
Se apropie noul an școlar

ESTE TOTUL GATA 
PENTRU PRIMA ORĂ 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ? ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Vacanfa este pe sfirșite. Mai puțin de două săptămini pini 
la începerea cursurilor. O perioadă scurtă de trecere de la 
odihnă ?i joacă la noul an de învățământ, prilej de acumulare 
a unor noi cunoștințe cit și o fortificare fizică fi morală in
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cadrul orelor de sport.
In complexitatea ultimelor preparative din aceste zile în 

vederea deschiderii noului an școlar, preocupările pentru ame
najarea terenurilor și sălilor de sport ocupă un loc distinct. Sec
vențe ale acestor pregătiri le-au surprins deunăzi reporterii 
noștri in București, Arad, Tg. Mureș și Iași.

BUCUREȘTI : ȘCOLILE IN 
BLOCSTART

La Liceul „Gheorghe Lazăr" 
mirosul de. zugrăveală proas
pătă domină plăcut. întrebăm : 
dacă mîine ar fi prima zi de 
școală, cum ar găsi-o elevii 2 
In loc de orice răspuns, sîn- 
tem invitați să vedem sala 
de gimnastică, materialele rîn- 
duite cu grijă. Aici, cei aproa
pe 1000 de elevi de la cursu
rile de zi', cărora li se vor a- 
dăuga și cei de la „seral", și 
cei de la C.S.Ș., precum și 
micii sportivi de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei vor 
putea să se pregătească in bu
ne condițiuni. Desigur. mai 
sînt de tras ultimele tușe de 
vopsea la terenurile de sport, 
aștepfându-se totodată și reas- 
faltarea celui de al doilea te
ren. deteriorat puțin in urma 
lucrărilor de instalații efectua
te în' școală, dar totul va fi 
gata la timp. Pe holul școlii, 
o vitrină impozantă găzduiește 
cupele cîștigate de elevii spor
tivi ai liceului. Privindu-le. 
gîndul te poartă la cele vii
toare...

La Școala generală nr. 112 
este liniște. Terenurile de hand
bal, baschet, pista de alergări, 
sala de sport, au stat... prea 
mult singure sub soarele ve
rii, astfel că în zilele rămase 
pină la începerea cursurilor 
trebuie depuse intense străda
nii pentru a se recupera in- 
tirzierile. Cu atît mai mult se 
impune acest lucru, cu cit aici 
funcționează și clase specia
le de atletism. Poate acest 
lucru ar fi fost evitat dacă 
cei cinci' profesori de educație 
fizică și-ar fi eșalonat în așa 
fel concediile în perioada va
canței, astfel ca. pe rind, fie
care să se poată îngriji mai 
îndeaproape de repararea gea
murilor la sală, de înlăturarea 
buruienilor de pe pista de a- 
tletism, intr-un cuvint. de re
împrospătarea bazei sportive.

La Liceul industrial nr. 10 $1 
la Grupul școlar construcții căi 
ferate, drumuri și poduri „Au
rel Vlaicu", unde se desfășoară 
o frumoasă activitate sportivă 
(ilustrată $1 de reușitele ac
țiuni ce au avut loc aici și

După o scurtă perioadă, ta cursul căreia programul eompetițional a fost mai puțin dens, 
întrecerile sportivilor de performanță cunosc săptămâna aceasta o efervescență, ele angrenând 
in finale ale „Daciadei* ți ale campionatelor naționale. precum ți în alte concursuri organizate 
sub egida .Daciadei*. scrimeri, poloițti. baschet boli ști fi jucători de tenis de cimp, despre a 
căror evoluție ne propunem si vi relatăm astăzi.

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA Zi
A TURNEULUI INTER JUDEȚEAN DE POLO

(Continuare ta pag. 2—3)

La Balcaniada de tenis a juniorilor Sebok va majora scorul în

vei. Băjenaru, Ilie, Tăranu, 
respectiv Fabian. Arbitri : N. 
Nicolaescu și R. Timoc.

CLUJ—BIHOR 9—0 (2—0,1—0, 
3—0, 3—0). Anticipînd eventua
litatea unej departajări la go
laveraj de formația bucureș- 
teană, alături de care clujenii 
sînt principali favoriți ai în
trecerii, învingătorii au insis
tat asupra acțiunilor ofensive, 
izbutind nouă goluri, deși din 
echipă a absentat CI. Rusu. 
Partida a fost atractivă prin 
faptul că ambele selecționate 
au preferat acțiunile rapide, 
completate de o frecvență ri
dicată a șuturilor la poartă. 
Au înscris : I. Pop 3, R. Rusu 
3. Gyarfas 2, Sebok. Arbitri : 
R. Schilha și M. Ștefan.

ARAD — TIMIȘ 5—2 (1—0, 
2—1, 2—0. 0—1). Singurul meci 
ceva mai echilibrat a fost și 
cel _ mai modest ca valoare teh
nică. S-a înotat lent, porțile 
au fost încercate rareori și im
precis. mai cu seamă de către

favoarea selecționatei județului Cluj 
Foto : Ion MIHAICÂ

ECHIPELE ROMÂNIEI PE PRIMUL LOC
ÎN CLASAMENTELE FINALE

între 29 august și 2 septem
brie la Istanbul s-a desfășurat 
cea de-a III-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de tenis, 
competiție rezervată juniorilor 
Si junioarelor. Atît echipa bă
ieților. cît si cea a fetelor au 
ocupat primul loc în clasa
mentele finale, cucerind pen-

legația tării noastre. prof. 
Gheorghe Boaghe, ne-a oferit 
cîteva detalii privind evoluția 
tinerelor rachete ce ne-au re
prezentat în competiție: „Gaz
dele noastre, federația de spe
cialitate din Turcia, au creat 
cele mai bune condiții dc des
fășurare a întrecerii. în prima

9EZUITATE TEHNICE. BĂIEȚI : România — Turcia 3—0 (Segărceanu
— Soysci 6—2, 6—3 ; Bucur — Demir 6—1, 6—2 ; Segorceonu, Manca; — 
Soysal, Ulusoy 6—1, 6—1), România - Grecia 3—0 (Sogârceanu — Va- 
zelos 6—1. 6—0 ; Manca; — Efremoloupoulos 6—0, 6-1 ; Manca;, Bucur
— Efremoloupoulos, Va zelos 6-1, 6-0), România - Bulgaria 3-0 (Segâr
caanu — Stamatov 6—1, 6—0 ; Bucur — Mîșkov 6—4, 6—2 ; Segorceanu, 
Manca; — Di;kov, Slamatov 7—6, 6-3), România — Iugoslavia 3—0
(Segărceanu - Petrovici 6-2, 6-3 ; Bucur - Pocor 6-3, 6-1 ; Segor
ceonu. Bucur — Petrovici, Zeglihoffer 6-1, 6-1). Clasament final : 
1. ROMANIA, 2. iugoslavia, 3. Bulgaria, 4. Geoda, 5. Turcia.

FETE : România — Bulgaria 2—1 (Chiriac — Kondova 6—2. 6—1 ; Po
pescu - Ranghelova 6-3, 3-6, 6-3 : Chiriac. Sioko - Kondova, Vek 
ceva 6—7. 3-6), România — Iugoslavia 2—1 (Chiriac — Peguela 6-7, 

6-2 ; Popescu - Sayak 3-6, 1-6 ; Chiriac. Popescu - Sayok, Mi- 
rât 6—4, 6—4), România — Grecia 3—0 (Chiriac — Ponagopoulou 7—6. 
6-3 : Popescu — Kaneiopoulou 4—6, 6-0. 11—9 ; Chirioc. Szâko — Pa- 
nagopoulou. Kanelopoulou 6-2, 6—0), România — Turcia 2—1 (Chiriac
— Ozgenel 6—4, 6—2 ; Szoko — Gelclogtu 6—0, 6—2 : Popescu, Szoko — 
Ozgenel, Oguz 4-6. 3-6). Clasament final : 1. ROMÂNIA. 2. Bulgaria, 
3. Iugoslavia, 4. Turcia. 5. Grecia.

Șase selecționate de polo, 
prezentind județele Arad, 
hor. Cluj. Mureș. Timiș și : 
nicipiul București, și-au înce
put ieri, la Ștrandul tineretu
lui din Capitală, întrecerea 
pentru titlul de campioană a 
„Daciadei". Formațiile partici
pante sint alcătuite pe schefe- 
tul celor mai bune echipe din 
centrele respective, municipiul 
București fiind reprezentat, de 
pildă, de Rapid, campioana ță
rii. în ziua inaugurală, favori
tele au obținut victorii fărâ di
ficultate.

BUCUREȘTI — MURES 11—1 
(3—0. 5—0, 1—1. 2—0). Scher- 
van. Țărâna. Hie Slavei și co
echipierii lor s-au impus de 
la început, obținind în repriza 
a doua scorul de 8—0. după 
care antrenorul emerit Con
stantin Vasiliu a rulat întregul 
lot. Mureșenii au prezentat o

, re- 
Bi- 

mu-
formație de perspectivă, alcă
tuită din 9 juniori și doar 2 
seniori. Au înscris : Teodor 3, 
Arsene 2, Schervan 2, I. Slă-

timișoreni, a căror prestație 
submediocră este surprinzătoa
re dacă ținem seama că de 
doi ani de zile au — aproape

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in vag. 2—3)

CAMPIONII SCRIMERILOR JUNiORI
Desfășurate la Satu Mare, în 

condiții organizatorice foarte 
bune, campionatele naționale și 
ale „Daciadei" la scrimă pen
tru juniori s-au bucurat de un 
succes deplin. Multe dispute 
au fost echilibrate, iar unele 
dintre ele s-au ridicat la un 
nivel tehnic 
perspectivele 
lor trăgători.

Cele patru 
cîștigate de : 
trenor — Șt.
Hoehdorfer (antrenor •

Ardeleanu) de la C.S.Ș. Satu 
Mare, C. Orban (antrenor — 
C. Condovici) de la Crișul O- 
radea și FI. Păunescu (antre
nor -— H. Bădescu) de la Pro
gresul București.

ilustrează 
ale tineri-

au fosttitluri
N. Bodoczî (an- 
Haukler), Oțilia 

șt

TURNEELE FINALE ALE CADEȚILOR
Șl CASETELOR

Pe terenurile Clubului sportiv 
școlar nr. 2 din Constanța se 
desfășoară, de astăzi pină du
minică. sub egida „Daciadei",

BASCHETULUI
șov. C.S.Ș. Satu Mare. C.S.Ș. 
Galați. C.S.Ș. Cluj-N'apoca. Lie.
1 Oradea și C.S.Ș. Bistrița.

Rezultate. Floretă fete : 1. 
Otilia Hoehdorfer (C.S.Ș. Satu 
Mare) 10 v, 2. Gabriela Betu- 
ker (C.S.Ș. Satu Mare) 9 
Viorica Berczik (Crișul 
dea) 8 v; floretă băieți : 
Orban (Crișul) 11 v, 2. C. 
ciu (Progresul București) 
3. N. Bodoczi (C.S.Ș. 
Mare) 1 v; sabie : 1. FI. 
nescu (Progresul) 10 v, 2. AL 
Chiculiță (Progresul) 8 v, 3. V. 
Rațiu (Victoria Cărei) 8 v;
spadă : 1. N. Bodoczi (C.S.Ș. 
Satu Mare) 9 v, 
(C.S.Ș. Constanța) 9 
barajul cu Bodoczi), 
(Olimpia Craiova) 1 
COVACI — coresp.).

v, X 
Ora- 
1. C. 
Stan-
9 V,
Satu 
Pău-

2. R. 
v 
3. 
v.

Ene 
(3—5 in 
L. Lupu 
(Zoii an

tru a doua oară (prima dată 
la ediția I. din 1976) titlurile 
de campioane balcanice. Sînt 
victorii prețioase, care confir
mă clasa bună a tinerilor noș
tri jucători și care. în același 
timp, ne dau speranțe pentru 
viitoarele competiții de an
vergură ale tenisului.

