncă in continuare, de disci- 

for- 
re-

plină. dăruire pentru 
marea unei autentice 
prezentative de valoare".

Să sperăm că participarea 
poloistilor noștri la Balca
niadă (12—15 iulie, la Becej, în 
Iugoslavia) ne va dovedi 
se merge
(G.R.).

că 
pe acest drum.

Carne

Vacanță 
destinderi 
tului, a 
rilor distj 
minunate 
ții. Acea 
domnește 
nierească 
durii Mog 
de vis, al 
profesorul 
Toitan, < 
tru Petrei 
mul cu-n 
față (poat 
besc copiii 
rector). 1 
vacanțe es 
pionierești 
tot rodul

Animații 
mosferă 
dine în 
copiilor, 
tru activ 
tive, pe a 
Ies că ei 
gospodăria 
nicia gos 
nici acești 
nieri din

STADIONUL-ȘCOALA
(Urmare din pag. 1)

FINALELE
(Urmare din pag. I)

liana lonescu-Lengyel (C.S.M. 
Craiova) 17,83 m, 4. Mihaela Sa- 
mollă (C.S.S.A. C-lung) 19,06 m, 
5. Livla Simon (Muscelul C-lung) 
16,40 m, s. Liliana Isac (Dinamo 
Buc.) 14,85 m.

A doua finală a primei zile 
de concurs, a doua victorie a 
unei atlete de la CSM Craiova, 
cursa feminină de 400 m. Pe 
prima parte a distantei s-au 
aflat în frunte Maria Samungi 
Si Elena Lina, dar de la ju
mătatea turnantei a doua 
Niculina Lazarciuc s-a apro
piat amenințător și a ieșit pri
ma în ultima linie dreaptă, 
impunîndu-se clar în finisul 
probei, cu un nou record per
sonal.

Rezultate tehnice : 1. Niculina 
Lazarciuc (C.S.M. Craiova) 51,68 
— campioană națională, 2. Maria 
Samungi (Rapid Buc.) 51,92. 3. 
Iboia Korodi (Tricolorul Oradea) 
52,15. 4. Elena Lina (C.S.M. Cra
iova) 52,20, 5. Iulla Radu (Viitorul 
Vaslui) 53,09, 6. Stelufa Hăpăianu 
(LE.F.S.) 53,73, 7. Daniela Gămă
lie (Viitorul Buc.) 53.74 — record 
de junioare I (v.r. 53,86).

După un an în care si-a în
cercat șansele pe o distanță 
care, evident, nu i-a convenit 
(800 m). Horia Toboc a revenit 
la cursa turului de stadion. 
Finala de ieri, la 400 m. a 
dominat-o categoric. ca-n 
timpurile sele bune, impu
nîndu-se aproape fără replică. 
In spatele lui s-a dat. e drept, 
o aprigă luptă pentru cuceri
rea locurilor pe podium. dar 
rezultatele sînt modeste.

CAMPIONATELOR
Rezultate tehnice : 1. Horia To

boc (Steaua) 46,89 — campion na
țional, 2. Cornel Slmlon (C.S.U. 
Brașov) 47,68, 3. Marin Rădos (Di
namo Buc.) 47,96, 4. Mircea Da
mian (Politehnica Timiș.) 48,41, 5. 
Livlu Roșea (I.E.F.S.) 4«,70, 5.
Grigore Anghel (Dinamo) Buc.) 
49,99.

Lucia Militam a asaltat ani 
de-a rîndul titlul national la 
100 m, dar fără succes. Ieri, 
în sfîrsit. sl-a văzut visul îm
plinit ! Ea a avut un start 
foarte bun în finală, s-a dus 
lansat spre sosire si a rezistat 
finisului puternic al Nataliei 
Caraiosifoglu prima favorită a 
probei.

Rezultate tehnice : 1. Lucia Mi
litam (Steaua) 11,58 — campioană 
națională, 2. Natalia Caraiosifoglu 
(Rapid Buc.) 1/1,65. 3. Doina Jlnga 
(Rapid Buc.) 14,68, 4. Ramona
Stelei (CJS.S. Pollt. Timiș.) la,89, 
5. Marieta Bcu (Met. Huned.) 
11,97, 6. Elena Constantlnescu(Viitorul) 12,90.

După multe luni de pauză 
competitională. impusă de di
ferite acidentări. Pani Stanciu 
(corecordman al probei) si-a 
adjudecat victoria la 100 m, 
dar numai dună studierea 
foarte atentă a fotografiei so
sirii. deoarece, si următorul 
clasat a realizat același timp •

Rezultate tehnice : 1. Paul Stan- 
eiu (Steaua) 19,74 — campion na
țional, 2. Comei Hăpăianu 
(LE.F.S) 19,74, 2. Radu Ababel
fl.r.F.S.) 19,92, 4. Vlorel Suclu 
(Dinamo) 10,», I. Comei Pletra- 
riu (C.A. Roman) 10.85 9. Florin 
FSorea (Steaua) 19,93.

SANSELE NOASTRE
ui

(in cupele europene de fotbal)

NAȚIONALE DE
Maricica Puică, una dintre 

candidatele noastre de bază la 
podiumul olimpic, a luat parte 
la 3000 m după ce. dimineața, 
a evoluat în seriile cursei de 
800 m. Fără a fi avut „asisten
ta" vreunei eolege, Maricica 
Puică a realizat o cursă re
marcabilă, doar puțin lipsimdu-i 
să realizeze un nou record na
țional. Oricum, timpul ei de 
ieri este cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului și a treia 
performanță românească din 
toate timpurile.

Rezultatele tehnice : 1. Maricica 
Puică (Olimpia Buc.) 8:33,57 — 
campioană națională, 2. Elena Fl- 
datov (Delta Tulcea) 8:54,32, 3. 
Iulla Ionescu (Știința Bacău) 
8:53,24, 4. Elena Kadas (Tricolo
rul Oradea) 9:05,80, 5. Daniela
Vleru (I.E.F.S.) 9:07,92, 6. Mariana 
Stănescu (Politehnica Timiș.) 
9:09,31.

Conform așteptărilor, sibianul 
Vasile Bichea, s-a impus fără 
probleme în cursa de 3000 m 
obstacole.

Rezultate tehnice : 1. Vasile
Bicbea (CSM Sibiu) 8:31,09 —
campion național. 2. Augustin 
Barbu (ASA Sibiu) 8:32,83, 3.
Gheorghe Neamțu (Prahova PI.) 
1:39,89. 4. Marian Bălan (Oțelul 
Gl.) 8:47,23, 5. Marcel Martines 
(Dinamo Buc.) 8:47,45. 6. Cornel 
Mflaș (CSM Zalău) 8:57,71.

