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OMAGIUL SPORTIVILOR LA MARțA SARȘATQARE

DE LA CAMPIONATUL DISTRICTUAL DlMBOVIȚEAN
LA ZECI DE COMPONENT! Al LOTURILOR NAȚIONALE

La ce se rezuma sportul, înaintea lui august 1944, in actualul 
puternic centru industrial Tirgoviște, municipiu de reședință, și, in 
general, in județul Dîmbovița ?

Semnatarului acestor rinduri (tirgoviștean de origină) nu-i este 
greu să răspundă, cunoscind lucrurile „de visu“ ;

• citeva echipe de fotbal, care-și dispwtau un anemic campio
nat districtual (T.C.T., Venus și A.M.T. la Tirgoviște, P.A.S. Pu
cioasa, Sportul studenfesc Găești, C.F.R. Titu, Concordia Gura 
Ocniței, Astra Română Ochiuri, Unirea Bucșani) • sporadice con
cursuri hipice, determinate de prezența in oraș a unei școli de ofi
țeri de cavalerie, care insă întruneau — este drept — nume pe 
atunci de prestigiu european, ca cele ale renumiților călăreți Rang, 
Zahei, Tudoran, Epure, Țopescu ș.a. • modeste competiții școlare 
de volei sau oină, la scara strici locală • o oarecare activitate 
(pleziristică) de tenis, dar mai mult in zona schelelor petrolifere 
• rare concursuri de tenis de masă școlare, in unica sală de sport 
din județ, în acea vreme, cea a liceului Enăchiță Văcărescu. Atit 
și (aproape) nimic mai mult...

Și cum ar fi putut avea sportul alte dimensiuni, pe meleagurile 
dimbovițene, in condițiile cvasiinexistenței unei baze materiale, ale 
lipsei de cadru organizatoric adecvat, ale înțelegerii de tip bur
ghez a noțiunii ?

După 35 de ani, la sediul 
Consiliului județean pen
tru educație fizică și 

sport Dîmbovița, împreună cu 
prof. Paul Oiței, prim-viccpre- 
șadiinte, și prof. Nicolae Dincă, 
secretar al C.J.E.F.S., problema 
este acum CE SĂ ALEGEM 
pentru acest reportaj, din pei
sajul dens și complex al miș
cării sportive dimbovițene. în 
continuu și puternic avînt in 
anii de după Eliberare.

Firesc, ne decidem să înce
pem cu ceea ce este, CA 
ESENȚĂ, mai semnificativ 
pentru sportul românesc în 
acești ani : caracterul său de 
masă, ideea de bun al întregu
lui popor, fundamentul său 
științific. aspectul formativ

educativ. Și, desigur, primele 
însemnări care se 
bloc-notesul nostru sânt 
privitoare la marea competiție 
națională „Daciada", nu pentru 
că este cea mai recentă, d 
pentru că este cea mai cuprin
zătoare, cea >»aî potrivită as
pirațiilor sportive ale tineretu
lui nostru, oferă cel mai larg 
cadru de manifestare.

Cifra totală a participanților la 
ediția I a „Daciadei" (175.105) 
vorbește de la sine !

Sub impulsul marii competi
ții republicane. în județ a luat 
o mare amploare practicarea 
exercițiilor fizice și a sporturi
lor larg accesibile, simplu de 
organizat, atractiv, eficiente 
pentru ■ sănătate și destindere, 

cu prioritate des
fășurate în aer li
ber (gimnastica zil
nică în mediul șco
lar, excursiile, ci
cloturismul, orien
tarea turistică, cro
surile, 
sportive, 
blurile de 
tică 
au 
nul

aștern in 
cele

jocurile 
ansam- 

gimnas- 
la care 

a-
etc.) 

participat,
trecut, peste

Crosurile sînt 
deosebit de agrea
te de tinerii dim- 
boviteni. Fotogra
fia ii reprezintă pe 
componenta echi
pei reprezentative 
a județului, cu 
trofeele cîștigate, 
după disputarea u- 
nei finale pe țară 
a „Crosului tinere
tului", la care au 
ocupat locul intii 
în clasamentul pe 
judefe.

ZILNIC, SUTE DE COPII
ȘI TINERI FRECVENTEAZĂ 

COMPLEXELE SPORTIVE DIN CAPITALĂ

ul cum, în plina vacanță, pe terenurile complexelor 
sportive din Capitală — „Voinicelul", Sălaj -Vici- 
na, „Titanii" ș.a. — îșt petrec timpul, intreeîndu-se Ia 
diferite discipline, zeci, sute de copii și tineri.