La înapoierea sportivilor 
români din Turcia, unul dintre 
antrenorii care au însoțit de-

zi, jucătorilor români, ea de
altfel și celorlalți tenismani. 
le-a venit mai greu si se aco
modeze eu suprafața de zgu- 
ră-lut pe care au avut loc me
ciurile. în ceea ee-i privește pe 
băieți (n.n. ei au fost conduși 
de antrenorul Aurel Segăreea-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

turneele finale ale campionate
lor naționale de banchet pentru 
juniori și junioare cat. a H-a 
(cădeți și cadete). Iau parte 
următoarele echipe calificate 
din fazele eliminatorii : băieți : 
C.S.S. Constanta. C.S.S. Brăila, 
C.S.Ș. Tirgoviște, C.S.Ș. Me
diaș. C.S.S. Botoșani. C.S.Ș. Tg. 
Mureș. C.S.Ș. Satu Mare și 
C.S.Ș. 2 București ; fete : Cen
trul școlar de baschet Bucu
rești. C.S.Ș. Ploiești. C.S.Ș. Bra-

La 21 septembrie, in Palatul sparturilor din București

MECIUL DE BOX ROMÂNIA-S O.

După C. E. de tir pentru senioare și juniori

PUȘCAȘII ROMÂNI SINT IN EVIDENT PROGRES
• Pe națiuni, un îmbucurător loc 3 in Europa • Promisiunile se 
transformă în certitudini • Aprecierea antrenorilor se va face in 
funcție de rezultatele trăgătorilor lor la poziția in picioare, rezulta

te care continuă să fie slabe
La întoarcerea din Finlanda 

a delegației trăgătorilor ro
mâni am considerat utilă o 
discuție cu antrenorul federal 
Virgil Atanasiu pe tema par
ticipării la C.E. pentru seni
oare și juniori.

— Am dori pentru început o 
caracterizare generală a com
portării țintașilor noștri...

— în suita participărilor ro
mânești la edițiile „europene
lor" penta-u senioare și juni

ori, aceea de anul acesta este 
cea mai fructuoasă. Bilanțul 
general : două medalii de aur, 
una de argint și două de bronz 
— performanțe care situează 
tirul nostru feminin $1 de ju
niori pe locul al treilea în Eu
ropa și marchează o puternică 
revenire după o criză ce a 
durat cîțiva ani.

— V-am rug» să treceți suc
cint în revistă reușitele indi
viduale ale sportivilor noștri.

— ,.Solista* delegației a fast 
Niculina Iosif, care a devenit 
noua campioană a Europei la 
pușcă standard 60 f.c. Sportiva 
noastră a realizat performanța 
in condiții extrem de grele : 
luminozitate schimbătoare, da
torată circulației rapide a no
rilor, vînt permanent din cau
za poligonului deschis. Succe
sul este urmarea pregătirii 
complexe efectuate. S-a afir
mat și echipa de pușcă juniori. 
G. Tătara (foarte tinăr), M. II- 
ca (confirmă valoarea din

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 4-a)

Au fast stabilite detaliile 
turneului pugiiiștilor americani 
in România. După cum se știe, 
ca răspuns la vizita din iarnă 
a boxerilor români in Statele 
Unite, sportivii de peste Ocean 
vor efectua, in a doua jumă
tate a lunii septembrie, un 
turneu de trei meciuri in țara 
noastră.

Primul meci România — 
S.U_A^ eu caracter oficial, va 
avea loc in ziua de joi 21 sep
tembrie. la Palatul sporturilor 
din București, incepind de la 
oca 18,30. Cea de a doua intil- 
nire se va desfășura în Sala 
sporturilor din Galați duminică 
24 septembrie. Cea de a treia 
intilnire a fost programată în 
Sala sporturilor din Constanța 
(data exactă urmînd a fi 
fixată).

Pentru partidele cu boxerii 
americani a fost conturat un 
lot lărgit de pugiliști români, 
printre candîdatii potențiali 
figurind — pe lingă sportivi 
consacrat! — o serie de tineri 
boxeri, evidențiați cu prilejul 
repetatelor' gale de verificare. 
Iată-i pe cîțiva dintre membrii

acestui lot. in ordinea catego
riilor : semimuscă — Remus
Cozma. Alexandru Turei. Pavel 
Morca : muscă — Daniel Radu. 
Nițâ Robu : cocoș — Teodor 
Dinu. Faredin Ibraim, Gheor
ghe Negoiță : pană — Nicolae 
Neagu. Ion Lungu. Viorel Ioa
na : semiușoară — Nicolae Stoe- 
nescu. Haralambie Sultan. Dra- 
gomir Ilie : ușoară — Simion 
Cutov. Carol Hajnal. Mihai 
Ciobotaru. Leontin Sandu ; se- 
mimijlocie — Ion Vladimir. Vio
rel Burda. Ion Budușan : mijlo
cie mică — Marcel Sîrba. Ion 
Miron. Costache Ciochină. Va- 
sile Cicu : mijlocie — Valentin 
Silaghi, Alexandru Crișan, San
du Tlrîlă. Marin Ifrim ; semi
grea — Petre Văleanu, Costică 
Chiracu. Georgică Donici. Ilie 
Captari ; grea — Valentin Vrîn- 
ceanu. Petre Ungurcanu. Gică 
Axente.

Compoziția eterogenă a aces
tui lot se datorește faptului că 
încă nu se cunoaște compo
nenta formației pe care federa
ția din S.U.A. o va prezenta în 
turneul din România.



Finalele „Daciadei" la orientare tiiristică-sportivă pentru tineret

ELECTRICIANUL PETRE CÎRJĂ
Șl ELEVA ANGELA MĂCICĂȘAN — 

PE PRIMELE LOCURI
în pădurea Codrișor. din a- 

propierea orașului Bistrița, au 
avut loc sîmbătă și duminică 
finalele „Daciadei" la orienta
re turistică—sportivă pentru 
tineri și tinere intre 14 și 19 
ani (neleaitimati pină în pre
zent ca sportivi). competiție 
dotată cu ..Cupa U.T.C.". în
trecerile. la care au participat 
40 de fete și 40 de băieți, re- 
Drezentînd toate județele și 
municipiul București, s-au des
fășurat pe o vreme închisă si 
rece, cu ploaie aproape neîn
treruptă. Cu toate acestea, a 
fost o competiție reușită din

fetelor 4 700 metri lungime, 
170 metri diferență de nivel 
și 10 posturi de control. Deși, 
așa cum am arătat. sint noi 
in această disciplină tehnico- 
sportivă. tinerii și tinerele 
concurente au dovedit că pot 
folosi eu pricepere harta Si 
busola, narcurgind corect tra
seele stabilite si intr-un timp 
foarte scurt.

După prima zi de concurs 
am stat de vorbă cu câștigăto
rii etapei — electricianul Petre 
Cirjă din Bistrița si eleva 
Angela Măcicășan din Cluj- 
Napoca. „Ușor nu a fost —

Concurentul din planul doi, cu nr. ÎS — Petre Cîrjă — a realizat 
timpii cei mai scurți in ambele etape (81 minute fi 10 secunde in 

total), primind premiul pentru cel mai bun rezultat tehnic.

toate punctele de vedere, cu 
rezultate tehnice foarte bune. 
La acest succes a contribuit 
atît strădania organizatorilor, 
care au asigurat ireproșabil 
toată partea tehnică a con
cursului — hărți, trasee, punc
te de control, corturi etc. —. 
cit mai ales elanul și voința 
tinerilor participanti de a se 
afirma în cadrul unei compe
tiții de o asemenea anvergură, 
cum sint finalele ..Daciadei". 
Trebuie reținut faptul că ma
joritatea concurentilor au fost 
initiati în acest frumos ..sport 
al pădurilor" numai de citeva 
luni. în cadrul taberelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

Concursul a avut două eta
pe. eșalonate pe zile. în pri
ma zi. băieții au avut de par
curs un traseu prin pădure 
lung de 7 700 metri, cu 250 de 
metri diferență de nivel și 11 
posturi de control, iar fetele 
unul de 5100 metri lungime. 
180 metri diferență de nivel 
Si 8 posturi de control. în cea 
de-a doua zi, traseul băieților 
a măsurat 7 400 de metri. 210 
metri diferență de nivel, cu 12 
posturi de control, iar cel al

spunea P. Cîrjă —■. dar voi 
face totul să cîștig și mîine". 
Aceeași afirmație o făcea și 
Angela Măcicășan. dar și alți 
concurenti. Fiecare dorea să 
fie el campionul ..Daciadei". 
Lucrurile s-au definitivat după 
întrecerile de duminică, cînd 
cei doi. cistigind și etapa a 
doua — si încă detașat fată 
de ceilalți concurenti — au 
fost declarați campioni pentru 
categoria lor. S-au mai re
marcat în această acțiune e- 
levele Angeiika Ulbrich din 
Sibiu și Paraschiva Florescu 
din comuna Zăoodeni. județul 
Vaslui. Eugen Borș din Iași, 
precum și alti concurentt

Iată-i insă pe primii clasa
ți : echipe — 1. județul Bistri- 
ța-Năsăud. 2. județul Iași. 3. 
județul Bihor : individual fe
te : 1. Angela Măcicășan
(Cluj). 2. Angelika Ulbrich 
(Sibiu). 3. Dorina Cristea (Să
laj) ; individual băieți : 1. Pe
tre Cirjă (Bistrita-Năsăud). 2. 
Eugen Borș (Iași), 3. Gaspar 
Kocsis (Satu Mare). „Cupa 
U.T.C." a fost atribuită echipei 
județului Bistrita-Năsăud.

Ion HOABĂN

ÎNTRECERILE FINALE ALE „DACIADEI"
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CAMPIONATUL DE TENIS PE ECHIPE AL JUNIORILOR
Pe terenurile Progresul și 

T.C.B. se dispută întrecerile 
finale ale campionatului de 
juniori pe echipe (băieți și fe
te), din cadrul „Daciadei". Iau 
parte cite 8 echipe de băieți 
și 8 formații de fete (compuse 
din 6 jucători și. respectiv, 4 
jucătoare). In prima parte com
petiția se dispută sistem tur
neu (fiecare cu fiecare), ur
mi nd ca ulterior să se alcătu
iască, atit la băieți, cit și la 
fete, cîte două grupe (locurile

1—4 și 5—8), cu jocuri elimi
natorii.

Iată echipele care au intrat în 
competiție: băieți: Tenis club 
București, Clubul sportiv șco
lar nr. 2 București, Dinamo 
București. Metalul Tirgoviște, 
Politehnica Cluj-Napoca, Sănă
tatea Oradea. Progresul Bucu
rești și Dunărea Galați ; fete : 
Politehnica Cluj-Napoca, Pio
nierul București, Dinamo Bucu
rești, Dunărea Galați. T.C.B., 
Sănătatea Oradea. Steaua Bucu-

rești și Clubul sportiv școlar 
Gheorghieni. Meciurile au loc 
zilnic (pină sîmbătă) de la ora 
8,30 șj de la ora 15.

TURNEUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

ESTE TOTUL
(Urmare din pag. 1)

despre care am scris la tim
pul potrivit), domnea o acti
vitate febrilă. Se lucra intens 
pentru ca totul să fie ca nou.

Directorul Victor Surdeanu 
de la Școala generală „D. Pe
trescu" discută cu meșterii ce 
mai trebuie făcut. Aflind de 
scopul vizitei noastre, ne vor
bește cu entuziasm nu atît de 
prezent („care poate fi ușor 
de văzut") cit de... viitor, adi
că de faptul că urmează mon
tarea tribunei și buturilor la 
terenul de rugby, că in cursul 
trimestrului I va fi amenajat 
și grupul social („astfel ca in 
vacanța de primăvară să pu
tem organiza o cupă a noastră, 
la care să invităm și echipe de 
minirugby din alte localități"), 
că terenurile de handbal, vo
lei și baschet vor fi reasfaltate 
„pentru ca și ceilalți elevi, nu 
numai rugbyștii, să aibă con
diții optime de desfășurare a 
activităților sportive". Profeso
rul Călin Căliman care, îm
preună cu colegul său Ion Va- 
silică, se ocupă de cei aproape 
150 de copii din clasele spe
ciale de rugby ne arată întrea
ga bază, vorbindu-ne totodată 
și de generosul sprijin al u- 
nor întreprinderi care văd în 
copiii de aici nu numai pe 
viitorii sportivi, dar și pe har
nicii muncitori din propriile 
lor secții.

ARAD : VARA SANIE...
în județul Arad, anul sportiv 

școlar a început din... vacanță. 
S-au amenajat bazele sportive 
ale celor 28 de licee și 126 de 
scoli generale din județ, a fost 
refăcut materialul sportiv.

,,CUPA FEDERAȚIEI^
Sub genericul marii noastre 

competiții naționale «Daclada*.  
astăzi, Ia Snagov, se va desfășura 
un atractiv concurs de caiac-ca- 
noe, „Cupa Federației". Concursul 
este deschis celor mai bune e- 
chipe din țară și va aduce la

ATLETISM pVr.A^IONLl Re- publici! dm Bucu
rești se desfășoară azi, cu înce
pere de la ora 16, un concurs de 
verificare a lotului naționaL La 
acest concurs, federația invită pe 
primii patru clasați (în fiecare 
probă) la campionatele republi
cane.
RA^CHFl -’CUPA UNIVERSI- DHOVnCI TATEA timișoa

ra-, competiție masculină ajun
să 1a ediția a 6-a, a fost dști- 
gată de reprezentativa clubului 
sportiv organizator. Universitatea 
Timișoara a totalizat 6 p, Invin- 
gînd pe : MEAFC Miskolc (78—60), 
--------  " ‘ (96—75) și pe 

(88—85). Pe locurile 
2. H.F.G. Leipzig 
C.S.U., 86—5Î cu
C.S.U. Sibiu (77—66 
(P. ARCAN — CO-

H.F.G. Leipzig 
C.S.U. Sibiu " 
următoare : 
(68—66 cu 
MEAFC), 3. 
cu MEAFC).
resp.) • SALA SPORTURILOR 
DIN CONSTANTA găzduiește, de 
astăzi pină vineri, citeva jocuri 
internaționale amicale, cu parti
ciparea selecționatelor de seniori 
ale României și Poloniei, de ti
neret a României și a echipei di
vizionare A Farul. Azi. de la ora 
17, au loc meciurile Farul — Ro
mânia (tineret) și România — Po
lonia a ECHIPA FEMININA UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA a
plecat ieri la Budapesta, pentru 
a lua parte ia un turneu inter
național organizat de GANZ Ma- 
vag.
PICI KM LA GALATI AU A- VUT LOC gupele a 
I7-a și a 18-a ale ..Cupei Orașe
lor“. Organizarea bună, trasee di
ficile și timpul favorabil au con
tribuit la reușita întrecerilor. La 
capătul acestor curse clasamentul 
general al întrecerii arată astfel: 
juniori mici — 1. Gh- Florea 
(București). 2. I. Radu (Brăila), 
J. I. Marinescu (Brăila). Echipe: 
L Brăila, 2. București, X Voința 
București Juniori mari : L L 
Vintilâ (Ploiești) 163 p. 2. G. 
Marinescu (Voința București) 143 
p 3. FI. Chițu (Ploiești) 145 p. 
Echipe : 1. Ploiești, 2. București. 
3. Petrolul Ploiești. (T.SIRIOPOL 
— coresp.).
U A MRRAL REZULTATE DXN nM5i-/DHLDIVIZIA B Masculin 
seria I : Metalul Vaslui — Uni
versitatea lași 17—23 (6—6) : C.S.U. 
Galați — Unirea Tricolor Brăila 
25—16 (12—7) ; Dinamo Brașov — 
Tractorul Brașov 20—17 (11—7) ;

LA CAIAC-CANOE
start. In formațiile cluburilor 
fruntașe, pe cei mai valoroși 
caiac-ști șl canoiști români. Di
mineața, de la ora S, sint pro
gramate seriile, finalele urmind 
să se desfășoare după amiază, de 
M ora ÎS,30.

în exclusivitate — la dispo
ziție pentru antrenamente ba
zinul A.S. Industria linii. Au 
înscris : Chițan 2, Suhanec,
Szabo, Marc, respectiv Konives 
(cei mai frumos gol al zilei : 
schimbarea direcției balonului 
prin pivotare) și Gordan. Ar
bitri : D. Paraschivescu și Gh. 
Nistor.

Azi. de la ora 15. au loc 
meciurile : Cluj — Mureș, Bi
hor — Timiș, București — 
Arad.

DIN TOATE
Hd'liU'hlni
Petrolul Teleajen — Comerțul 
Constanța 17—13 (8—7) ; seria a
n-a : Știința Petroșani — Metalul 
Hunedoara 19—13 (9—6) ; Inde
pendența Sibiu — H.C. Minaur n 
Baia Mare 14—13 (5—6) ; C.S.M.
Reșița — Nitramonia Făgăraș 
15—11 (8—9) ; Oltul Sf. Gheorghe
— A.S.A. Tg Mureș 20—19 (9—14); 
feminin, seria I : Textila Buhuși 
—Oltul Sf. Gheorghe 19—9 (11—6); 
Relonul Sâvinești — Spartac Bucu
rești 12—7 (6—3) ; Gloria Ploiești
— Vulturul Ploiești 9—11 (6—5) ;
Terom Iași — Confecția Călărași 
18—7 (9—2) ; seria a II-a : Avîn- 
tul Craiova — Energetica Drobeta 
Tr. Severin 20—9 (12—5) ; Con
structorul Timișoara — Voința Si
ghișoara 19—7 (11—5) ; Voința 
Odorhei — C.S.M. Sibiu 11—7 
(6—3) ; Constructorul Hunedoara
— Textila Sebeș 17—3 (13—1) ; U- 
ni verși ta tea Cluj-Napoca — Ne- 
tex Bistrița n—7 (19—4). (Cores
pondenți : S. BăJoi, Gh. Briotă, 
M. Florea, L Ionescu, D. Glăvan, 
T. Siriopol, A. Cristea, A. Pialoga, 
P. Dumitrescu, C. Crețu, Al. 
Nour I. Vlad, M. Radu, C. Rusu, 
V. Popovici, L Vieru).
LUPTF LA IAȘI. Pe baza spor- 

tvă Ciric. a avut loc, 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la Înființarea duhului sportiv 
Ni colina un turneu interna fi o na! 
de greeo-romane și libere cu par
ticiparea sportivilor din UI an ude 
(U.R.S.S.), Przemisl (Polonia) și 
clubul organizator, Nicolina. La 
greco-romane au dominat sporti
vii ieșeni, iar la libere întrece'*'-a  
a fost echilibrată. Trofeul pus în 
ioc a revenit luptătorilor de la 
C.S. Nicolira. Printre cei eviden
ția ți s-au numărat : S. Botez (cat. 
57 kg). D. Lupu (62 kg), C. Ga- 
vrilă (82 kg). T. Lucescu (90 kg) 
și C. Ignat (+ 100 kg) — toți la 
greco-romane. (D. DIACONESCU
— coresp.)

pionatele naționale de orien
tare ale R. P. Polone și, 
concomitent, Concursul internațio
nal „Cupa Start-Polonia". La a- 
cest concurs, alături de orienta- 
riști din Bulgaria, Cehoslovacia și 
R. D. Germană, a luat parte și o 
reprezentativă a cooperației meș
teșugărești din țara noastră. Re
zultatele românilor au fost meri
torii : Voicu Plaian a ocupat lo
cul I (masculin, tineret) iar Ildiko 
Horwath și Natalia Deconescu — 
locurile n și, respectiv, m, în 
întrecerea rezervată fetelor (17—19 
ani). La ștafetă, reprezentativa 
noastră feminină s-a clasat pe 
primul ioc, iar cea masculină — 
pe locul doi.
POIO IN SERIA A n-a A 

DIVIZIEI A s-au în
registrat următoarele rezul
tate : Industria Unii Timi
șoara — Rapid Arad 3—8 
(1—1, 1—4, 1—2, 9—1) ; Politehnica 
Cluj-Napoca — Mureșul Tg. Mu
reș 8—3 (2—1, 0—0. 3—1, 3—1). Au 
marcat : Crăciuneanu 3, Marioti
2, V. Pop 2, Călin, respectiv Kiss
3. A TURNEUL FINAL al cam
pionatului național rezervat echi
pelor de juniori mari se va des
fășura între 12 și 16 septembrie, 
la Brăila. Zilnic se vor disputa 
cite două etape (de cîte 4 me
ciuri) de la ora 8 și ora 14. La 
turneu vor lua parte Viitorul 
Ou j-Napoca. C.S.Ș. 1 București, 
C.S Școlarul București, Politeh
nica Cluj-Napoca, Crișul Oradea, 
Dinamo București, Voința Cluj- 
Napoca, Rapid Arad și Rapid 
București.
VOLEI LA TIMIȘOARA S-A 

DESFĂȘURAT a 7-a e- 
diție a ..Cupei Politehnica", care 
a adus la start echipele mascu
line Slavia Nitra și ZTS Detva 
(Cehoslovacia), AZS Cracovia, 
CSU Galați și Politehnica Timi
șoara. Clasament final : 1. Poli
tehnica Timișoara (3—0 cu Slavia, 
3—1 cu Detva. 3—0 cu AZS și 3—0 
cu CSU) ; 2 ZTS Detva ; 3. CSU 
Galați. 4. Slavia Nitra.

ORIENTARE în 
SPORTIVA

RAT în Polonia,

PERIOADA
AUGUST 

DESFAȘV- 
ln împre

jurimile localității Dawa, cam

BALCANIADA DE TENIS

A JUNIORILOR
(Urmare din pag. I)

GATA PENTRU PRIMA ORĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ?
pentru ca startul să fie cit mai 
tonic. Directorii din școli și 
cei 248 de profesori de educa
ție fizică din județ au luat 
deja cunoștință cu noua pro
gramă școlară. „Ne-am propus 
ca anul acesta, la deschiderea 
anului sportiv școlar, să facem 
exemplificări practice, pentru 
ca fiecare elev, fiecare profe
sor să știe exact ce trebuie fă
cut din noua programă de e- 
ducație fizică" ne-a declarat 
Pavel Sooș, inspector școlar cu 
probleme de educație fizică la 
Inspectoratul școlar al județu
lui Arad. Această plecare a 
sportului școlar arădean e 
plină de mari ambiții. Se vi
zează, fireșfe, și marea perfor

manță. Pentru că premise e- 
xistă. Echipa de gimnastică a 
Școlii nr. 1 Arad (profesoară 
Agneta Weiss) a ocupat în ul
timii doi ani locul secund în 
etapa finală pe țară a cam
pionatului republican al școli
lor generale ; Liceul „Ion Sla
vici" și Școala generală nr. 4 
din Arad au avut bune rezul
tate la atletism ; Liceul din 
Ineu. Școlile generale nr. 9 și 
nr. 13 din Arad au foarte mulți 
copilandri talentați care vor 
să ajungă in echipa mare de 
fotbal U.T.A.. pe urmele lui 
Domide și Broșovschi.