Celelalte rezultate le vom 
publica în numărul nostru de 
mîine. în orice caz. reținem 
timpul de 1:58,0. înregistrat 
de Fi ța Lovin în serii ta 800 m.

Campionatele continuă astăzi 
cu întrecerile zilei a doua, 
dimineața de la ora 9.30 și 
după-amiaza la 17.43. Vor a- 
vea loc finalele : 800 m. 5 km 
mars. 4 X 100 m. disc și hep- 
tatlon la femei, 1500 m. 4X 100

ATLETISM

M1HAELA LOGHIN

iioarea profesiune. întotdeauna 
mi-a plăcut să spun — și o 
fac acum cu aceeași plăcere — 
că am fost formați nu numai 
pentru a deveni campioni, ei 
și adevărați oameni, utili so
cietății. Și cind fac această 
afirmație nu mă gîndesc nu
mai la mine. Există o întrea
gă suită dc exemple, Mircea 
Ștefănescu. fostul portar al 
echipei noastre de polo, este 
unul din inginerii constructori 
ai Palatului sporturilor și cul
turii. rugbystul Paul Ciobănel 
sau voleibalistul Marius Ior- 
ga — apreciați ingineri, hoche- 
istul Anton Biro și atletul Va- 
leriu Jurcă — stomatologi. Și 
exemplele pot continua. O se
rie de handbaliști, atleți, lup
tători și alții sînt destoinici 
ofițeri cu pregătirea fizică in 
unitățile noastre militare. De 
asemenea, datorită pregătirii

m. 110 mg, înălțime, lungime, 
suliță, ciocan și decatlon la 
băieți.

(Urmare din pag. a 4-a) 
Gordillo, sau Universitatea 
Craiova contra Betis Sevilla, 
ca și Iorgulescu contra 
Rummenigge si Coraș con
tra Collovati, sau Sportul 
studențesc contra Interna- 
zionaie Milano, iată două 
foarte atractive curse „cap 
la cap“. cu sosiri în care 
învingătorul poate fi decis 
„la fotografie". Șansele ju
cătorilor noștri depind in 
mare măsură de ei înșiși. 
De pregătirea lor. de lupta 
lor. luptă în care trebuie să 
arunce totul. Dină la ultima 
picătură de energie!

în sfîrsit. Dinamo are 
sortii cei mai favorabili. 
Prin comparație cu adversa
rele celorlalte ambasadoare 
ale fotbalului românesc de 
club această constatare este 
incontestabilă. Prin raporta

re insă la „aventurile fotba
lului". calificarea dinamo- 
viștilor în turul II al 
C.C.E. nu a fost decisă — 
cum s-ar putea crede la o 
„citire" superficială — ieri 
la hotelul Intercontinental 
din Geneva, dacă avem în 
vedere „simplul" precedent 
al ediției trecute în care 
Omonia Nicosia a fost eli
minată de T.S.K.A. Sofia 
după două victorii aproape 
simetrice (0—3 la Sofia și 
4—1 la Nicosia), la dife
rente egale hotărind golul 
înscris în deplasare de cam
pionii Bulgariei !

Care sînt atunci sansele 
fotbaliștilor noștri ?

Sansele lor nu sint nici 
mari, nici mici, dsr, sânt 
șanse reale.

Unde sir e aceste sanse ? 
în inir'dle. în munca și 

în bocancii fotbaliștilor...

ADMINISTRATE DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 IULIE 

1984

Categoria 1 (12 rezultate) : 1 
variantă 25% a 32.676 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate) : 1 
variantă 100% a 8.524 lei si 19 
variante 25% a 2.131 lei.

Categoria 3 (10 rezultate) : 12 
variante 100% a 1.111 lei si 216 
variante 25% a 278 lei.
• Tragerea excursiilor PRONO- 

EXPRES de astăzi 11 iulie va

LOZinPLIC
cu 
cFștigurî 
în băniși 

sutoturisme

avea loc în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Staicovlci nr. 42, Inceptnd de la 
ora 17,15. Numerele clștigătoare 
vor fi radiodifuzate la ora 19 (pe 
programul H), la ora 23 (pe pro
gramul I), precum șl a doua zi, 
la ora 8,55, pe programul I.
• Excursii tn R. D. Germană, 

autoturisme „OLTCIT SPECIAL", 
precum și bani se pot cîștlga și 
la tragerea LOTO de vineri 13 
iulie a.c„ pentru care biletele se 
mai află încă tn vînzare. Vă in
formăm că excursia în R. D. Ger
mană este programată pe unul 
dintre cele mal atractive trasee. 
Biletele de 25 lei vă oferă posi
bilitatea obținerii de autoturisme, 
excursii, cît șl bani, ele avînd 
drept de participare la toate ex
tragerile. important : numerele 
jucate vineri 13 iulie le puteți 
repeta "și la altă tragere a 
excursiilor LOTO — cea de vineri 
29 iulie, dotată eu aceleași ciștl- 
guri.
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„CUPA STEAUA"
(Urmare din pag. 1)

două puncte diferență. Marin 
Stan a cîștigat barajul pentru 
locul 3. cu foarte tînărul său 
învins. Daniel Neagu, acesta 
din urmă — revelația con
cursului — a realizat un nou 
record personal în compania 
unor ași ai probei.

O frumoasă victorie inter
națională a obținut și Ilie Co- 
dreanu. în proba de pușcă li
beră 3X40 f. printre învinșii 
săi numărindu-se Vladimir 
Lvov, campion european la 
ultima ediție a competiției. 
Stelistul iși datorează succe
sul, in primul rînd. poziției în 
picioare pe care a și dștigat-o 
de altfel, de o manieră cate
gorică (11 puncte diferență 
față de următorul clasat).

Dintre sportivii oaspeți s-a 
remarcat din nou Lessia Les- 
kiv, care, după victoria de la 
poziția culcat, a cîștigat și

întrecere 
ale prob 
Nici i
sare (an
parcă, c 
reanu...)
bătaie c 
nindi^B 

viteză^®
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PRECĂTIBIU OLIMPICE Ml
(Urmare din pag. 1)

finisare, obligatorii insă pentru 
a ne prezenta Ia nivelul pre
tențiilor cu care plecăm Ia Los 
Angeles. De aceea le și cerem 
băieților să nu precupețească 
nici un efort. Experiența anulni 
*80, amară, desigur, ne determi
nă să înțelegem că aceasta este 
o perioadă deosebit de impor
tantă, cind drumurile formei 
sportive se bifurcă : spre apo
geu sau spre... perigeu. Noi tre
buie să ne înscriem pe drumul 
care duce Ia piscul valorii".