Iată și o dovadă in sprijinul acestei afirmații : un in
stantaneu fotografic surprins, ieri, la baza „Cireșarii" 
din Sectorul 8. Foto : Ion MIHĂICĂ

60 000 de oameni ai mun
cii din întreprinderi și in
stituții și peste 95 000 de pre
școlari și elavt

încadrate în „Daciadă", ma
rile competiții traidiționjale de 
masă din județ (Festivalul 
„Tinere vlăstare dimbovițene", 
„Cupa Dîmbovița" la fotbal, 
volei, handbal și oină. Cupele 
petrolistului, metalurgistului, 
textilistului, constructorilor de 
mașini, minerului, „Cupa Chin
dia" la orientare turistică, 
„Cupa Henri Coandă" 

național
precum 

cadrul 
Cupei

.Cupa
cu caracter 
modelism), 
cerile din 
tineretului, 
trecerea probelor complexului 
„Sport șl sănătate" (în 1978 
numărul celor care au în
deplinit normele a atins 
80 000), toate acestea dau un 
sugestiv tablou al cadrului larg 
în care se cuprinde astăzi 
practicarea exercițiilor fizice 
și a sportului pe meleagurile 
dimbovițene. Dintre cele peste 
300 de asociații sportive din 
județ, unele obțin rezultate 
deosebite. Printre acestea : Me- 
tailuil și Voința Tîrgoviște, Ci- 
memtui Fieni, Petrolul Tîrgo
viște, Textila Pucioasa. Flaoâra 
Automatica Moreni, Frigero și

Radu URZICEANU

la 
și între- 

Crosului 
Recoltei,

(Continuare in pag. 2-3)

București, poligonul Tunari, 23*25  iulie

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TIR, 
COMPETIȚIE DE REZONANTĂ EUROPEANĂ 
© Concomitent se vor desfășura „Marele premiu Carpați"

și „Cupa țărilor
Peste citeva zile, Bucu- 

reștiul va deveni din nou gaz
da unei competiții sportive de 
amploare. Campionatele inter
naționale de tir ale României 
și-au cîștigat, de-a lungul ani
lor, un binemeritat prestigiu 
european, prin valoarea partici- 
panților și rezultatelor. Ase
menea edițiilor precedente, și 
aceasta din 1979, a XXI-a, con
stituie un excelent prilej de 
măsurare a forțelor și a gra
dului de pregătire in anul 
preolimpic pentru unii dintre 
cei mai buni ținlași ai lumii. 
La poligonul Tunari se vor în
truni reprezentanți ai unor for
te recunoscute ale tirului mon
dial. trăgători din U.R.S.S., 
R. D. Germană, Polonia, Ceho
slovacia. La F. R. Tir s-au în
registrat, de asemenea, în
scrieri ale unor concurenți din 
Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, 
Suedia, Italia, Grecia. Consem
năm și prezenta — în premie
ră — a doi țintași din Austra
lia, fapt ce demonstrează, o

dunărene**  la talere
dată în plus, faima „internațio
nalelor" noastre în lumea tiru
lui mondial.

Concomitent cu campionatele 
Internationale, competiție în al 
cărei program figurează pro
bele olimpice pentru arme cu 
glonț (pușcă liberă și pistoale). 
Federația română de tir mai 
organizează și „Marele premiu 
Carpați", la trap șl skeet se
niori (probe de asemenea olim
pice) — întrecere ajunsă la a 
X-a ediție —, precum și 
„Cupa Dunării", manifestare 
sportivă adresată taleriștilor ju
niori din țările riverane, inau
gurată anul acesta. întrecerile 
celor 3 competiții sînt progra
mate în zilele de 23. 24 șj 25 
iulie.

Acest bogat program compe- 
tițional continuă, în zilele de 
28 și 29 iulie, cu Campionatele 
internaționale ale României la 
tir cu arcul, ce vor fi găzduite 
de poligonul din parcul Herăs
trău.

Post-scriptum la campionatele atleților seniori

LA VALORI NOI... BAREMURI NOI 1
O Echipe campioane numai la 21 de probe © Con

stanța și Steaua în frunte ! © 6 cîștigători fără titlu ...