în județul Arad se pregă
tește un start lansat al anului 
sportiv școlar !

TG. MUREȘ : SE TRANSFORMA CANTITATEA 
CALITATE

IN

care pe vremea studiilor în 
matematici juca cu sirg și vo
lei, prin rîvna depusă, a con
tribuit — se spune — decisiv 
la succesul acestei acțiuni. Se 
pare că elevii aproape că nu 
vor mai recunoaște sala lor în 
fața unor imagini inedite : ma
gazii de echipament, vestiare, 
instalații sanitare impecabile.

Pe scurt, alte realizări pe 
fondul unei preocupări genera
le pentru renovări, vopsitul 
proaspăt, curățenie : la Liceul 
mecanic nr. 1 din Iași s-a 
finisat terenul de handbal, cel 
de minifotbal și pista aplica
tivă ; Ia Pașcani, Liceul meca
nic Iși așteaptă eursanții pen
tru a inaugura un mic complex 
sportiv: terenuri de fotbal, 
baschet, volei și tenis.

...Și la Tg. Mureș inaugura
rea noului an școlar va fi o- 
norată cum se cuvine de elevii 
sportivi. Pe terenurile special 
amenajate în curțile școlilor, ei 
vor participa la jocuri de vo
lei. baschet și handbal, iar a- 
colo unde există posibilități (la 
liceele „Papiu Ilarian", „Bo
lyai", la Grupul școlar „Uni
rea" ș.a.) vor concura la pro
be atletice, la programe de 
gimnastică.

Odată cu prima zi a noului 
an de învățămînt, baza mate
rială a școlilor din localitate se 
îmbogățește cu două cochete și 
utilate săli de gimnastică de 
care vor beneficia elevii lice
elor industriale, de „Construc
ții" și de „Prelucrare a lem
nului".

în aceeași ambianță sărbăto
rească, se vor întrece, la 15 
septembrie, elevii tuturor șco
lilor din întregul județ, școli

ale căror terenuri sint în bună 
măsură bituminizate. ,

Crește numărul elevilor ama
tori de sport, se îmbogățește 
baza sportivă școlară. CANTI
TATE menită să asigure, in 
viitor, la un nivel mai înalt, 
CALITATEA performanțelor 
obținute de elevii școlari. 
IAȘI : SE FORTIFICA BAZA 

MATERIALA
Poate că cel mai mare suc

ces ieșean pe frontul amenajă
rii sportive destinate deschide
rii noului an școlar este reno
varea totală a sălii de sport 
a Liceului nr. 8 „Dimitrie Can- 
temir", serios afectată de cu
tremurul din martie 1977. Din- 
tr-o paragină a devenit chiar 
mai frumoasă și mai funcțio
nală decît își propusese pro
iectul inițial. Un pedagog, fost 
sportiv de performanță, tovară
șul director Grigore Popovici,

ÎNTRECERI de karting
Pe platforma Institutului Poli

tehnic din Capitală s-a desfășu
rat. In buna organizare a asocia
ției sportive Unirea Tricolor, cea 
de a treia etapă a campionatului 
republican de viteză la karting. 
Au ciștlgat următorii sportivi : 
Marius Novac (Pegas Arad) — la 
50 cmc (juniori), Constantin Min- 
clu (Pescărușul Constanța) șl Mi- 
haela Ceacu (Danubiu Călărași)
— 50 cmc, Emil ian Petrescu (Uni
rea Tricolor) — 125 cmc, Ștefan 
Lucian (Hidrotehnica Constanța)
— 175 cmc, iar pe echipe — U- 
nirea Tricolor.

In continuare a avut loc a doua 
etapă a campionatului republican 
de anduranță (rezistență), care a 
revenit, după oe s-a alergat timp 
de 1 ore, cuplului EmBian Pe
trescu — Verak Udo (Unirea Tri
color), urmat de Constantin Ne- 
deicu — Dan Gheorghe (C.S.U. 
Brașov) șl Radu Grozaa — Con
stantin Ion (Unirea Tricolor).
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nu), s-a remarcat evoluția 
foarte bună a Iui Florin Se- n
rărceanu. El a jucat exact in s
fiecare meci, afirm chiar că a o
rindit fiecare lovitură, punin- «
du și în dificultate adversarii, «
în special cu retururile sale —fi
puternice și bine plasate. O J
dovadă a eficacității este și «
faptul că Segărceanu și-a cîș- 
tigat toate meciurile in cîte ti
două seturi. Satisfăcătoare au d
fost și evoluțiile lui Laurențiu
Bucur și Liviu Maneaș. Deși d
au avut în jucătoarele iugo- J
slave adversare redutabile, ti
sportivele^ românce au ciștigat ti
cu 2—1 întilnirea, aceasta fiind 
cea mai grea din întreaga J
competiție. Camelia Chiriac a 1
fost tenismana noastră cea mai 3
eficace, jocul ei fiind elogiat țt
Si de presa turcă de speciali- u
tate. De asemenea, s-au com- 3
portat bine Gabriela Szoko și J
Cozmina Popescu". I

După Balcaniada de tenis a îl
seniorilor, unde numai fetele 
au reușit să urce pe prima J
treaptă a podiumului, noul □
succes al tenisului românesc c|
pare să fie de bun augur pen- I
tru viitoarele întreceri inter- I
naționale. ,J
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PE AGENDA COMPETIȚ1ONALÂ
După cum se știe. în peri

oada de întrerupere a campio
natului se dispută Cupa F.R.R. 
Noua ediție va debuta la 17 
septembrie. dată la care își 
încep întrecerea și diviziona
rele B.

Apropo de divizia B. Citeva 
scrisori sosite la redacție și 
multe discuții' cu diverși spe
cialiști ne-au întărit convin
gerea că politica de întinerire 
a întrecerii eșalonului secund 
este salutară. Se pare însă că 
măsura prin care se stabilește 
limita de virstă a jucătorilor 
Ia 26 de ani nu are încă un 
suport trainic. Apare cumva 
nedrept ca un om aflat la o 
vîrstă în care de obicei, în 
rugby, abia începe împlinirea 
ca jucător, să se trezească... 
printre bătrîni și automat 
scos din echipă. Oricîte argu
mente s-ar aduce, cu multe 
dintre ele fiind și noi de acord, 
sugerăm forului de specialitate 
revizuirea respectivei' decizii.

O PROMISIUNE
De cîtva timp, un tinăr (19 

ani) de o statură impresionan
tă (193 cm) stîmește comenta
riile cunoscătorilor. .Are toate 
calitățile pentru a deveni un 
jucător mare" — opina prof. 
Ovidiu Marcu, secretarul F.R.R. 
Iar Gheorghe Caragea a arătat 
și duminică, în partida cu U- 
niversitatea Timișoara, că Di
namo are un excelent trio de 
prinzători' (Dărăban, Borș, Ca- 
ragea), in care cel mai tinăr 
este un „produs" sută la sută 
al clubului din șos. Ștefan cel 
Mare, al unui antrenor (pe ne
drept) anonim. Gheorghe Dra
gan. Acum, sub ochiul atent 
al unui fost specialist al pos
tului, Ion Țuțuianu, Caragea 
promite o ascensiune rapidă, 
VICTOR DAICIULESCU A PUS 

GHETELE IN CUI
Tipul jucătorului fair-play. 

Echilibrat, muncitor, serios 
în pregătire. Component al e- 
chipei naționale in citeva rîn- 
duri. Titular al echipei Dinamo 
multi ani. Iată, foarte pe scurt, 
„bilanțul" lui Victor Dăiciules- 
cu, care, recent, la 37 de ani, 
s-a retras din activitatea com- 
petitională.

Rubrică redactată de :
Geo RAEȚCHI

FAZA FINALA A CONCURSULUI 
POMPIERILOR MILITARI
Luni, și marți s-au desfășurat 

în Capitală concursurile spor
tive ale pompierilor militari, or
ganizate cu prilejul celei de a 
130 aniversări a luptelor din. 
Dealul Spirii și a „Zilei pompie
rilor din Republica Socialistă 
România".

După două zile de întreceri, pe 
primele trei locuri s-au clasat, 
în ordine, reprezentativele gru
purilor de pompieri București, 
Olt și Suceava.

e i MARI Șl TARI NU NUMAI ÎN TURNEELE AMICALE!
corespunzătoare, așa cum 
s-au plîns adeseori, justifi
cat, antrenorii echipelor 
noastre fruntașe referitor la 
asemenea verificări ne cores
punzătoare calitativ, dinain
tea reluării sezoanelor ofi
ciale. Ba am putea afirma 
că unele dintre cluburile 
noastre au exagerat chiar, 
prelungind aceste turnee 
pînă in ajunul sau chiar 
pînă în ziua începerii nou
lui campionat. Dar, una 
peste alta, la acest capitol, 
al asigurării unor verificări 
de maximă solicitare, s-a 
realizat un salt vizibil.

Din păcate, în ciuda ace
lor semne încurajatoare ve
nite după turneele amintite, 
la primele „șocuri" din com
petițiile oficiale s-au înre
gistrat rezultate cu totul ne
așteptate. Incepînd cu acel 
0—3 al campioanei noastre 
Ia Monte Carto, „scurt cir
cuit" care a decis pînă la 
urmă eliminarea ei în turul 
preliminar al întrecerii de 
către o formație care nu îi 
este de fel superioară. Re
zultate și evoluții contra
dictorii, neconcludente față
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Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi transmisă la televiziune 
la ora 18.45.

★
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 3 SEPTEM
BRIE 1978. Categoria 1 : (13 re- 
zultate) 1,00 variantă — AUTO
TURISM DACIA 1300 ; categoria 
a 2-a : (12 rezultate) 0.25 variante 
a 10.911 lei : categoria a 3-a : (11 
rezultate) 105,75 variante a 1.412 
lei. Report categoria 1 : 01.735
lei. Autoturismul Dacia 1300 de 
la categoria 1 a revenit partici
pantului CONSTANTIN AVRA- 
MESCU din toc. CHIOJDU jude
țul BUZĂU.

IIlVILdlUI ItUillU, IkJIMCOVU \<J. I • M.J

I „LA NOI, BUCURIILE MICI CONSUMĂ 
| MAI MULT DECÎT EȘECURILE!“

— fon lonescu, cum explicați urmă
toarea stare de fapt : dupâ egalul 
de Ia București, cu Dinamo, U.T.A. 
remizează acasă, cu Olimpia, învinsă 
pe terenul sau, în etapa precedentă, 
de Chimia Rm. Vîlcea, care nu reu
șește să treacă, în Zăvoi, de C.S. 
Tîrgoviște I Nu-i cumva reflexul va
lorii slabe a campionatului abia în
ceput ?