Intr-adevăr, de puține ori an
trenorii lotului au avut de ales 
între atîtea valori, fiind obligați 
de numărul de jucători fixat 
de regulamentul participării la 
J.O. (15) să renunțe cu regret 
la unii dintre membrii lotului. 
Și tot de puține ori au benefi
ciat de jucători multi capabili 
să evolueze pe mai multe pos
turi. Valoarea echipei și palma
resul ei din ultimele 8 luni,
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„Iată-ne, noi, cei mai buni la învățătură" — spun, parcă, cei ce 
pozează, in tabără la Mogoțoaia...

ta SPOT— 
a jocu- 
lei de 
■drume
ția. care 
•a
111

pio- 
pă- 
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vred- 
nf vred- 
de plo- 

iu, pen

tru că toți sînt fruntași la în
vățătură.

„în prim-planul progra
mului celor două săptăminl 
pe care le vor petrece aici, în 
satul Consiliului 
al organizației 
din Capitală, se află sportul 
— ne spune comandantul de u- 
nitate, Camelia Murgu, Școa
la generală din comuna Gal-

municipal 
pionierilor

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
GRUNAU. în cadrul Con

cursului Prietenia la canotaj 
juniori, care a reuiflt echi
paje din opt țări, tinerii rameri 
și vîslasi români au avut 
o comportare bună, cîștigînd 
proba de 2 + 1 băieți. prin 
Ioan Șnep, Dragos Neagu si 
Iulian Sachelarescu 15:19,16). 
Pe locurile următoare : 2.
R. D. Germană (Kellner, 
Rathke + Wischnat) 5:20,37, 3. 
Bulgaria (Kumbursski. Kiev + 
Stomnov) 5.-24,74. La această 
puternică regată. canotorii 
români au mai ocupat 8 locuri 
II, la 4 + 1 rame, 4 vîsle (bă-

ieti), 4 + 1 rame, 2 rame, 2 
vîsle, simplu. 4 + 1 visle si 
8 + 1 (fete), ceea ce reprezintă 
un bilanț remarcabil.

BEIJING, 10 (Agerprcs). — 
Echipa masculină de bas
chet a României si-a înche
iat turneul în R. P. Chineză 
jucînd la Beijing cu selecțio
nata Armatei populare de eli
berare. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 82—70 (43—41) in fa
voarea sportivilor români.

Din cele opt meciuri susți
nute în acest turneu. echipa 
României a cîștigat sase si a 
pierdut două.

CAIACISTA COLINA POPOV
I iNVINGĂTOARE LA BYDGOSZCZ
I
I

în cadrul regatei Internatio
nale de 
rată la 
româncă 
clstigat 
1MK.

caiac-canoe
Bydgoszcz.

Calina 
proba de simplu

urmată de Ewa
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Cil, ȘCOALĂ A VIEȚII
Majoritate 
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prisma 

alte fe- 
:ente. am 
de viață 

ti minu- 
pe toate 

tre.
;adar, că 
qș- aport 
^«isihie

corectitudine. Ia îndrăzneală, 
la st&pinirea de sine, la iniția
tivă, Ia dirzenie și ambiție. Ia 
bună conduită și modestie... 
La Steaua, club in care m-am 
format, alături de alți colegi, 
am Invitat că școala sportu
lui oferă lecții de mare va
loare pentru • competiție mai 
lungă, mal frumoasă șl obli
gatorie pentru toți — VIATA.

ben — Bacău. întreceri sub 
semnul „Daciadei* la crosuri 
pe cărările pădurii, la 
înot, apoi excursii și 
meții*. Drumețiile vor fi,
fără îndoială, atractive, intere
sante, pentru ei va fi ghid 
nimeni altul decit tovarășul di
rector Toitan, îndrăgostit de 
această „meserie".

Pe 
alte 
ve: 
isteț _ _
ceput gospodar*, 
lentat artist*.
ceri
ve.

avizierul taberei citim fi 
acțiuni educativ-distracti- 

concursuri „Cel mai 
geograf", „Cel mai pri- 

,CeI mai ta- 
Vor fi Intre- 

pasicmante fi tnrtructi- 
Și tnci ceva : tovarășa 

comandant de tabără, prof. 
Natalia Brașoveanu (Școala 
generali Tft București), fi-a 
propus să organtzexe fi «*... 
curs de desen. Tematica: 
Pădurea Mogoșoaia, Bucu- 
reștiul și sportuL Vom reveni 
pentru « «trie derpre pre- 
mianți...

Viorel TONCEĂNU

I
I
I
I
I
I
I
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eu 

H-

CAMPIONATELE EUROPENE
DE 8ASCHET-JUNIOARE

(Polonia) 2:09.19 si Nas- 
Burl 2:11,00. Canoistii 

Anane — Ignat Feodorov 
clasat pe locul doi

chler 
tasia 
Leon 
s-au _______ ____ ____
500 m. 1:51,06. după Lblk 
Wisla (Polonia) 1:48,65 si 
1000 m. 3:46,65. după Lbik 
Dopierala (Polonia) 3:43,32. Tot 
pe locul secund s-a clasat e- 
chipajul feminin de caiac 
2, Nastasia Buri — Elisabeta 
Sîrbu, 1:56,2. urmat de un alt 
echipai românesc. Culina 
Popov — Constanta Eșcanu, 
1:37,2. ca si ambarcațiunea de 
caiac 4 fete. Nastasia Buri — 
Elisabeta Sîrbu — Constanta 
Eșeanu — Cnlina Popov. 
1:4348. după Polonia. 1:42,17. 
în proba de canoe dublu 1000 
m. echipajul nostru 
(fin juniorii Vasile 
— Vasile Afanase s-a 
pe locul patru. 3:49.40.
Petre Danilov in proba _
noe «implu 500 m (2:04,76). în 
clasamentul pe echipe, spor
tivii noștri au ocupat locul X 
după Polonia si Finlanda.

la

la

alcătuit
Lebaci 
clasat 

ca si 
de ca-

automobilism @ Marele Pre
miu de formula 3 de la Pergusa 
(Italia), pentru campionatul euro
pean, a fost cîștigat de italianul 
Ivan Capelll („Alfa Romeo'), cu 
o medie orară de 181,321 km. In 
clasamentul C.E. conduce Capelli 
cu 41 p, urmat de Johnny Dum
fries (Anglia) și Gerhard Berger 
(Austria) cu cîte 39 p.