Așa cum am anunțat, para
lel cu campionatele na
ționale ale seniorilor 

s-au desfășurat alte două cam
pionate : unul pentru tineret, 
celălalt pe probe. în campiona-

tul pe echipe de probe forma
țiile trebuiau să fie alcătuite 
din cite 5 atleți. Iată echipele 
campioane pe probe pe acest

Notații după meciul de tenis România — Suedia

CONSTRUIREA UNEI ECHIPE DE „CUPA DAVIS ' 
CERE, ÎN PRIMUL RÎND, CONTINUITATE

Evenimentul sportiv princi
pal al sfîrșitului de săptămînâ 
a fost, fără îndoială, semifina
la europeană a „Cupei Davis“ 
care a opus formațiile Româ
niei și Suediei. Timp de trei 
zile, peste 20.000 de spectatori 
bucureșteni au avut prilejul să 
urmărească un tenis de mare 
clasă, intr-un program care ar 
onora afișul sportiv al oricărei 
capitale din lume. Numai la o 
săptămînă după 
Wimbledonului, 1 
oaspete pe campionul 
excelentul tenisman ______
Bjorn Borg, a cărui prezență

i încheierea 
l-am avut ca 

lumii, 
suedez

a și hotărît rezultatul final 
întîlnirii.

Din păcate, acest rezultat

al

a 
fost defavorabil echipei Româ
niei. Deși previziunile sobre nu 
îngăduiau o atitudine prea op
timistă asupra scorului, realita
tea din teren a arătat că prin- 
tr-o victorie, practic posibilă, 
în partida de dublu, ultimele 
cifre de pe tabloul de afișaj 
s-ar fi putut inversa : 3—2 în 
loc de 2—3. Firește că pentru 
această eventualitate ar fi fost 
nevoie de un Ilie Năstase în 
plenitudinea forțelor sale fizice 
și stăpîn pe reacțiile sale su-

fletești. N-ar trebui însă să ui
tăm că acest mare tenisman, 
care a strălucit de-a lungul u- 
nui întreg deceniu. împlinește 
poimiine 33 de ani...

Cauzele insuccesului nu pot 
fi judecate numai prin prisma 
elementelor de conjunctură. 
După opinia noastră, DETER
MINANTA PENTRU PRESTA
ȚIA GENERALĂ ÎN „CUPA 
DAVIS" ESTE CONSTRUIREA

Victor BANCIULESCU
Radu VOIA

(Continuare in pag. 2-3)

Constănțeanca Maria Samungi 
in plin efort

* Foto : Peter NAGY
an : BĂRBAȚI : 100 m —
C.A.Ș.U. Cluj-Napoca, 200 m 
— C.A.U. București, 400 m — 
Dinamo București, 800 m — 
C.A.U., .1500 m — Steaua; -

5000 m — Steaua, 10 000 m .— 
C.A.Ș.U. Timișoara, 400 mg — 
Dinamo, 3000 m obst. — Dina
mo, lungime — Rapid Bucu
rești, triplu — Dinamo, prăjină 
— Steaua, disc — Dinamo, su
liță — C.A.U., ciocan — Dina
mo ; FEMEI : 100 m — Rapid, 
200 m — Steaua, 800 m — Me
talul București, 1500 m — Me
talul, 3000 m — C.A.U., lun
gime — C.A.U. La celelalte 
probe, nefiind nici măcar o e- 
chipă completă, titlurile n-au 
fost acordate !...
* • ajoritatea campionilor re- 
AA publicani de tineret i-am 
/VI publicat în cronicile fie
căreia dintre cele trei zile ale 
finalelor. Ceilalți campioni sîntî 
BĂRBAȚI : 1500 m — Silviu 
Rîmneanțu (Steaua) IX—3:48,4 | 
5000 m — Rimneanțu IX—14.27,9) 
10 000 m — Gheorghe Sandu 
(C.A.Ș.U. Timișoara) IX-30:09,6; 
3000 m obst. — Mihai Moldo
van (Dinamo) X—8:59,1 ; su
liță — Dumitru Negoiță (C.A. 
Boldești) IX—63,48 m ; 800 m 
F — Margareta Ghile (CS Za
lău) VI—2:07,7.

La recentele întreceri ale 
„naționalelor", titlurile 
de campioni au fost acor

date in toate probele feminina 
dar la bărbați la 6 probe n-au 
fost îndeplinite normele care

I Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)' ti
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După a Xil-a Balcaniadă la ciclism

BILANȚ NECORESPUNZĂTOR 
AL SPORTIVILOR ROMANI

Marginalii la „Capa Prietenia" la pentatlon modern

PREA MULTĂ PASIVITATE DIN PARTEA ANTRENORILOR 
ÎN SELECȚIA Șl PREGĂTIREA JUNIORILOR

ATENA, 16 (prin telefon). La 
sfîrșitul săptăminii trecute, re
prezentanții ciclismului româ
nesc au susținut în capitala 
Greciei un nou test. Participa
rea lor la cea de a XII-a edi
ție a campionatului balcanic 
s-a soldat, însă, cu un BILANȚ 
MODEST. NESATISFĂCĂTOR. 
Comparîndu-1 cu cel de anul 
trecut, vom vedea că în timp 
ce în 1978, la Izmit (Turcia), 
rutierii noștri — seniori și ju
niori — au cucerit o medalie 
de aur, două de argint și una 
de bronz, în 1979. la Atena, eî 
au obținut doar o medalie de 
argint (contratimp pe echipe 
seniori, 100 km).