— Aș vrea să cred câ acest lanț de 
surprize e mai curînd primul pas spre 
curaj, spre reechilibrarea competi
ției. Aceste victorii în deplasare 
le-aș privi ca primele încercări spre 
o nouă stare psihică, care reprezintă 
o problemă fundamentală în fotba
lul nostru. In ultimii zece ani am 
cîștigat acasă și am pierdut în de
plasare mai toate marile bătălii. De 
ce n-am căuta să schimbăm op
tica ?... Aceste surprize in lanț tră
dează insă și un cH ospect : în 
fotbalul nostru bucuriile mic» con
sumă mai mult decît eșecurile. E și 
cazul echipei U.T.A. la acest început 
de drum.

— Vinovății ?...
— Toți I Rinduiala psihică a fot

bal utkir nostru, care mereu a jubi- 
krt la succese imediate, multe fără 
ecou, și la victorii amicale, a creat, 
Inevitabil, jucători și echipe de o 
mare labilitate în fața mizelor reale. 
Frumosul succes atenian al campioa
nei noastre, să zscem, conducea la 
o eoncluzse favorabilă în meciul cu 
Monaco. $î acest ultim eșec ne de
monstrează că jucătorilor noștri te 
lipsește rezistența prihîcâ care să 
ducă la abordarea calmă, tocpdâ și 
angcjarrtă, a meciurilor decisive. Am 
pierdut, cu „Poli" Timișoara, o finală 
de cupă (acel 2—4 cu ^ul) din o- 
ceste considerente. Naționala noas
tră a fost învinsă la București de •- 
chipa Iugoslaviei din aceleași mo
tive. U.T.A. n-a trecut dum'micâ, a- 
casă, de Olimpia tot datorită „reac
ției psihice" alimentată de victoria 
cu 2—0, cu trei zile înc'mte, în Cupa 
F.R.F. asupra revelației F. C. Baia 
Mare.

— Conducerile duhurilor și asocia
țiilor sînt străine de această inhibi
ție permanentă în fața succeselor 
reale ?

— Aș spune că de vină e mediul în 
care se află jucătorii noștri, el pri
mul care se extaziază în fața mici
lor victorii și dă dovadă de timorare 
în fața bătăliilor cu miză. Conduce
rile de echipe, care la rîndul lor 
trebuie să „deconteze" rezultatele, 
și-au creat acest reflex al întîlnirîlor 
estivale pentru că n-au curajul răbdă
rii. De aici și instabilitatea antreno
rilor și munca de campanie.

— Ce-i de făcut ?
— Vom reuși să realizăm saltul 

mult așteptat cînd contactul cu fot
balul eficient va fi făcut permanent 
șî serios de toți factorii, cînd vor 
apare, peste tot, ca la Baia Mare, 
antrenori și jucători cu • creativitate 
și multă inițiativă, cînd în fiecare 
oraș echipa și antrenorul vor gîndi 
mar mult decît media opiniei despre 
fotbal. Trebuie create peste tot con
diții ca antrenorii sâ poată pregăti 
jucători care gîndesc disciplinat I 
Pentru că avem antrenori capabili 
care nu se pot valorifica în prknul 
rînd datorită condițiilor psihice defa-
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de cele din turneele de peste 
hotare au avut — în cam

pionat — Universitatea Cra
iova, Politehnica Timișoara 
și Dinamo. Iată probe că, 
atunci cînd se află in 
jocuri oficiale, cu miză, 
multe dintre formațiile noas
tre clachează, dovedind, mai 
cu seamă sub aspectul psi
hic, fisuri greu de admis 
pentru echipe care numără 
in rîndurile lor vechi inter
naționali, fotbaliști cu zeci 
și zeci de partide interna
ționale inter-cluburi sau 
chiar inter-țări. Aici este un 
punct foarte vulnerabil, ineă 
mereu deficitar al pregătirii 
formațiilor noastre, care nu 
reușesc să abordeze cu ma
ximum de combativitate, cu 
un deplin echilibru moral, 
cu hotărire și încredere me
ciurile importante. în a- 
ceastă direcție eforturile an
trenorilor, conducătorilor, 
ale tuturor celor ce răspund 
de viața, de pregătirea frun
tașelor fotbalului nostru tre
buie să se concentreze. Pre
cum și în sensul creării ce
lei mai potrivite atmosfere 
în preajma partidelor im

• CUPLAJ LSTERNATIONAI. 
DE JUNIORI LA CIMPISA. Co
chetul stadion Poiana din dm- 
pina găzduiește astăzi tradiționa
lul dublu meci dintre selecționa
tele de juniori ale României șl 
Bulgariei. In prima partidă a cu
plajului se vor JntUni echipele de 
perspectivă. Din lotul selecționa
tei noastre vor face parte, prin
tre alții. Ciortan (F.CJt Reșița), 
Aleza (Liceul 2 Iași), Hie (A.S.A. 
Tg. Mureș), Rednic (F.C. Corvi- 
nul), Bolba (Olimpia Satu Mare), 
Steop (Liceul 4 Timișoara). în 
continuare, vor evolua primele 
selecționate de juniori ale celor 
două țări, cele care se pregătesc 
pentru a aborda viitoarele prell- 

vorizante. Concret ? Capacitatea Iul 
Angelo Niculescu trebuia sâ stimuleze 
superior pe toți cei din jur, încît el, 
antrenorul, sâ-și suplimenteze valoa
rea infuzionînd-o echipei. Cred câ 
Nicolae Proca poate exemplifica pînă 
unde poate merge eficacitatea unui 
antrenor bun într-un mediu stimulativ. 
Și exemple ar mai fi, pro $î contra I

— Aminteați de fotbalul efi
cient I...

— Voiam să spun că avem nevoie 
de o gîndire despre joc și în joc 
care să ducă kx succes. Mijloacele 
tactice prin care Yrem noi sâ cîști- 
găm nu-s de... ciștig. Pentru că, în 
prezent, în fotbalul eficient, exempli
ficat de ultimul turneu final al C.M., 
dispariția personalităților a fost sub
stituită de relațiile de joc cu ca
racter tactic. La noi se cultivă încă 
jocul personalităților și al posturilor. 
Am fost obișnuiți să apreciem jucă
tori care lovesc bine balonul din vo- 
leu sau cu călcîiul, ne-am format O- 
chiul pentru frumuseți minore, pentru 
detalii înșelătoare. Acum, pe mine 
nu mâ mai încălzește că Dom! de 
poate dribla subtil, elegant, dacă el 
nu anticipează demarcarea lui Ne- 
delcu. Fotbalistul eficient e cel care 
știe sâ întrețină relații eficiente cu 
partenerii săi, relații care înseamnă 
dublaj, susținere, suplinire, joc fârâ 
minge, fără post, pasa pe timpul I. 
încerc această metamorfoză cu U.T_A. 
Dificultățile sînt mari, pentru că e- 
ch ipa mea are personalități care cul
tivă din stereotip pese lungă cu 
efect la omul izolat, driblingul inu
til, jocul pe post. Semnul încuraja
tor este însă câ echipa nu refuza 
noile cerințe psiho-tacttee. Sper încă, 
așa cum am sperat și cu „Poli" și 
cu Jiul, in clădirea unei echipe cu 
care să ating maxima eficacitate a 
unui joc omogen. Acest țel cere însă 
să poți juca cu aceeași formație ce! 
puțin doi ani. Ceea ce e mai greu. 
Mi-e teamă sâ nu mâ obișnuiesc și 
eu, ca alții, cu prelungirea fazei de 
constructor. Ridicăm, ridicăm echipe, 
dar nu le punem și „acoperișul" — 
marea performanță după care fotba
lul nostru duce dorul de atîta timp.

— Ion lonescu, sînteți unul dintre 
antrenorii inteligenți aî fotbalului 
nostru actual. Ați publicat pinâ acum 
două apreciate lucrări („Fotbal, me
todă și mijloace" — în colaborare cu 
Angelo Niculescu ; „Tactica, astăzi" 
— scrisă împreună cu Cornel Dinu), 
ați predat cartea „Fotbal și concep
ție", redactată tot cu jucătorul dina- 
movist. Credeți că fotbalul nostru e 
bine armat teoretic ?

— Nu I Pentru că am teoretizat în 
general practica de la noi. O prac
tică deficitară, lipsită de aderență 
la competitivitate, care a stimulat 
alibiul, păcăleala. Practica noastră 
ne-a făcut să avem excelenți jucă
tori și echipe de meciuri amicale ! 
„Miuța" liberă redă pregnant direc
ția metodică a pregătirii fotbaliștilor 
noștri, ea dezvoltînd, desigur, vicle
nia în joc, dar, în același timp, și 
copriciul, dezangajarea, falsa miza. 
Progresul va apare în momentul cînd 
teoria și metodica vor reuși să sin
tetizeze practica ridicată La nivelul 
eficienței maxime I

Mircea M. IONESCU

portante. în majoritatea ca
zurilor însă, am constatat că 
ori se formează o stare de 
exagerat optimism, ori — 
dimpotrivă — se cade în
tr-o teamă direct descura
jatoare. Reprezentantele fot
balului nostru care vor lua 
startul săptămîna viitoa
re in Cupa cupelor și 
Cupa U.E.F.A. — la ele 
ne referim acum — tre
buie să se prezinte in cea 
mai bună stare de spirit și 
de pregătire fizico-tchnico- 
tactică, la dificilele confrun
tări care le așteaptă, învă- 
țînd tocmai din exemplele 
mai recente sau mai înde
părtate. E necesar ca echi
pele noastre să depășească 
stadiul de „campioa
ne ale turneelor amicale", 
cum le numea, nu fără te
mei, un antrenor zilele tre
cute.

Ele trebuie sâ prelungeas
că, in competițiile oficiale, 
bunele comportări și rezul
tatele din aceste meciuri de 
verificare anie-sezon 1

Eftmie IONESCU

ACTUALITĂȚI
minării ale Turneului U.EI.A. 
Nițu (F.C. Argeș), Pavel (Chimia 
Rm. Vîlcea), Ivana (Gloria Bu
zău), Pop (-U- duj-Napoca). 
Pir iu (Progresul-Vulcan), Moțoc 
CF.C.M. Galați), Geolgâu (Uni
versitatea Craiova), Turcu (F.C. 
Argeș) vor apăra in ,41-le tine
rilor- noștri „tricolori". Meciurile 
vor Începe la orele 14,30 și 15.
• .CUPA DE TOAMNA", com

petiție desfășurată sub egida 
„Daciadei" in organizarea comi
siei de fotbal a C.ME.F.S. Bucu
rești, programează azi, pe stadio- 

CÎND ANTONESCU VREA SA 
FACĂ SINGUR TOTUL...

F. C. Constanța a cîștigat și 
partida cu I.C.I.M. Brașov. Dar, 
pe parcursul celor 90 de minute, 
spectatorii prezenți in tribunele 
stadionului „1 Mai" i-au apos
trofat în repetate rin duri pe ju
cătorii fostei divizionare A. Au 
avut șL.. n-au avut motive s-o 
tacă. Au avut dreptate : 1. cînd 
au solicitat echipei un fotbal de 
bun nivel tehnic, rapid, cursiv, 
spectaculos ; 2. cînd nu au ac
ceptat ratări incredibile ale unor 
jucători buni ca Turcu. Peniu, 
Ignat ; 3. cind au cerut favoriți- 
lor să alerge mai mult in teren ; 
4. cind și-au manifestat dezacor
dul față de jocul lui Antonescu, 
cel care vrea ca toate mingile 
să treacă pe la el ; el să dega
jeze de la poartă, el să lanseze 
extremele, el să participe la 
„un-doiu“-uri In careul advers, 
el să bată toate loviturile libere, 
inclusiv coraerele, fracționîndu-se 
— in acest fel — jocul, intorcind 
spre centrul terenului faze con
cepute să ducă rapid balonul 
spre buturile adverse-. Același 
public nu are, insă, dreptate : 
1. cind cere echipei numai vic- 
toru la 5—6 goiuri ; 2. cînd soli
cită zgomotos înlocuirea actuali
lor antrenori, considerindu-i pr_n- 
etpal-.i vino va ți de tot ce se In
tim plă pe teren ; 3. cind „sanc
ționează- jignitor, fără ctscemă- 
mint. cum s-a intim plat și du
minica trecută in cazul debutan
tului Adrian Pacea, tinărul de 
numai 17 ani, cel care s-a re
vanșat, totuși, prin cîteva in
cursiuni rapide și prin prompti
tudinea de care a dat dovadă la 
al doilea goL Pină la urmă, Pa
cea a cîștigat ..disputa" cu tri
bunele. Mai rămine ca aceeași 
dispută să Le clștigată și de... 
F. C. Constanța. (L. D.)