BOX • Intr-un meci pentru 
titlul mondial unificat la cate
goria super-muscă, la Osaka, ja
ponezul Jiro Watanabe (WBA) l-a 
învins la 
pe Payao 
campionul

CICLISM 
pe un traseu 
(Elveția) a revenit belgianului 
Lucien van Impe, 48 km in 
lh24:33, urmat de Johan van der 
Velde (Olanda) la 12 secunde și 
Acacio da Silva (Portugalia), la 
36 de secunde.

ÎNOT • Campionatele Suediei, 
la Vasteras : feminin : 100 m spa
te : Anna-Karin Eriksson 1:04,64 
(record), 200 m spate: sofia Kraft 
2:19,64, 400 m mixt : Kraft 4:55,85, 
100 m liber : Maria Kardum 57.76, 
400 m liber : Ann Linder 4:18,85 ; 
masculin : 100 m liber : Thomas 
Lejdstroem 51,14, 400 m mixt :
Anders Peterson 4:20,16.

MOTOCICLISM • „Marele Pre
miu al Belgiei" la viteză, con
tend pentru campionatul mondial, 
desfășurat la Francorchamps, a 
fost cîștigat, la clasa 500 cm, de 
americanul Freddie Spencer, 
(„Honda"), cu o medie orară de 
161.543 km. La 250 cmc a cîștigat 
vest-germanul Manfred Herweh 
(„Rotax"), cu o medie orară de 
153,957 km, iar la 80 
s-a clasat elvețianul 
flinger („Zundapp"), 
de 138,061 km/oră.

TENIS • în prima 
tiției ,,Annie ' "
Touquet (Franța) : Polonia — 
Portugalia 2—1, R.F.G. — Luxem
burg 3—0, Belgia — Iugoslavia 
î—1, Israel — Norvegia 2—1.

VOLEI • în ziua a doua a tur
neului feminin de la Vama : 
Franța — Cehoslovacia 3—0, Bul
garia — R.P.D. Coreeană 3—2, 
Polonia — Olanda 3—1, Cuba — 
Ungaria 3—1.
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ANCHETA NOASTRĂ: Cluburile sportive școlare și marea performanță

„VIITORUL" PITEȘTI-FURNIZOR DE SEAMĂ
AL LOTURILOR DE JUNIORI

La împlinirea unui deceniu 
de existență. Clubul sportiv 
școlar „Viitorul* Pitești are o 
personalitate distinctă în viața 
sportivă a orașului de reșe
dință argeșean. O discuție eu 
prof. Constantin Rizon, maes
tru al sportului la atletism, 
directorul acestei unități spor
tive școlare de aproape patru 
ani. evidențiază o situație de 
invidiat : aproape toate sec
țiile clubului au reprezentanți 
în loturile naționale de juniori, 
excepție făcînd doar 
gimnastica 
secții ale căror acte de 
tere abia au fost scrise.

C.S.Ș. „Viitorul** Pitești 
profilat pe atletică grea 
jocuri sportive. ~

șahul,
ritmică și înotul, 

naș-

este 
și 

. Rezultatele
sînt cele care prezintă cel mai 
grăitor strădaniile depuse de 
profesorii și antrenorii clubu
lui, împreună cu elevii lor. 
Vom începe prin prezentarea 
sportivilor de la lupte. In 
primul rind. trebuie amintiți 
campionii : Emanoil Crivac
(44 kg). Cătălin Tudor (52 kg) 
și Ion Cristache (57 kg), cei 
mai reprezentativi dintre cei 
143 de tineri luptători înscriși 
în cele 11 grupe. De pregă
tirea lor se ocupă profesorii 
Vasile Pavelescu (performan
tă), Mihai Boțită, maestru in
ternațional al sportului (selec
ție). Valeriu Călin (inițiere), 
Florea Ștefănică (avansați) și 
antrenorul Ovidiu Balea (per
formanță). Cei mai buni luptă
tori ai secției activează și in 
Divizia „A" în cadrul 
„Dacia* Pitești.

Catedra de judo are 7 
pe cu 94 de elevi. Drumul 
performanță al tinerilor judo
ka este supravegheat da pro
fesorii Emil Rabolu, Cornel

AS.

gru- 
spre

Pălărie și Constantin Găvă- 
nescu. în sala (XS^. „Viito
rul** se pregătesc, printre alțfl. 
Petri că Fluieram, al doilea 
anul acesta la campionatele 
de tineret, component al lotu
lui național de juniori. Stă- 
nică Olteana. pe locul trei la 
campionatele pentru juniori și 
tineret, după cum, de pe ace
lași tatami, „a ieșit* Marian 
Teleșman, câștigătorul din a- 
cest an al concursului repu
blican rezervat copiilor.

Eloriana Stoica, Laura Bir- 
lea (actualmente la Politehni
ca București) și Ruxandra 
Dragomir sînt jucătoarele de 
tenis clasate pe primele trei 
locuri in clasamentul federa
ției. componente ale lotukri, 
grupa 8—10 și 11—12 anL Pri
mii pași in sport al acestor 
tinere speranțe le-an fost <Hri- 
jați de prof. Henorlan Stoica 
și antrenorul Leonte Ianovsehl 
jr.

Voleibalistele clubului se 
mindresc. pe bună dreptate, 
cu locul n ocupat In acest an 
la concursul republican al ju
nioarelor II. mai ales că for
mează cea mal ttnără echipă 
din Divizia d* junioare unde 
activează sub denumirea 
C.S.Ș.U. Pitești. după 1 
nea din 1982 cu CB.U. 
tești. Dintre ele trebuie 
ționate Felicia Popeseu , . 
m), un talent de excepție, și

i de 
fuzlu-

Pi- 
men- 

(1,89

COMPETIȚII ÎN SATE DE MUNTE BRAȘOVENE
Tradiționalul Festival spor

tiv al tinerilor din satele de 
munte ale județului Bra
sov. ajuns în acest an la a 
7-a ediție, s-a desfășurat 
în comunele Moeciu si Vama 
Buzăului, antrenînd mii de 
tineri și tinere, pionieri si 
uteciști. Programul festiva
lului a cuprins, ca si în ediții
le precedente, demonstrații de 
gimnastică susținute de e- 
levi ai școlilor’ generale din 
cele două comune, de lup
te — prezentate de compo-

nentii centrului de la Vama 
Buzăului aparținind de clu
bul Dinamo Brașov —, precum 
si întreceri de cros la mai 
multe categorii de vîrstă. 
în toamnă. asemenea ma
nifestări sînt programate în 
comunele Bran. Poiana Măru
lui și Fundata, prilej cu care 
vor fi premiați cei mai buni 
schiori- localnici aparținind 
secțiilor de performantă ale 
cluburilor brașovene Dinamo. 
Tractorul. A.S.A. si Brașovia. 
(C. GRUIA-coresp.).