Așadar. REGRESUL ESTE 
VIZIBIL, cu o accentuată di
minuare a șanselor de realiza
re a haremurilor olimpice. 
Scriam în cronica probei de 
contratimp că echipa de seniori 
a revenit la nivelul ei obiș
nuit. Care este, însă, acest ni
vel ? O diferență de aproape 5 
minute față de reprezentativa 
Bulgariei, • formație aflată în 
al doilea eșalon valoric mon
dial (din primul fac parte R. D. 
Germană. Elveția. U.R.S.S., Po
lonia ș.a.). Acest decalaj ne 
plasează în a treia g'upă, deci 
undeva „în larg“. departe de 
echipele ancorate lîngă podiu
mul de premiere. Pentru a a- 
junge la nivelul exigențelor u- 
nui loc printre primii 6 la C.M. 
sau J.O.. reprezentativa noastră 
trebuie să cîștige cel puțin 7—8 
minute față de actualele sale 
performanțe, ceea ce apare ca 
— practic — imposibil. Imposi
bil. pentru, că echipa se spri
jină doar Pe Teodor Vasile și 
Mircea Romașcanu, cel de al 
treilea om fiind ipotetic (chiar 
dacă aici, la Atena, Cornel Ni- 
colae a dat satisfacție), iar al 
Patrulea — ca și inexistent. 
Imposibil, pentru că acești ci
cliști n-au dovedit încă Doten- 
țialul necesar unor medii ora
re în iur de <9 km în proba de 
contratimp. în fine, imposibil
pentru că lipsesc sportivii de 
Perspectivă certă, iar timpul 
este prea scurt.

Desigur, responsabilii fede
rației se frămîntă pentru a 
găsi soluții. Avem două valori 
Internationale autentice — Teo
dor Vasile si Mircea Romaș
canu — și ar fi o mare gre
șeală să li se trântească ușa în 
nas. Sînt oameni care prin ta
lent și abnegație au făcut ser
vicii sportului nostru cu peda
le, sînt exemple demne de ur
mat pentru generațiile viitoare,

POST-SCRIPTUM LA CAMPIONATELE ATLETELOR SENIORI
(Urmare din pag. I)

si Ie dea dreptul câștigători
lor să îmbrace și tricourile de 
campioni. Este vorba de 800 m 
(Onescu 1:52,2 — norma 1:48,7), 
1500 m (Gh. Ghipu 3:43,5 — 
3:43,0), greutate (P. Neagu 
16,86 m — 18,00 m), suliță
(V. Bonțindean 76,62 m — 
77,00 m ), 4X100 m (C.A.Ș.U. 
Cluj-Napoca 41,48—40,55) și 
decatlon (D. Goia 7126 p — 
7200 p)„.

Normele de acordare a 
titlurilor de campioni sînt 
performanțe figurînd în 

sistemul de clasificare sporti
vă pentru categoria „sportiv 
de valoare internațională". A- 
cestea sînt însă vechi de vreo 
6 ani și de aceea, la unele pro
be, efe și-au pierdut, cu timpul, 
valoarea stimulativă. Este ca
șul, printre altele, al probei fe
minine de 3000 m, în care 
norma de 9:40,0 nu mai repre
zintă astăzi, pe plan interna
țional, aproape nimic, ca de
altfel și 2,10 m la înălțime sau 
4,90 m la prăjină, în timp ce 
altele — cum sînt cele de la 
800 m (1:48,7) și 1500 m 
(3:43,0) la bărbați — constituie 
și în prezent performanțe to
tuși notabile.

Ar fi cazul ca pentru edi
ția viitoare a campiona
telor naționale F.R.A. să 

revizuiască actualul tabel de 
cerințe pentru acordarea titlu
rilor și să-I aducă la zi ! Este, 
indiscutabil, o operațiune foar

sînt sportivi care merită credit. 
Ar fi, deci, firesc ca ei să-și 
urmeze drumul pregătirii olim
pice, iar cei care doresc să fie 
alături de ei s-o dovedească 
mai întîi prin performanțe. 
Bani pe apa sîmbetei nu a- 
runcă nimeni și de ce ar fa-, 
cc-o federația de ciclism ?