ACELEAȘI ABATERI, DAR DE 
CE DECIZII DIFERITE î

Derbyul seriei a n-a. Metalul 
București — Petrolul Ploiești 
<1—1>. a atras in tribunele sta
dionului din Pantelimon cîteva 
mii de spectatori, dintre care 
mulți veniți din Ploiești. Carac
teristica jocului : Metalul a do
minat mai mult, și-a creat nu
meroase situații de gol, Insă n-a 
reușit decît o singură dată să 
depășească apărarea fermă a 
oaspeților, care — la rîndul lor

Florian Dumitrescu (Petrolul Ploiești) încearcă să străpungă apă*  
rarea Metalului București. Foto : Dragoș NEAGU

nul Ciulești, meciurile Sportul 
studențesc — Selecționata divi
zionară C a Capitalei (ora 14,45) 
șl Rapid — Progresul Vulcan 
(16,30). Etapa finală va avea loc 
la 13 septembrie pe același sta
dion (ora 14,30: meciul pentru 
locurile 3—4, ora 16,15: meciul
pentru locurile 1—2).
• SELECȚIE LA ELECTRONI

CA. Asociația sportivă Electroni
ca București organizează, azi și 
mîine. Intre orele 3—11 și lă—17, 
selecții cu elevi născuți în anii 
1961—1964. Doritorii se pot pre
zenta la stadionul Electronica din 
strada Cazărmii, situat la capătul 
liniilor de autobuze or. 85, 1M și 
43.

— au declanșat cu abilitate cîte
va contraatacuri periculoase, în
cheiate, cum se știe, tot cu un 
singur gol. Dar, cel mai mult a 
frapat în acest meci arbitrajul 
foarte slab prestat de brăileanul 
Șt. Costea. Nu ne vom referi 
aici la acele decizii neconforme 
cu situațiile petrecute în spațiul 
dintre cele două careuri, ci nu
mai la două, rezultate din aba
teri comise în suprafața de pe
deapsă și sancționate diferit de 
arbitrul amintit. Prima — în min.
59, Dobrescu (Petrolul) a fost 
faultat în careul Metalului și 
conducătorul de joc a dictat de
cizia ce se impunea, adică pe
nalty ; a doua — in min. 86 Ion 
Marin (Metalul) a fost și el faul
tat de apărătorii adverși, insă ar
bitrul a... transformat lovitura 
de la llm în lovitură li
beră indirectă î ! ! Normal, de
cizia a provocat stupoare în rîn
durile spectatorilor și considerăm 
că arbitrajul celui în cauză tre
buie să fie un subiect de discu
ție în Colegiul central al arbitri
lor. Ca să nu mai spunem că 
la asemenea meciuri importante 
trebuie delegați .cavaleri ai fluie
rului- dintre cei mai compe- 
tenți. (P. V.)

RAPIDUL A SCĂPAT VICTORIA 
PRINTRE DEGETE

Duminică, la Oltenița, în fața 
unei asistențe record (aproape 
5OX) de spectatori, dintre care 
mulți veniți din București), Ra
pidul a avut în echipa locală, a 
Șantierelor navale, o parteneră 
de întrecere plină de ambiție, 
foarte dirză, care i-a creat mul
te momente de dificultate. Antre
nate de fostul jucător piteștean 

Jere an — proaspăt în această me
serie —, gazdele au evoluat cu 
mult aplomb ofensiv* * îndeosebi 
în primele 20 de minute ale par
tidei și apoi spre final, cînd — 
conduse fiind — au reușit să 
obțină, in extremis, egalar.ca pe 
care o meritau. Cu un pic de 
concentrare în plus în aceste ul
time minute, formația giuleștea- 
nă ar fi putut, totuși, pleca cu 
o victorie de la Oltenița, unde a 
făcut un foarte bun joc de apă
rare (excelent și de această da
tă tinărul portar Mânu, care însă 
trebuia să fie mai atent la faza 
golului, aproape fără greșeală 
Grigoraș, remarcabili Zalupca și 
cei doi fundași de margine : 
Puriț și i. Popa), dar a evoluat 
neașteptat de slab în atac (Bar- 
tales și-a făcut o reintrare total 
neconcludentă).

Din păcate, unele manifestări 
nesportive, atit din teren, cit și 
d_n afara lui, au umbrit în oa
recare măsură atmosfera în care 
s-a desfășurat acest meci, bine 
condus de arbitrul buzoian I. 
Braun. Astfel, încă la începutul 
partidei, virful de atac al echipei 
locale, Petre, l-a lovit puternic 
cu pumnul în față pe fundașul 
rapidist Puriț, scăpînd — foarte 
ieftin — doar cu cartonașul gal
ben. De asemenea, fundașul cen
tral Lungu de la Ș.N.O., altfel 
bun in joc, s-a dovedit mult prea 
gălăgios și pus mai tot timpul 
pe arțag. De pe marginea 
terenului, unde au pătruns mul
te persoane ce nu aveau acest 
drept, s-au făcut deseori auzite, 
mai ales spre final, reproșuri și 
invective (chiar și înjurături) la 
adresa arbitrului și jucătorilor 
oaspeți. Ceea ce impune din par
tea organizatorilor luarea de 
măsuri pentru preîntâmpinarea în 
viitor a unor asemenea situații 
neplăcute. (C. F.)

DOUA EXEMPLE 
MOBILIZATOARE

Meciul Mureșul Deva — Aurul 
Brad nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor miilor de spectatori 
prezenți pe stadionul „Cetate". 
Dincolo de ambiția și activitatea 
laborioasă a oaspeților, benefi
ciarii unui punct obținut în de
plasare, au ieșit în „prim-plan" 
doi jucători : mijlocașul Șchiopu 
(33 de ani) și „extrema falsă".

r

Klein (19 ani), ambii neobosiți In 
fazele de atac și apărare. Primul, 
In rolul de coordonator, a acțio
nat pe o mare rază, „zburdîiid" 
pe tot terenul ca la prima tine
rețe, cînd evolua la U.T.A. De
altfel, Șchiopu a fost și coautorul 
golului egalizator, acțiunea lui 
personală pornită din propria 
jumătate de teren fiind finalizată 
de Stoica. Celălalt, tînărul Klein, 
format în pepiniera F.C. Corvi- 
nului Hunedoara, sub îndrumarea 
antrenorului Dumitru Pălrașcu 
(împrumutat la Aurul Brad pen
tru „rodaj"), a fost aplaudat la 
scenă deschisă pentru execuțiile 
sale tehnice, pentru clarviziune 
în joc și spirit de anticipație. 
Klein a fost mereu prezent aco
lo unde o cerea faza, avînd și 
el o contribuție la realizarea ace
lui 1—1.

Doi echipieri din generații dife
rite, două exemple mobilizatoare. 
(Gh. N.)

NUMAI 7 CARTONAȘE !
Totul a plecat de la o rivali

tate greșit înțeleasă. în meciul de 
la Cavnic, dintre echipa locală 
Minerul și formația C.I.L. Si- 
ghet, ambele din raza aceluiași 
județ, aproape toți cei 22 de ju
cători au intrat pe teren cu o 
intenție mai puțin obișnuită : 
plata unor polițe mai vechi. Fie
care încercare de deposedare se 
transforma într-un fault dur, 
chiar violent, urmau simulări, 
vociferări și bineînțeles riposte 
la intrările, mai puțin regula
mentare, ale adversarilor. Și 
multe altele, dar fotbal nu. în 
aceste condiții, misiunea ar
bitrului M. Fediuc a fost 
deosebit de grea, el sanc
ționând prompt aceste abateri, 
arătând și 7 cartonașe : G. Tip
ica și V. Ți plea (C.I.L.), Suncu- 
tean, Stenzel și Docu — carto
nașe galbene, V. Țiplea și Docu 
— cartonașe roșii. Și, totuși, au 
fost prea puține, după părerea 
noastră. Arbitrul nu a fost destul 
de autoritar in min. 44, cînd un 
atac violent al lui Docu (Mine
rul) asupra lui Culda — mingea 
se juca în altă parte — a gene
rat o altercație, cu mulți „ac
tori", vinovatul principal (Docu), 
ca și ceilalți autori de schimburi 
de .amabilități", răminînd ne
sancționați. Intervenția observa
torului federal V. Brodea, în 
pauza meciului, cind a chemat la 
cabine pe cei doi antrenori și că
pitanii de echipă, s-a făcut simți
tă in repriza secundă (A. V.)



SPORTIVI ROMÂNI
TURNEUL DE BOX 
„VOLKSSTIMME" 

~®n cadrul tradiționalului festi
val al ziarului „Volksstimme", la 
turneul de box de la Viena au 
participat și trei pugiliștâ români. 
Ooi dintre ei (Nicclae Stoenescu
— semlușoară și Sandu Tirilă
— mijlocie) au obținut locul 3. 
Rezultate tehnice : cat. muscă
— campionul mondial Henrik 
Srednicki (Polonia) b.p. Alexan
dru Turei ; semi ușoară — An- 
drăs Boios (Ungaria) b.p. Stoe
nescu ; mijlocie — campionul eu
ropean Leonid Șapoșnikov 
(U.R.S.S.) b.p. S. Tîrilă. In me
ciul pentru locul 3. Turei a fost 
învins la puncte de Lipodi (Un
garia).

VIRGINIA RUZICI S-A 
CALIFICAT IN RÎNDUL 

„PRIMELOR 8" LA 
NEW YORK

NEW YORK, 5. — în urma ce
lei de-a patra victorii consecu
tive înregistrată în cadrul probei 
de simplu femei a campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A., 
jucătoarea româncă Virginia Ru
zici s-a calificat in sferturile de 
finală, numărîndu-se printre pri
mele opt jucătoare ale acestui 
turneu, cotat printre cele mai 
importante din lumea sportului 
alb“. Ultima sa învinsă, ameri
canca Stacy Margolin, se remar
case în turul anterior în care a 
eliminat (4—6, 7—6, 6—4) pe una 
dintre principalele favorite, aus- 
tralianca Dianne Fromholtz. De 
menționat faptul că pînă acum 
au părăsit tabloul întrecerii șl 
albe jucătoare cunoscute, printre 
acestea figurînd Virginia Wade, 
Mima Jausovec, Renata Toma
nova, Mărise Kruger.

în comentariile lor, agențiile de 
presă remarcă frumoasa evoluție 
de pînă acum a Virginici Ruzici 
care confirmă rezultatele bune 
obținute in actualul sezon. în alte 
partide din proba feminină, 
Lesley Hunt a dispus cu 5—7, 
6—2, 6—4 de Hanna Mandlikova, 

, iar Tracy Austin a învins-o • cu

PESTE HOTARE
e—1, 6—2 pe Maria Fernandez.