I CsaictiU pe drumul spre Bordeaux. Jn aceste condiții un... dus 
e binevenit I Telefoto : A.P.-AGERPRES

ntenicA,

prof. Doina Badl, secția de 
tenis de masă na mai reușește 
să-și Înscrie numele printre 
cele mai bone performere 
(pină In 1981 activa In Divizia 
„A”). în ceea ce privește 
baschetul, această secție pro
ductivă in ultimi ani in furni
zarea dementelor talentate 
pentru loturile de juniori a 
ajuns să retrogradeze din Di
vizia școlară. „întreaga cate
dră — prof. Florin Șufaru, 
Georgel Ziguli și Cornel Cătă- 
nescu — este răspunzătoare 
pentru această stare de lucruri 
deloc plăcută. Situația se da
torează lipsei de înțelegere 
și colaborare între membrii 
catedrei. în primul rind. dar 
și conducerea clubului iși are 
și ea 
i torul 
venim
Sînt 
C.S.Ș. 
care am dedus că, alături de 
o serioasă autocritică, se vor 
lua și măsurile de rigoare pen
tru a aduce și această secție 
în rîndul fruntașelor

Mihcil VESA

partea de vină. în vi- 
imediat trebuie să re- 
pe linia de plutire**, 
cuvintele directorului 
„Viitorul** Pitești din

Turul ciclist al Franței, etapa a 12-a

HINAULT ATACA, DAR ESTE CONTRAT!
Turul dcllst al Franței a pro- 

pamat marți a etapă, a 12-a, 
aeurtă. Sain t-GiroM — Blagnac, 
Ui km, acoperită in ritm susținut 
pnedie orarâ «,675 km). Anima
torul etapei a fost asul francez 
Bernard Hinault, care a dorit Bă 
șteargă impresia na tocmai favo
rabilă lăsată tn ajun, la prima 
etapă muntoasă, de traversare a 
PtrtoeCor. După singura dificul
tate a zlld. cota Sainte-Crolx 
(categoria a >-a) de la km 35, Hi
nault a „Întins" plutonul, a reu
șii apoi să se desprindă, avtnd la 
ub moment dat un avans de 41 
da ascunde. Echipa Renault, cu 
Uderu* el Laurent Fignon, a or
ganizat insă foarte bine urmărl- 
rea, șl după 14 km Hinault a fost 
ajuns. Cu câțiva kilometri Înainte 
de tarșHul etapei, din pluton 
e-su des pi Ins opt rutieri, care au 
reușii să sosească cu aproape un 
minut înaintea grupului masiv, în 
cere «e aflau toți favorițil cursei. 
Clasam eu tul etapei : 1. Pascal
Poisson (Franța) » 39:48 (Si 38:« 
eu bonificație). î. Erik Vanderaer- 
den (Belgia) Si 39:48 (îh 39:26) 3. 
Leo van VMet (Olanda) Sh 39:46 
(» 36^6). Grosul plutonului a 
fost Înregistrat în Zh «:«. tn cla
samentul genera! continuă să con
ducă Vincent Barteaa (Franța),

urmat la 7:47 de Maurice le Guil- 
loux (Franța), la 10:25 de Lau
rent Fignon (Franța), la 12:20 de 
Gerard Vcldschocten (Belgia), la 
12:38 de Bernard Hinault (Franța). 
Azi, etapa a 16-a Blagnac — Ro
dez, 220,5 km.

A noua etapă a competiției fe
minine a măsurat 77,800 km șl 
B-a desfășurat între Montesquieu 
Volvestre și Blagnac. Plutonul a 
rulat compact cea mal mare 
parte a traseului, astfel că la 
sprintul final al etapei, destul de 
sinuoasă, s-au prezentat mal 
multe alergătoare. Mal bine pla
sată olandeza Petra de Bruin a 
obținut victoria in timpul de 2h 
68:33. Aceeași performanță a fost 
notată în dreptul multor altor a- 
lergătoare. Au urmat-o în clasa
ment : Valerie Simonnet (Franța 
A), Nieke Havik (Olanda), Co
rinne Le Gal (Franța A), Jolanta 
Gorai (S.U.A.). Henneke Lieverse 
(Olanda) etc.

Clasamentul general : 1. Helene 
Bage (Olanda) 15h 20:46, 2. Con
nie Meyer (Olanda) 15 h 27:54, 3. 
Valerie Simonnet (Franța) 15h 
22:09, 4. Mary Nanne Martin
(S.U.A.) 15h 23:10, 5. Kelly Ann
Way (Canada) 15h 23:15, 6. Cbris- 
tXie Waller (Franța B) 15h 23:22 
etc.

eh
• Porto Alegre. cadrul

„Cupei Libertadores**. grupa 
„B“ a semifinalelor. Gremio a 
învins Ula Merida (Venezuela) 
cu 6—1 (4—0). v

• Lisabona. Noul antre
nor al Benficăi Lisabona este 
iugoslavul Tomislav Ivici (a 
mai pregătit echteele Ai ax 
Amsterdam si Anderleclit).
care-i succede suedezului 
Sven-Goran Eriksson. 
ferat“ la A. S. Roma.

© Buenos Aires. în 
a 15-a a campionatului

„trans-

etapa 
araen-

tinian au avut loc partidele : 
Newell’s — Temperley 0—1. 
Racing Cordoba — Chacarita
2— 0. San Lorenzo — River 
Plate 1—1. Platense — Velez 
Sarsfield 1—2. Boca Juniors 
— Atalanta 1—2. Ferrocarril — 
Huracan 2—0. Estudiantes la 
Plata — Institute 2—0. Tnde- 
pendiente — Rosario Central
3— 1. Talleres Cordoba — Ar
gentines Juniors 1—3. Cla
samentul : 1. Estudiantes 25 p 
(15 1). 2. Argentines 20 p (14 i), 
3. Ferrocarril 19 p etc.
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SĂNSELE NOASTRE i
Finalista cupei campio