Mai îngrijorătoare este însă 
lipsa de perspectivă în ciclism. 
Juniorii noștri prezenți la Ate
na au dovedit nu numai caren
țe în pregătire, ci și lipsă de 
talent, gabarit necorespunzător, 
pregătire precară, cunoștințe 
tehnice submediocre și o sur
prinzătoare lipsă de dîrzenie. 
Iată, pe scurt, ce caracterizează 
„noul val“ al ciclismului nos
tru ! Vina este și a antrenorilor 
lotului. Marin Niculescu și Ion 
Ardeleanu, dar nu numai a lor. 
Aici sînt implicați toți tehni
cienii, au partea lor de vină 
secțiile si cluburile și nu ră- 
mîne în afara „cercului" nici 
federația de specialitate. A- 
ceasta din urmă mai ales pen
tru că tolerează la antrenori o 
mentalitate falimentară, por
nind de Ia selecție (necores
punzătoare, făcută adesea la 
întimplare), pînă la conserva
torism în pregătire (efort pu
țin, sporadic). Totul este, deci, 
în neconcordanță cu metodolo
gia de azi a ciclismului. Acest 
capitol nu poate fi nici modi
ficat, nici completat. Trebuie 
totul pornit de la alte preten
ții. de la alte baze. Si nu 
mîine — cînd va fi' prea tîrziu 
—, ci astăzi !

Poate că concluziile acestei 
Balcaniade sînt amare. Există 
însă și medicamente amare 
care te fac sănătos...

Hristache NAUM

NOTAJH DUPĂ MECIUL DE TENIS ROMÂNIA - SUEDIA
(Urmare din pag. I)

UNEI ECHIPE. De cîțiva ani, 
este evident că la noi echipele 
nu se formează, ci se încropesc 
In ajunul fiecărui meci. In 
funcție de elementele de mo
ment, se caută sau se aduc ju
cători, cu speranța mereu re
petată de a mai traversa cu 
bine o etapă de întrecere. 
Chiar dacă în felul acesta se 
sacrifică perspectiva.

Experiența unor mari antre
nori. a teoreticienilor tenisului, 
arată că pentru competițiile a- 
nuale, de tradiție și anvergură.

te, foarte grea să se pună 
semn de egalitate între rezul
tatele diferitelor probe, dar, 
pe cit posibil, trebuie încercat 
să se facă un lucru cit mai 
echitabil...

Înaintea întrecerilor de 
săptămîna trecută, amin
team că la concursul de 

primăvară, a doua mare com
petiție individuală a anului, 
atleții din Constanța și cei de 
Ia Steaua din București cuce
riseră cîte 7 locuri întîi. Și de 
data aceasta egalitatea se men
ține. Constanța (Farul 7 și 
Știința 1) a cîștigat 8 locuri 
întîi (Toboc 400 m și 400 mg, 
Floroiu 5000 m și 10 000 m, 
Maria Samungi 200 m și 400 m. 
Adriana Stancu 400 mg, Paul 
Copu 3000 m obst.) și tot atî- 
tea le-au revenit și atleților 
de la Steaua (înălțime — Pro- 
teasa, triplu — Corbu, prăji
nă — Ligor, disc — Nagy, su
liță — Bonțindean, 4X400 m 
băieți și 4X100 m fete și 
20 km marș — Stan). Di
namo are la activ 5 victorii 
ale atleților săi (100 m, 200 m, 
ciocan ; la fete, înălțime și 
disc), C.A.S.U. Cluj-Napoca 
4 (110 mg. 4X100 m. decatlon 
și suliță fete), iar C.S.M. Cra
iova (800 m ; 1500 m și 3000 m 
la fete) și Metalul București 
(1500 m ; 800 m și 4X400 m la 
fete) au obținut cîte 3 locuri 
întîi. Celelalte victorii au fost 
realizate de atleți de la C.A.U. 
și Rapid București — cîte 2, 
Tractorul Brașov, C.S.M. Pi
tești și P.T.T. București — 
pite 1.'

Două au fost competițiile de 
pentatlon modern în această pe
rioadă — campionatele interna
ționale ale României și „Cupa 
Prietenia" — care au adus în 
prim-plan și pe tinerii noștri 
sportivi. La prima întrecere ei 
au participat alături de cîțiva 
consacrați al genului, iar la a 
doua într-o dispută a „speranțe
lor", ambele competiții fiind în 
măsură să reflecte potențialul ac
tual al tineretului nostru spe
cializat în acest sport.