Tot pe terenurile noii ’ arene 
new-yorkeze de la Flushing Mea
dows, au continuat întrecerile 
probei de simplu bărbați, care 
au furnizat o mare surpriză: ti- 
nărul jucător american Butch 
Walts a reușit să-l elimine cu
6— 4, 7—6, 4—6, 6—7, 6—2 pe ar
gentinianul Guillermo Vilas, cîș- 
tigătorul ediției de anul trecut. 
Alte rezultate : V. Gerulaitis —

Lutz 4—6, 6—4, 6—3 ; J. Kreik 
B. Teacher 7—G, 6—3, 7—6 :

J. McEnroe — C. Dowdeswell
7— 6, 6—3, 6—3.

B.

BOXERUL NICU POPA PE 
PRIMUL LOC LA ALBENA

La Albena, pe litoralul bul
gar al Mării Negre, a avut loc 
un turneu internațional de box, 
la care au participat 52 de pu- 
giliști din 4 țări 
Finlanda, România și 
Din țara noastră au 
zenți boxeri ce la 
Steaua, Metalul București. Del
ta Tulcea și Metalul Tîrgoviște 
Primul loc la categoria cocoș 
a fost ocupat de 
Nicu Popa, care 
bulgarul Plamen 
sovieticul Nikolai 
cui 2 a revenit 
mijlocie lui Gheorghe Butnar». 
Pe locul 3 s-ați clasat Marcel 
Pecheanu (cat. ușoară) și Va- 
sile Gîrgavu (cat mijlocie).

TURNEUL DE RUGBY DE 
LA VARȘOVIA

Competiția internațională de 
rugby pentru echipe de jun’ori 
dotată cu trofeul ziarului „Try- 
buna Ludu“ s-a încheiat la 
Varșovia cu victoria selecțio
natei orașului Moscova, urma
tă în clasament de echipele o- 
rașelor Varșovia, București și 
Berlin.

(Bulgaria. 
U.R.S.S.). 
fost pre- 
cluburile

bucureșteanul 
a dispus de 
Grigorov sî 
Boicev. I o- 

la categoria

După Campionatele mond’a’e de natație

• Noi ierarhii in piscina de concurs O Carmen Bunaciu a confir
mat o valoare certă în perspectiva J.O. ® Am fi putut prezenta 

la start și alte înotătoare ?

Concursul de 
tat principalul 
al recentelor campionate 
dlale de natație, întrecerile (se
rii șl finale) atrăgîr.d zilnic în 
piscina olimpică din Berlinul Oc
cidental cîte 11—12 000 de specta
tori. Au fost depășite cu acest 
prilej recordurile în materie de 
asistență și de participare. Cit 
despre rezultate 7 
mondiale. 59 de recorduri 
competiției și 199 de 
naționale. Și ca o primă consta
tare : înotul 
atletismului 
lor olimpice 
permanență, 
țelor optime 
țață.

în urmă eu 5 ani, la prima edi
ție a C.M., celebra Ulrike Rich
ter (R.D.G.), care deține și astăzi 
recordul lumii la 100 m spate, 
ciștiga proba în 65,42 sec ; Car
men Bunaciu, cu 64,53 secunde pe 
aceeași distanță nu s-a putut cla
sa de data aceasta decît a șap
tea... iar cu performanța (2:20,52), 
cu care se ciștiga la Belgrad 
(1973) cursa de 200 m spate, nu

înot a reprezen- 
punct de atracție 

mon-

14 recorduri 
ale 

recorduri

— urmînd imediat 
în ierarhia sporturi-
— se dezvoltă in 
ștacheta performan- 
fiind continuu inii-

MECIUL PENTRU TUIUL
MONDIAL DE ȘAH

MANILA, S (Agerpres). — Cea 
de-a 19-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial de șah ce se 
dispută la Bagulo (Filipine) în
tre marii maeștri Anatoli Karpov 
șl Viktor K orei noi a fost aml- 
nată la' cererea campionului și se 
va juca joi, 7 septembrie. Scorul, 
după cum se știe, este de 4—1 
în favoarea Iui Karpov.

DUPĂ C. E. DE
(Urmare din pag. 1)

1975) și F. Minișan (campioni 
europeni la pușcă standard pe 
echipe — n.r.) au demonstrat 
că, prin valoarea lor generală, 
pot trece de la grupa „speran
țe olimpice" ia aceea a trăgă
torilor „olimpici". O mențiune 
specială pentru C. Țirloiu : la 
al șaselea concurs al vieții 
sale și la primul internațional, 
el se clasează între primii zece 
juniori ai Europei la pistol li
ber, cu o cifră bună : 543 p 1

C. M. DE PILOTAJ SPORTIV 
(ACROBAȚIE AERIANĂ)

în campionatul mondial ce 
pilotaj sportiv (acrobație aeria
nă) ce se desfășoară la Ceske 
Budejovice (Cehoslovacia), du
pă 2 probe la feminin conduce 
Lidia Leonova (URSS), cu 
7582,3 puncte, iar la masculin 
Leonard Loudenslagcr (SUA), 
cu 8097,3 puncte.

„tapa (IDO" la cidism

0 ETAPĂ DE MUNTE
DECISĂ LA... SPRINTUL FINAL

BRAȘOV7, 5 (prin telefon). Eta
pa a Vl-a a competiției cicliste 
internaționale „Cupa CIBO“ i-a 
oondus pe concurenți pe un tra
sau pe cit de frumos pe atît de 
dificil. De astă dată s-au acope
rit 114 km, pe ruta Brașov — 
Fundata — Ruc&r și din nou Bra
șov. deci o etapă de munte. Pe 
prima parte a cursei s-a alergat, 
in general, intr-un ritm moderat. 
Ua întoarcere. însă, cu tot urcu
șul greu de la Posada Rucărului 
și Fundata, întrecerea s-a desfă
șurat intr-un tempo sufocant. 
Cauza ? La întoarcerea în Rucăr 
reușise să evadeze din pluton Ion 
Cernea (Olimpia). Acesta a cîș- 
tigat toate trei sprinturile de că
țărate (Podul Dîmboviței, Valea 
Udrei și Fundata) după care a 
plonjat spfe Bran. Abia la Bran, 
Cernea a fost prins de un grup 
de 24 de cicliști plecați în urmă
rirea sa. Dealtfel, sprintul de La 
Bran a și fost cîștigat de H. 
Schippel (R.D.G.). De aici înain
te, în plutonul compus din 25 de 
alergători nu se mai întâmplă ni
mic deosebit, victoria de etapă 
decizîndu-se la sprintul final, 
unde primul a trecut linia de 
sosire A. Kluge (R.D.G.), care l-a 
întrecut de puțin pe M. Romaș- 
canu (Dinamo), ambii înregistrați 
cm timpul de 3 h 09:43. La 7 se
cunde de aceștia a venit și res
tul alergătorilor, în frunte cu I. 
Cojocaru (Steaua). Clasament ge
neral : 1. M. Romascanu (Dînamo) 
13 h 08:28. 2. T. Drăgan (Olimpia) 
13 h 09:15. 3. I. Cojocaru (Steaua) 
13 h 09:17. Miercuri are loc ul
tima etapă pe ruta Brașov — 
Rîșnov — sinea — Șercaia —Bra
șov, 110 km. (C. Gruia —- coresp.)

TIR PENTRU SENIOARE SI JUNIORI
— Totuși, eare au fost ca

rențele trăgătorilor noștri 7
— în primul rind, deficien

țele de tragere la poziția In 
picioare. De pildă, campioana 
europeană Niculina Iosif a tras 
bine la genunchi și la culcat 
și foarte slab la picioare, pen
tru simplul motiv că nu știe să 
tragă din această poziție ! Ob
servația se menține la Ilca șt 
la Minișan, la Tătaru și la Du
mitra Matei. Din păcate, clu
burile noastre spun doar că 
problema poziției in picioare se 
află in centrul atenției lor și 
fac mult prea puțin pentru 
asta ; rezultatele continuă să 
rămină la un standard coborît.

— Ce intenționează federația, 
în aceste condiții care frînează 
progresul tirului nostru 7

— în primul rind, să schim
be tot sistemul de pregătire și 
să recomande noi mijloace de 
antrenament. Nu vom mai me
naja nici un antrenor de puș
că : aprecierea valorică a mun
cii se va face îndeosebi in 
funcție de rezultatele cifrice la 
poziția în picioare ale trăgăto- 
riilor de care se ocupă. Numai 
astfel vom elimina o dată pen
tru totdeauna această sursă de 
mari nereușite la competiții de 
anvergură și vom ajuta efectiv 
tirul românesc să progreseze 
și la proba olimpică de pușcă 
liberă 3X40 f în care poziția 
picioare este determinantă.

— Cea mai rodnică partici
pare la „europene" ne-a lăsat 
insă și... impresii nefavorabi
le. Ce explicație oferiți rezul
tatelor submediocre Înregistra
te la 3X20 f de trăgători care, 
cu o zi înainte, se dovediseră 
printre cei mai buni în ~ 
pa, la 60 f.c. 7

— Succesul i-a bucurat 
te mult pe juniori. Din 
motiv, Ilca acuza după 
cursul de la 3X20 f absența 
puterii de concentrare după 
satisfacția trăită în ajun.

— Explicația poate fi luată 
în seamă. Totuși, iată, sovie
ticul Pasternak a ciștigat la 
poziția culcat și faptul nu l-a 
împiedicat să culeagă laurii și 
la 3X20 f. Clasările superioare 
ale Evei Forian (Ungaria), ale 
lui Andres Keil (R.D.G.) și E- 
vei Klimova (Cehoslovacia) 
susțin ideea că și după succes 
se poate trage bine și chiar 
ciștiga...

— E adevărat. Cred că nu 
a fost făcută o pregătire adec
vată pentru ca trăgătorii noș
tri să-și poată menț&ie puterea 
de concentrare, intr-un concurs 
cu miză, două sau 
zile consecutiv. Să nu uităm, 
însă, că atit Ilca, cit și Mi
nișan au susținut 
vară examenul de admitere in 
învățămîntul superior, examen 
trecut cu bine, dar și cu prețul 
-unor mari eforturi intelectuale.

Euro-

foar- 
ace&t 
con.-

chiar trei

în această

,C. M. DE TOIDAL REVINE IN ACTUALITATE
Campionatul mondial de fot

bal din anul 1982 se va dis
puta, după cum se știe, 
Spania. Recent, a fost consti
tuit Comitetul de organizare, 
în funcția de președinte fiind 
numit Pablo Porta Bussoms. 
Director coordonator este Ma-

in
nuel Gonzalez. Pe de altă 
te, la Secretariatul FIFA 
fost primite 6 candidaturi 
tru organizarea ediției 
din anul 1990, și anume : Iugo
slavia, SUA. Canada, Belgia, 
Olanda și U.R.S.S. în 1986 C.M. 
va avea loc în Columbia.

par
au 

pen- 
C.M.

ATLETISM • în concursul In
ternațional de la Brno s-au în
registrat cîteva rezultate re
marcabile. La feminin : greutate
— Fibingerova (Cehoslovacia) 
20,36 m ; suliță — Fuchs (R.D.G.) 
60.90 m ; disc — Jahl (R.D.G.) 
67.66 m ; masculin : suliță — 
Michel (R.D.G.) 84.74 m ; 1500 m
— Busse (R.D.G.) 3:55,1.