nilor europeni din edi
ția trecută, depășită 

de Liverpool abia 
penaltyuri, echipa celebri
lor brazilieni p-1—*■ «”
Cerezo și a 
cel mai bun 
al Mundialului spaniol. A-Ș. 
Roma, la București I I 
înaintea discutării șanselor, 
să notăm evenimentul. 
Mare si onorant eveniment 
pentru fotbalul nostru i 
Steaua — echipă in plina 
afirmare în soccerul roma
nesc. echipă de evoluția că
reia se leagă multa ri în
dreptățite speranțe — are 
ocazia să întilneascâ in 
chiar primul tur al Cupe 
cupelor o adevărată —ste? 
a fotbalului internațional. 
Ghinion ? Dacă vedem viat* 
după .teoria* paharului pe 
jumătate gol (si în acest caz 
chiar mai mult de Jumăta
te...). o asemenea tragere la 
sorti ghinion se cheamă. 
Dacă ne gîndim insă la pa
harul pe jumătate olin Si 
eventual privim si— pes
te pahar, atunci putem so
coti că Steaua si Balint ti 
Lăcătuș si antrenorul Hala
gian au o ocazie unică. Iar 
ocazia unică — seAsă se 
cheamă! O mare. foarte 
mare sansă. atit de mare 
îndt pe cei slabi de .r.ger 
îi și înfricoșează. Coborfnd 
de la vorbe — ce pot fi e- 
ventual bănuite de retorism 
gratuit — Ia terenul ce ne
clintit al faptelor, voi folosi 
un convingător excrr.oiu de
monstrativ românesc. 
sută la sută românesc, om- 
diți-vă la anul trecut Di
namo București _ a trăit a- 
cum un an — in clipa tn 
care a «căzut* cu Hambur
ger S.V.. câștigătoarea. să 
nu uităm, a C.C.E. — în
treaga gamă a calculelor, 
simtămintelor si_ emoțiilor 
pe care le trăiește azi 
Steaua. .Condamnată* de 
majoritatea specialiștilor, 
campioana noastră a reușit 
să transforme marele său 
„ghinion* în marea sa san
să! Si este clar pentru ori
cine că după eliminarea e- 
levilor lui Happel Dinamo 
a ieșit cu prestigiul mult 
sporit in arena internațio
nală! Aceeași pistă se des- 
chide acum Stelei. Să re
cunoaștem. o adevărată pistă 
de „dublu salt mortal*... Dar 
cînd a fost oare mic prețul 
gloriei? Și mă mai gîndesc 
la un argument faptic— 
trăit de noi toti. Cine își 
închipuia că echipa Româ
niei va lua 3 puncte din 4 
Italiei — campioană mon
dială ) — în preliminariile 
campionatului european, e- 
liminîndu-i pe același Conți 
Si pe ceilalți faimoși „azzu- 
rri“ din marea întrecere 
continentală? Si uite că așa 
a fost.

întreceri pasionante. de 
mare calibru, și în Cupa 
U.E.F.A. Ștefănescu contra 
Rincon si Cămătaru contra

Marius POPESCU

inalista' Cupei campio-

la-

Falcao și 
lui Conti, 

i jucător

(Continuare tn nao 3-3}
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CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
• Levski Spartak 

Lech Poznan
I Aberdeen 

Dinamo București
I Ilves Tampere 

Feyenoord
| Austria Viena 

Steaua roșie Belgrad
I Avenir (Lux.)
! Girondina Bordeaux
! Grasshopers 

Vaalerengen (Norv.)
i Trabzonspo-- (Turcia) 
| Beveren *“
| Linfield 

Labi noti

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

I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I

(Bel.)
(Id. N.)
El bason (Alb.)

CUPA

— VfB Stuttgart
— FC Liverpool
— Dynamo Berlin
— Omonia Nicosia
— Juventus Torino
— Panathinaikoe
— La Valetta
— Benfica
— IFK Goteborg
— Athletic Bilbao
— Honved B-pesta
— Sparta Prag a
— Dniepr
— Akrones (1st.)
— Shamrock Rovers (Id.)
— Lyog by (Dan.)

CUPELOR
— Moss (Norv.)
— FC Porto
— GF. Barcelona

Dinamo Moscova — Hajduk Split
Steaua București — A. S. Roma
BK Copenhaga — Fortuna Sittard (OL)
Malmo FF — Dynamo Dresda
Wisla Cracovia — Vestmannaeyjac (Isl.)
Trakia Plovdiv — U.S. Luxemburg
Rapid Viena — Beșiktaș 1st.
Siofoki (Ungaria) - Larissa FC
Ballymena UTD (Irl. N.) — Hamrun (Malta)
Inter Bratislava — Kirusysi Lahti
UCD Dublin — Everton
Celtic Glasgow — La Gantoise
Apoel FC (Cipru) — Servette Geneva

CUPA U.E.F.A.
Glentoran (Irl. N.) — Standard Liege
Braga (Port.) — Tottenham
Sion (Elveția) — Atletico Madrid
Vorwărts Fr./Oder - P.S.V. Eindhoven
Differdange (Lux.) — Ajax Amsterdam
Reol Madrid — Wacker Innsbruck
Videoton (Ungaria) — Dukla Praga
Auxerre (Franța) — Sporting Lisabona
Moocbester Utd — Raba Gyor

Dukla B. Bistrica 
Real Valladolid 
Paris S. G.
Anderlecht 
Alimaenna I! (Suedia) 
Reykjavik 
Dinamo Minsk 
Pogon Szczecin 
Nottingham Forest 
Lillestrom (Norv.) 
Spartak Moscova 
Widzew Lodz 
Southampton 
Bohemians Dublin 
Oesters (Suedia) 
Sportul studențesc 
Bohemians Praga 
Olympiakos Pireu 
Sliven (Bulg.) 
Betis Sevilla 
AS Monaco 
Fenerbahce 1st. 
Partizan Belgrad

I

— Borussia Mooch.,
— FC Rijeka
— Hearts (Scoția)
— Werder Bremen
— Dundee Utd
— Q. P. Rangers
— Helsingin JK
— FC Koln
— Club Brugeois (Belgia)
— Lokomotive Leipzig
— Odense (Dan.)
— Aarhus (Dan.)
— Hamburger
— Glasgow Rangers
— Lask Linz
— Internazionale Milano
— Apollon (Cipru)
— Neuchatel (Elveția)
— Zeleznicear (lug.)
— Universitatea Craiova
— ȚSKA Sofia
— Fiorentina
— Rabat Ajax (Malta)

Boyern Munchee
Wrexham (Ț. Gal )
Meii (Frânte)

ECHIPELE NOASTRE ÎȘI CUNOSC ADVERSARELE DIN TURUL I

Meciurile tur vor . 
returul Ig 3 octombrie.

avea Ioc la 19 septembrie,"

■ ■■

C. C. E CUPA CUPELOR

D. Nicolae-Nicușor „SA FIM FOARTE Halagian „UN ÎNDEMN SUPLIMENTAR
ATENȚI CU ECHIPA CIPRIOTA- PENTRU 0 PREGĂTIRE EXEMPLARA44

drept cap de seri, de U.E.F.A.* 
La fel do bucuros se arata d 
antrenorul Nlcușor, numai că, 
circumspect, el ne-a decla
rat : „Orie. competiție ar.
surprizei, ei. Iar surprizele Ie 
aduc echipele miel, cele eu 
Sanaa a doua. De aceea d Mt trebuie M —— . ■ —
meciurilor 
pentru ea 
vind cu 
adversar, 
din nou cel puțin 
unde am fost In 
a Cupei
Șl antrenorul Nlcușor 
să adauge : 
părea ea 
superioare 
pe Liverpool.
șeăpat printre   _
Liver pod am pierdut așa cum 
Știți, iar returul ne-a prins est 
echipa descompletată-.