Dacă dispunem, deocamdată, 
de cîțiva buni pentatloniști (D. 
Spîriea, I. Galovici, șt. Cosma, 
C. Răducanu), urmați de un plu
ton cu cîteva reale talente (T. 
Halăsz, V. Nemețeanu, E. Pop, 
O. Wermescher, T. Novac ș.a.), 
la nivelul juniorilor, în schimb, 
sînt încă destule deficiențe. în 
cazul acestora, pregătirea Începe 
prea tîrziu, iar selecția nu se 
efectuează conform cerințelor. 
Din această cauză. V. Apetrei și 
Gh. Atanasiu se află încă în faza 
promisiunilor, deși ar fi trebuit 
să arate mult mai mult, iar 
L. Georgescu nu și-a găsit ca
dența. In rest... Datorită lipsuri
lor menționate, echipa noastră 
nu s-a putut afla, Ia „Cupa 
Prietenia", la nivelul adversari
lor. Șl, tot ca urmare a lacune
lor amintite, la viitoarea ediție a 
„Cupei Prietenia" există, dacă 
nu se iau măsuri imediate, posi
bilitatea repetării comportării ne
corespunzătoare de săptămîna 
trecută. Cele cîteva nume care 
se vehiculează în prezent nu au 
ieșit încă la suprafață, ceea ce, 
desigur, ridică multe semne de 
întrebare.

Am văzut — și au văzut șl 
specialiștii noștri — la celelalte 
reprezentative ce înseamnă o se
lecție bună, ce înseamnă pregă
tirea din vreme. Nu se știau lu
crurile acestea ? Teoretic, da. In 
practică însă •— am văzut — ele 
au fost uitate. Nu „circularele" 
federației trebuie să îndrepte si
tuația, ci în primul rind antre
norii de la cluburi, care sînt 
mult prea pasivi în munca cu 
juniorii.

Se spune, și pe bună dreptate, 
că înotul este disciplina de 
bază. Dar colaborarea cu an

FORMAREA CADRELOR IM
PUNE UN PROGRAM CICLIC 
DE PREGĂTIRE. De pildă, în 
tenisul masculin, relația de ge
nerații (tineret-seniori) dintre 
„Cupa Galea" și „Cupa Davis" 
poate constitui foarte bine osa
tura unui asemenea program. 
In țara noastră se dă foarte 
multă atenție juniorilor, ei au 
un plan calendaristic bogat, 
sînt îndrumați de pedagogi 
competenți și au deci toate 
condițiile create pentru un pro
gres normal. Dincolo de acest 
eșalon, însă, nu se asigură o 
trecere firească spre catego-

Ca la toate marile compe
tiții atletice, organizatorii 
au programat întreceri de 

calificare la diferite probe. 
Cum cerințele standardurilor 
de intrare în concurs n-au 
fost, totuși, prea pretențioase, 
a rezultat — mai cu scamă 
pentru atleții fruntași — o 
simplă prezență, o formalitate, 
ceea ce nu se va mai întîmpla 
însă la nici una dintre marile 
competiții internaționale, la 
Universiadă, la campionatele 
europene sau la Olimpiadă. La 
acestea, calificările sînt con
cursuri în toată regula, pe care 
nu oricine le absolvă ! Știind 
aceasta, ar fi fost de așteptat 
să-i vedem acum, la „națio
nale", pe atleții noștri fruntași 
concurînd ca pentru califica
rea în concurs la... Olimpiadă, 
pentru a se constata, în între
cere, realele lor disponibilități.

Gîteva evoluții de neînțe
les : cu doi ani în urmă, 
la Balcaniada de juniori 

de Ia București, Steluța Ducu- 
lescu a cîștigat greutatea cu 
15,08 m iar acum, ca senioară, 
a obținut doar 12,97 m ; la Iei, 
Elena Marinescu, campioană 
balcanică la. înălțime cu 1,76 m 
a sărit vineri doar 1,65 m, iar 
Adrian Miklos, și el campion 
balcanic , în 1977 cu 1:50,04 la 
800 m, a realizat, în serii, 
2:01,2 ! Sînt trei tineri în care 
s-au pus mari speranțe ! Ce 
se întîmplă cu ei, dar și cu 
alții care în locul unui progres 
cit maj concludent, ne oferă 
astfel de „performanțe"?