AUTO • După 12 etape, în 
„Raliul Americii de Sud" con
duce echipajul englez Andrew 
Cowan — Colin Malkin, urmat 
de Anthony Fowkes (Anglia) — 
Klaus Kaiser (R.F.G.) șl Sobiel- 
slaw Zasada — Andrzej Zem- 
brzuski (polonia) toți pe ma
șini „Mercedes". Etapa a lî-a, 
desfășurată pe traseul Caracas- 
Cucuta, a fost câștigată de pilo
tul peruan Ricardo Bentin (pe 
,.Datsun"). • Cea de-a 10-a e- 
diție a „Raliului Bandama" pro
bă contînd pentru campionatul 
mondial, se va desfășura pe șo- 
șelele din Coasta de Fildeș între 
18 și 24 octombrie. Startul șl so

sirea vor avea loc la Abidjan, 
concurenții avtod de străbătut 
un traseu însumind 5 500 km, 
împărțlțl in patru etape.

CICLISM • Etapa „prolog" a 
tradiționalei competiții internațio
nale „Tour de 1’Avenir" s-a dis
putat in circuit la Divonne-les-

al fi putut ajunge acum nici 
măcar In finală I Am luat numai 
două exemple, deși flecare pro
bă în parte ne poate oferi com
parații asemănătoare, pentru a 
ilustra linia permanent ascenden
tă pe care s-au înscris recordu
rile înotătorilor, de mal bine de 
un deceniu, de cînd concluziile 
unor largi cercetări în domeniul 
medicine! sau biomecanicel au 
fost puse în slujba antrenamen
tului modern.

Oprindu-ne asupra noilor ierar
hii statuate de ultimele C.M. vom 
observa că în probele masculine 
modificările nu sînt esențiale. 
Sportivii din S.U.A. șl-au păstrat 
supremația (11 victorii în 15 pro
be), deși au aliniat o garnitură 
nouă cu David McCagg (cam
pionul sprinterilor), Jesse Vassal
lo, Nick Nevid, Jeff Float, Steve 
Lundquist, aflațl la prima mare 
competiție oficială. Vladimir Sal
nikov, cel mai valoros element 
al pleiadei crauliștilor sovietici, 
pe care Serghei Vaițehovschi o 
pregătește de mai mulțl ani, a 
adus țării sale primele titluri 
supreme (400 șl 1500 m), Walter 
Kusch a demonstrat din nou for
ța brasiștllor vest-germanl (a 
cîștigat „suta"), iar canadianul 
Graham Smith a adus recordul 
lumii la 200 m mixt la o cifră 
pur șl simplu incredibilă (2:03,65).

Senzația întrecerilor a consti
tuit-o Inversarea totală a rapor
tului de forțe în înotul feminin. 
Campioanelor din R. D. Germană 
(din faimoasa lor echipă au dis
părut Ender și Richter), obiș
nuite In ultimii 6 ani să nu prea 
facă concesii adversarelor nu au 
reușit acum decît o singură vic
torie, în ultima zi (B. Krause la 
100 m), șl cîteva medalii de ar
gint și bronz. Am asistat, în 
schimb, la o suită de succese ale 
tinerelor înotătoare din S.U.A., 
pe care specialiștii de peste O- 
cean o pronosticau încă din pri
măvară. Fără excepție, Tracy 
Caulkins, Cynthia Woodhead, 
Linda Jezek, Nancy Hogshead 
sau Joan Pennington și-au con
firmat, și chiar depășit pe a- 
locuri, recordurile din aprilie 
(în bazine de 25 m), obținînd 
victorii categorice. Antrenorul 
principal al echipei, George 
Haines, subliniind că este cel 
mai mare succes al unei selec
ționate americane în ultimii 25 
de ani a explicat foarte suc
cint : .pentru prima oară fetele 
noastre — le vedeți și dumnea-

voastră, nu au nimic deosebit ia 
comparație cu adversarele lor — 
s-au antrenat ca băieții și au 
ignorat total mitul avantajelor ba
zinului scurt. Au crezut cu ade
vărat in posibilitatea obținerii 
acestor performanțe și... le-au 
obținut !“

Singura reprezentantă a nata- 
țlel noastre în acest concura 
(care a depășit ca amploare tot 
ce a existat pînă în prezent în 
istoria acestui sport) a fost Car
men Bunaciu. Pregătirea superi
oară din ultimele două săptă- 
mtni care au precedat competi
ția, mult mai eficientă decit cea 
din lunile iunie și iulie, marea ei 
ambiție de a realiza ceva cu 
totul deosebit au ajutat-o pe 
campioana noastră să ajungă in 
două finale, pe care le-a Încheiat 
cu un loc 4 la 200 m spate 
(2:16,65 — nou record) și un loc 
7 la 100 m spate (64,53, la S su
timi de record), cele mai bune 
performanțe realizate vreodată da 
un sportiv român lntr-o compe
tiție de amploare a natației. Cu 
mai multă experiență, cu mal 
mult curaj și încredere în for
țele proprii, carmen ar ti putut 
ajunge a 4-a sau a 5-a și la 
.sută", căci apreciind actualul el 
grad de dezvoltare fizică (forță 
insuficientă încă pentru a ajunge 
o mare campioană), unele defici
ențe de ordin tehnic, care nece
sită o muncă șl mai asiduă pen
tru a fi eliminate, la mai mult 
ea nu putea aspira. Cel puțin la 
această oră.

Cu cele două prezențe în finale. 
Bunaciu a cumulat 7 puncte, 
care au situat România pe locul 
1® (din 49 de țări) în clasamentul 
Trofeului F.I.N.A., poziție ono
rabilă ținînd cont că în 
noastră se află Italia, 
Ungaria, Cehoslovacia, 
nla. Brazilia sau Mexic, 
fi putut realiza mai mult? 
ne îndoim de acest lucru, 
antrenorii noștri ar fi aliniat (așa 
cum dealtfel și-au propus) o 
ștafetă mixtă de valoarea fina
lei, dacă brasistele ar fi realizat 
progresul scontat în primăvară, 
dacă Mariana Paraschiv ar fi a- 
juns la 400 m mixt sub 5 minu
te (s-a intrat în finală cu 5:00,02), 
sau dacă pregătirea lui Irtoel 
Pănulescu ar fl fost axată în ex
clusivitate pentru C.E. de juniori 
și C.M. Antrenorii noștri însă, 
chiar șl cei mai buni (C. Șopte- 
reanu, M. Mitrofan), au 
cite ceva în pregătirea din aceas
tă vară, iar dacă ei au 
acest lucru — și sperăm că așa 
s-a tntîmplat — sîntem convinși 
câ înotul feminin va avea moti
ve de satisfacție și mai mari în 
anii ce urmează.

urma
Franța, 

Japo- 
Am 
NU 

dacă

greșit

înțeles

Adrian VASILIU

FIȘIER LUPTE

NIKOLAI BALBOȘIN (U.R.S.S.)

La Ciudad de Mexico a fost 
din nou încununat unul din
tre cei mal prolifici luptători 
în stilul greco-roman pe care 
i-a cunoscut lumea sportului; 
sovieticul Nikolai 
Pentru a treia 
mondial (1975, 
categoria grea 
tivul moscovit 
fel, succesorul 
colac Martinescu. El a ___
primul care, în 1972, l-a învins 
atunci pe proaspătul campion 
olimpic Martinescu. anunțto- 
du-și de pe atunci opțiunea 
la succesiune ! De fapt, se îm
plinesc 19 ani de cînd Balbo-

Balboșin. 
oară campion 

1977 Și 1978) la 
(100 kg), spor
ește, intr-un 
românului Nt- 

fost

șln s-a făcut pentru tntîia 
oară cunoscut pe plan inter
național, la concursul „Prie
tenia" din 1968. De atunci, pal
maresul sportivului de la 
ȚSKA Moscova nu a încetat 
să se îmbogățească cu titluri 
și performanțe : campion o- 
limpic în 197® la Montreal, 
campion european în. 1974. 19T6, 
1977 și 1978, iar acum — la 
Mexico — singurul dintre 
campionii lumii care a reușit 
să-și apere titlul și să-1 păs
treze.

înalt de 1.91 m, clntărind in 
mod obișnuit 99 kg, Nikolai 
Balboșin se prezintă ca un 
tînăr bărbat viguros, frumos 
clădit fizicește, cu fata lumi
nată de un zimbet prietenesc. 
La calități tehnice excepțio
nale se adaugă o impresio
nantă viteză de execuție, neo
bișnuită la această categorie, 
ceea ce ti conferă o netă su
perioritate asupra adversarilor.

Ofițer în armata sovietică, 
Balboșin s-a născut la 8 iunie 
1949, la Moscova. El Iși desfl- 
vjrșește studiile la o școală de 
antrenori. Antrenorul său Va
dim Psarev susține că in lflsn. 
cu prilejul turneului de lupte 
greco-romane din cadrul j.o. 
de la Moscova, deși va avea 
31 de ani, Nikolai Balboșin 
păstrează șansa de a lupta 
pentru un loc pe podium I

consecutiv, echipa New York 
Cosmos a cîștigat campionatul 
ligii nord-americane. în finală, 
disputată la East Rutherford 
(New Jersey) in prezenta a pes
te 75 000 spectatori, Cosmos a 
învins cu 3—1 (2—0) formația 
Tampa Bay.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Bains și a fost ciștigată de bel
gianul Jan Bogaert, cronometrat 
pe distanța de 4,600 km cu tim
pul de 5:37,6s. Pe locul doi a 
sosit cehoslovacul Michael KLasa 
— 5:37,79.

FOTBAL • Turneul internațio
nal de la Pekin a fost ciștigat 
de reprezentativa R.P. Chineze, 
care în ultimul meci a întrecut 
cu scorul de 1—0 (0—0) o selec
ționată din R.P. Congo, Pe locul 
doi s-a clasat formația iugoslavă 
Borac, învingătoare cu 4—1 (1—1) 
to fața echipei de amatori a O- 
landel. • Pentru a doua oară

GIMNASTICA • întîln'rea in
ternațională desfășurată la Cler
mont Ferrand intre selecționa
tele Franței șl R.D. Germane s-a 
Încheiat cu dublul succes al 
sportivilor oaspeți, tovtogătorl cu 

570,05—569,60 p la masculin și cu 
378,40—365,75 p la feminin. La 
individual compus feminin, pe 
primul loc s-a situat Sylvia Hin- 
dorf (R.D.G.) — 76,13 p, iar la 
concursul masculin coechipierul 
său Roland Bruckner cu 114,90 p.

ȘAH • Cea de-a $-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
feminin, ce se dispută la Plțun-

da între șahisteie sovietice Nona 
Gaprindașvill șl Maia Ciburda- 
nidze, s-a terminat remiză la 
mutarea a 24-a. Scorul este a- 
c.um 4—2 in favoarea Malei Ci- 
burdanidze. • După , runde, 
to turneul internațional masculin 
care se desfășoară in orașul po
lonez Slupsk continuă să condu
că Zeitlin (U.R.S.S.) cu 41/, p ur
mat de Dobosz (Polonia) — 4 p. 
• La apropiata Olimpiadă șa
hiști care se va desfășura ia 
Argentina, Ungaria va fi pre
zentă cu o echipă alcătuită din 
marii maeștri L. Portisch, Z. Ri- 
bli, O. Sax. A. Adorjan, I. Csona 
șl L. Vadasz. Din formația fe
minină fac parte jucătoarele Su
tana VerSczy, Maria Ivanka și 
Rota Kasz.

tenis DE MASA • La Sara
jevo. în meci pentru primul tur 
al „Cupei orașelor tlrguri", e- 
chipa locală Bosnia a întrecut cu 
scorul de 5—0 formația vest-ger- 
mană O.A. Hamburg.
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