Cam astea slut glodurile cu 
care Jucătorii echipei cam
pioane au intimplnat vestea 
meciului cu Omonia Nicosia.

acordăm toată atenți* 
eu echipa cipriotă, 
numai astfel, pri- 

toată atenția orice 
putem să aj ungem 

pînă acolo 
trecuta ediție 

campionilor europeni", 
nu uită 

„Și ce bine mi-ar 
tntr-una din fazele 
să tntîlnim din nou 

Anul acesta ne-a 
degete : la

FLORIN HALAGIAN : „Firește, 
sortii n-au fost deloc blinzi cu 
noi, oterlndu-ne din primul foc 
o recentă finalistă de cupă eu
ro rare, așa cum se știe,
a la penalty-uri jocul
eu marea campioană Liverpool.

Nemalputtadu-se schimba ni
mic, vom Încerca d noi ceea 
ce au Încercat — cu succes — 
d alte echipe românești ca 
U.T.A., Universitatea Craiova, 
Dinamo București șl altele. Șl 
— cine știe — poate proverbul 
eu buturuga mică se va adeveri 
din non. Oricum, un asemenea 
partener puternic Încă din primul 
tur constituie pentru noi 
Îndemn suplimentar pentru 
pregătire exemplară. In așa 
tacit. Ia ora startului
ropean, Steaua să dețină 
bună *---- " --------- - — '
decit 
si ta 
tul-, 
prilejul Să arate tot ceea ce pot, 
să m afirme tn arena internațlo-

un
• 

tel 
eu-

. _____  _  _ .___ •formă sportivi. Mal mult 
atlt, așa cum spuneam 
interviul din ziarul „Spor- 
tineril jucători stellști au

nală. 
sorti. . -med să se joace la Borna*.

GAVRILA BALINT : „Eram cu 
lotul național în Italia cînd 
s-a disputat finala C.C.E. Am ur
mărit-o la televizor. Atunci nici 
prin gînd nu mi-a trecut ca una 
din cele două mari formații va 
fi. adversara echipei mele la 19 
septembrie. Acum, cînd zarurile 
au fost aruncate, nu ne rămîne 

decit să spunem *bun venit* la 
București lui Conti, Graziani, 
Falcao, Cerezo și celorlalte ve
dete ale faimoasei echipe ita
liene. îl vom primi ca niște 
gazde bune, dar și cu o mare 
dorință de a ne autodepăși, de 
a obține un rezultat cît 
bun cu putință. Această 
fruntare ne stimulează să 
pregătim cum poate n-am 
făcut-o pînă acum, iar 
țațele obținute de Universitatea 
Craiova și Dinamo in fața unor 
puternice echipe italiene ne dau 
și ele speranțe".

Revenind la tragerea la 
aș fi preferat ca primul

mai 
coa

ne 
mal 

rezul-

Cămătaru: „LA BETIS JOACA CEL MAI BUN Cor aș; „SA NU NE SPERIEM CA VOM JUCA

FOTBALIST SPANIOL
COBNEL STROE (vicepreșe

dinte al clubului Universitatea 
Craiova) : „Am așteptat eu ne
răbdare tragerea la sorți. In sttr- 
șit, am aflat : Betis Sevilla, pri
mul Joe ta deplasare. Cred eă 
avem șansa a doua, după Dina
mo. Nu am prea multe elemente 
care să-ml permită o apreciere 
de fond, dar nu cred că e nevoie 
de o documentație specială pen
tru a conchide că Betis e o echi
pă puternică, ta imediata apro
piere a marilor echipe spaniole 
Real, Barcelona, Bilbao... Știu eă 
Betis a realizat 33 de puncte din 
M de etape, eă are un golaveraj 
pozitiv, eu 45 de goluri marcate 
și eă, deci, ne batem. Sper ca 
Universitate* Craiova să regăseas
că spiritul de luptă de acum doi 
ani. cind a călcat eu dreptul 
ta compania unei echipe 
tine. Florentina. Craiovei 
dor de meciurile din Cupa 
Trebuie să depunem toate 
rile pentru a relnnoda firul unor 
meciuri bune. Cred ta calificare-.

CAMATARU : „Am căzut șl bl-

tot la- 
îi este 
UEFA. 
efortu-

GORDILLO" DIN NOU CONTRA LUI RUMMENICGE!"
ne și rău. Betis e • echipă mal 
bună decit numele pe car. O 
poartă. îmi aduc aminte că tn 
anul la care noi am avut „cam
pania eea lungă*, Betis a fost eU- 
mlnată eu mare dificultate d<— 
Benfica, adică da echipa earn 
avea să ne eUmlne d ps nai. 
Formația din Sevilla □ are pe ed 
mal bun jucător spaniol (Gor
dillo). „prietenul nostru d. la 
Saint Etienne*... H mal are d PS 
Rincon, care a lipsit din Iotul 
Spaniei doar pentru eă s-a acci
dentat la Budapesta, D mai are 
pe Cardenosa, un jucător cu mare 
experiență, care a jucat Mundla- 
lul din Argentina, tl mal are d 
pe Calderon, un alt jucător de 
mare talent. Poate eă e mal bine 
că am căzut eu Betis decit eu 
Roma, de pildă, dar asta e doar 
pe htrtie. tn general, echipele 
spaniole încep mai bine decit 
cele Italiene. In tflrșit, Betis 
reprezintă pe finalista lui EURO, 
ceea ce Înseamnă mult din punct 
de vedere psihic. Șl noi avem, 
insă, o revanșă de luat..."