trenorii de natație este deficita
ră. O mal bună conlucrare ar 
aduce la pentatlon o serie de 
tineri care nu pot atinge nive
lul unor înotători de mare per
formanță, dar care în acest sport 
s-ar număra printre primii. De 
asemenea, atit Ia scrimă cit și 
la tir au ieșit în evidentă caren
țe de ordin tehnic și tactic, iar 
la cros rezistența fizică a lăsat 
de dorit. Reamintirea cîtorva 
dintre rezultatele Înregistrate de 
reprezentanții noștri aduce des
tule argumente în sprijinul celor 
arătate mai sus : la scrimă, 
M. Sandu 7 v, L. Georgescu 9 v 
(învingătorul, A. Haplanov — 
17 v) ; la tir M. Sandu 47 + 49 4- 
43 4- 44 = 183, L. Georgescu
45 4- 48 +44 + 37 = 174 (învin
gătorul, P. Ermohin : 50 + 49 + 
50 + 49 = 198) ; la înot, M. San
du 4:13,0, V. Apetrei 3:54,0, Gh. 
Atanasiu 3:53,3 (cîștigătorul, po
lonezul M. Dziamski — 3:28,1) ; 
la cros Gh. Atanasiu 11:04,0, V. 
Apetrei 11:19,3 (învingătorul, I. 
Stascunis — 9:56,4). Cifrele aces
tea ilustrează elocvent faptul că 
nu s-a lucrat suficient (cu unii 
abia de cîteva luni), că selecția 
nu a fost corespunzătoare. Să 
adăugăm că și pe plan psihic 
juniorii noștri au fost depășiți, 
o nereușită — spre exemplu la 
scrimă — atrăgînd o suită în
treagă de alte greșeli. Pentr.u a 
respecta adevărul să spunem, 
totuși, că ei au avut de făcut 
față, în săptămînile premergă
toare întrecerii, și solicitărilor 
Impuse de școală (examene de 
treaptă, de admitere) ceea ce, 
desigur, a Influențat calitatea 
pregătirii și, deci, potențialul lor 
de concurs.

Fără a nega greutățile care exis
tă în privința selecției pentru a- 
cest sport complex și dificil, 
din cele spuse pînă acum reiese 
totuși că munca cu tînăra gene
rație nu este încă mulțumitoare 
și în această direcție sarcina 
principală revine antrenorilor de 
Ia cluburi, singurii capabili să 
aducă în prim-plan elemente dc 
perspectivă. în caz contrar, va 
mai trece multă vreme pînă cînd 
vom avea un nou Dumitru Spîr
iea...

Emanuel FÂNTÂMEANU

riile superioare. De atîtea ori 
ne-a fost dat să constatăm că ti
neri tenismani extrem de talen- 
tați s-au pierdut pe drum, ori 
nu s-au mai realizat la virs- 
ta senioratului.

De pildă, în 1969 echipa de 
tineret a României reușește să 
se califice în turneul final al 
„Cupei Galea", ocupînd locul 
trei al podiumului ; dar mem
brii acelei formații medaliate 
(și nu toți) n-au avut decît 
sporadic acces în echipa de 
„Cupa Davis", unde s-a mizat 
in continuare pe fenomenele de 
longevitate sportivă. Astfel, 
n-au putut fi evitate improvi
zațiile și a ieșit clar la iveală 
lipsa travaliului în perspectivă, 
în acest domeniu, cel mai im
portant lucru este CONTINUI
TATEA. în nici un caz aceasta 
nu poate fi înlocuită cu saltul 
brusc, peste generații, așa cum 
s-a încercat de pildă anul tre
cut. în „Cupa Davis", promo- 
vîndu-se în echipă direct ju
niorii. Inconsecvența este la fel 
de dăunătoare : anul acesta, 
aceiași jucători n-au mai avut 
acces în echipă !

Am subliniat aceste aspecte 
exclusiv din dorința de a face 
clar imperativul respectării ci
clului normal de pregătire și 
promovare a jucătorilor in e- 
chipele reprezentative. Dacă 
prin regulament un concurent 
la „Cupa Galea" este obligat 
să aibă mai puțin de 21 de 
ani. treptele afirmării trebuie 
să-1 ducă în 2—3 ani, prin an
trenamente sistematice, cu țel 
precis, Ia reprezentarea culori
lor țării în campionatul mon
dial al echipelor de seniori. 
Astfel ca noul echipier intrat 
în reprezentativă să poată da 
la 25 de ani (vîrsta optimă în 
tenis) randamentul maxim.

O asemenea concepție de pre
gătire treptată și consecventă a 
unei echipe naționale are în 
plus avantajul că permite, pa
ralel cu instruirea tehnico-tac- 
tică a membrilor ei, și o riccc- 
sară, pe cit de temeinică, mun
că de educație, in spiritul spor
tivității depline. Dincolo de în
vățămintele meciului România 
— Suedia, se constată, ca o ca
rență generală a tenisului' nos
tru, lipsa de infuzie de tineret 
spre eșaloanele superioare, ca 
și o insuficientă preocupare 
pentru ținuta disciplinară a ju
cătorilor. Și — după cum se 
știe — și asemenea elemente 
stau la baza performanței.