Sportul stu- 
antrmimpnt 

înainte de 
□ tntflnirea 
ntre fotba-

cu In-reproș. O dublă manșă 
ter e un mare examen, pe rare 
avem datoria să-I trecem cu suc
ces. pentru că acum avem ex
periența eupelor europene". Paul 
Cazan a ținut si el sa adauge s 
..Pe linia ultimelor rezultate ob
ținute In confruntarea cu fot
balul italian. Ia națională,
la olimpici, doresc din 
• calificare. Anul trecut 
fost niște poeți și trebuie _
rătăm că Sportul s-a maturizat*. 
Antrenorul G Ardeleanu are 
următoarea opinie : „Oricum,
cota fotbalului italian e cunos
cută si eu sie că sorții ou prea- -- - u

De-

suflet 
am 

să »-

oe-iu xîmbit. dar sper 
n« zimbeasca rezultatele.
pUMte de ceea ce vom face, cum 
vom lacra, cum ae vom pregăti 
șl de jucătorii care vor veni 
pe posturile pe care avem ne
voie. Spiritul de competiti
vitate care domnește In clu
bul nostru poate ▼> fi confirmat 
in această toamnă. B greu să 
te confrunți cu Inter — care are 
un nume —. dar nu e imposibil 
•ă-1 depășești*.

DOUĂ FORMAȚII CELEBRE (Roma șl Internazionale) Șl DOUA EXTREMITĂȚI GEOGRAFICE (Betis Sevilla și Omonia)

In precedenta ediție a „Cupei cam
pionilor europeni* a făcut o figură fru
moasă, deși a părăsit competiția ta 
primul tur, T.S.K.A. Sofia fiind be
neficiara golului marcat ta deplasare

• Europei 4ln im,

INTERNAZIONALE MILANOROMA BETIS SEVILLA

CU
(locul 2 în cam-
p, cîștigîndu-și

OMONIA NICOSIA

urci 
:■ «aia

J.r* I, Ut. cenliol» ÎL» » șt U H 51 «sc(1« t MB ) W—LF
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Cel mal popular club din Cipru a 
fost fondat ta 1948 și a participat pen- 
tia prima oară la Întrecerile primei 
divizii în 1953. De la promovare a reu
șit să cîștige nu mai puțin de 13 ti
tluri de campioană (primul în 1961) șl 
de 5 ori „Cupa Ciprului* (1965, i960 — 
1983). De remarcat faptul că din 1974 
a cucerit 10 titluri consecutive 1

(0—3 șl 4—1). Iată formația aliniată ta 
jocul retur î Ilaritu — Mavris, Ando- 
nas, Klltos, Kondiorgi — Zikos. Kanti- 
1M, Borisov — Arsov, Kaiafaa, Savidls. 
Principalele piese ale „ll*-lui pregă
tii 4a tehnicianul bulgar *L Draraov 
Stat internaționalii bulgari Borisov 
41 Acsov șt. sa ta ultimul rtnd, fosta

Finalista din acest an a „Cupei cam
pionilor europeni*, A.S. Roma este o 
forță ta ascensiune în fotbalul' italian, 
dominat ani de zile de rivalitatea echi
pelor din -Milano șl Torino. Des, nu 
are la activ decit două titluri de cam-. 
ploână (1940 șf 1982) șl 4 Cupe ale Ita
liei. iar pe plan internațional doar o 
prezență tn semifinalele Cupei cupelor 
(ediția 1969—1970), In ultimii ani A.S. 
Roma este o protagonistă a' fotbalului 
peninsular. Acest salt se datorează mult 
brazllianulu- Falcao, Alături de el in- 
tîlnim alți Jucători cunoscuți precum ta- 
temațlonalu Bruno Conti, Pruzzq, 
Graziani, Nella, șl celălalt brazilian 
Cerezo. Echipa tip folosită în sezonul 
trecut : Tancredi — Nella, Bonettl, 
Righetti. Maldera — Falcao, Cerezo. Di 
Bartolomei. Conti — Pruzzo, Graziani, 
Pentrul noul sezon l-a achiziționat pe 
Iorio (Verona) și Antonelli (Genoa), 
Iar ca director tehnio a venit suede' 
zul S ven-Goran Eriksson (c 
Benfica), ta locul... suedezului 
Lledholm. plecat la Milan.

Clasată pe locul cinci In campionatul 
Spaniei, Betis și-a dștigat astfel dreptul 
de' a juca ta Cupa UfeFA, ta'care par
ticipă- pentru a treia oară. Este unul 
din cele mal vechi cluburi -iberice, fiind 
fondat în 1907. Pe tabloul de. onoare al 
laureatelor, campionatului și Cupei Spa
niei, cea de-a doua formație din Sevilla 
figurează" cd un titlu de campioană ta 
1935 și o Victorie In CUpă ta 1977. Pe 
parcursul ultimei ediții a campionatului 
Betis a aliniat următoarea formație (stan
dard) : Esnaota — Diego, Mantilla, Alex, 
Gordillo — Ortega, Parra (Suarez), Car
denosa — Rincon, Paco, Calderon. Se 
remarcă prezența unor nume de rezo
nanță : Gordillo, socotit eel mal bun 
Jucător spaniol, folosit la echipa de club 
ca fundaș lateral, Cardenosa, coordona
torul de joc, vîrfiil Rincon, probabilul 
urmaș »1 lui Santillana ta reprezentativă, 
șl atacantul internațional argentinian 
Calderon.

Antrenorul echipei este, de mat mtrtSo 
sezoane, Fepo Alzate

Una dintre cele mal „blazonate" eebipe 
ale Italiei, Inter are în palmaresul ei 
12 titluri de campioană națională (ulti
mul în 1980) și 3 Cupe ale Italiei (1939, 
1878 și 1982). A cîștigat de două ori 
„Cupa campionilor" șl două Cupe Inter
continentale, cucerite consecutiv In 1964 
șl 1965.

Anul trecut, Inter a ocupat locul 4 
ta campionat cu 35 r.
dreptul de a juca în Cupa UEFA in 
urma victoriei lui Roma
plonat) ta Cupa Italiei. Echipa de bază 
folosită : Zenga — Ferri, Collovati. Bini 
(Marini), Bergoml — Bagni, Sabato, Bec- 
calossl (Coeek), H. Mflller — Altobelli, 
Serena. In precedenta ediție a Cupei 
UEFA a fost eliminată ta turul 3 de 
Austria Viena (1—3 șl 1—1). Cu un nou 
antrenor Ilario Castagner. șl cu achi
ziții de marcă, Karl-Helnz Rummemgge 
(Bayern Mttnchcn), Ltam Brady (Samp- 
doria) șt .Mtrtaul” Franc* Causio (Udi- 
nxse) — au fost cedați MOller. Coeek ș< 
Bagni — Inter șperă lă redevină •«- 
raa echipă 4e altădată.