Se va reedita oare finala de anul trecut la 
mică ? Campionul, Nicolae Chioveanu (cu faț 

clar de Vasile Girgavu

Turneul final al campionatelor națioi

PREGĂTIRI INTENSE ÎN 
DIN CONSTANȚA, MANGALIA Ș 

Faredin Ibraim, Nicolae CF
Ion Budușan din nou in cursa

Febra ultimelor pregătiri a 
cuprins majoritatea secțiilor de 
box din țară. Fiecare dintre ele 
țintește rezultate cit mai bune, 
la turneul final al campiona
telor naționale de box pentru 
seniori. Pe litoralul Mării Ne
gre zeci de mii de turiști își 
petrec un minunat concediu... 
Nu același lucru se poate a- 
firma despre pugiliștii cluburi
lor Farul Constanța și Litoral 
Mangalia. Pe apreciatul antre
nor constănțean Adrian Teodo- 
rescu îl preocupă intens „fina
lele" de la București. Elevii 
săi fac zilnic cîte două antre
namente și pun accentul pe îm
bunătățirea mijloacelor tehnice 
de atac și apărare. în lotul 
Farului, multi boxeri tineri, de 
perspectivă. „Veteranii" și-au 
făcut datoria ; dintre ei, mai 
apără culorile clubului doar 
Faredin Ibraim (cocoș) și Iu- 
seim Memct (pană). în rest, 
multe nume noi. Dar. iată ce 
nc-a declarat Adrian Teodores- 
cu : „încercăm să avem o com
portare bună, ca și la alte edi
ții ale campionatelor. Sper că 
A. Săli (semimuscă), F. Ibraim. 
I. Memet, precum și, „ușorii"
M. Mihalache, I. Corneanu și
N. Costin să urce pe podium. 
Pe care treaptă ? Să așteptăm... 
ostilitățile".

La Mangalia, antrenorul Vic
tor Banu muncește sîrguincios. 
cu pasiunea-i cunoscută. Spe
ranțe pentru apropiatul turneu 
final ? „Da. Sper ca Nicolae

Chioveanu ( 
apere cu su< 
ediția trecui 
precum sp< 
bună a lui 
M. Imre (mi 
(grea). Dar, 
locului..."

Antrenorii 
rești au însc 
nu mai puți 
Luca Romar 
cred în șans 
(muscă). V 
Gh. Cosiach. 
mlmijlocie), 
patru candic 
mică : C. H 
iovschi, N. 1 
gan. Dar, di 
Ia antrenam, 
alți sportivi 
aspira la pi

La Metalu 
crează în 
Dinu Eugen 
Ion au la di: 
giliști cu ca: 
turneul final. 
1 este câmp 
ilor, Ion Buc 
dează cu ma 
titlu de caft 
cundat de u 
matcscu, a 
pentru orice 
categorie.

După cum 
se muncește 
doritele rezu

OMAGIUL SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

Chimia Găești, precum și aso
ciații sportive sătești (Energia 
Glodcni, Comerțul Potlogi, 
Flacăra Valea Mare, Viitorul 
Runcu etc.) sau școlare (Gru
purile școlare petrol și I.U.P., 
Școlile generale <nr. 4 și 8 din 
Tîrgoviște, Șc. gen. nr. 3 Mo- 
reni. Liceul din Găești, Liceul 
din Nucet ș.a.). Dar, rămînînd 
în sfera „Daciadei“, dîmbovi- 
țenii se m în drese nu numai cu 
roadele puternicei efervescențe 
pe care marea competiție na
țională a produs-o prin atra
gerea cit mai multor oameni 
ai muncii în practicarea spor
tului, ci și cu unele bune re
zultate ale lor în fazele finale 
și vorbesc cu satisfacție des
pre tinerii din comuna Runcu, 
Eusebiu Cojocaru și Maria Mi
hai, laureați în proba de sa
nie a finalelor ediției de iarnă 
(pe județe, Dîmbovița a ocu
pat locul 11). sau despre echi
pa feminină Recolta din co
muna Gura Șutii, clasată pe 
locul întîi în ediția de vară, la 
volei !

Trecînd la alte coordonate ale 
dezvoltării sportului dîmbovițean, 
ne permitem să atragem atenția 
cititorului asupra numărului pro
fesorilor de educație fizică din 
județ în. 1944 și în acest an : de. 
la 8 Ia 267 ! Inutil să mai co
mentăm aceste cifre, dar mențio
narea lor (ca și a celor privi
toare la antrenori, de la 2 la 42)

ne ajută sâ 
lație cu dat 
te, referitoare

De la un s 
zență a Tîrgo’ 
fotbal „Cupa 
în diverse div 
tate fiind obț 
Tîrgoviște la*  
O în județ “se 
afiliate • l< 
O numai din 
cucerit 65 de 
maestru emerit 
dial, la rachet 
au făcut sau 
niori, 12 seniori

Preocuparea 
performanță 
ample acțiuni 
fost de exemp 
au fost testai 
copii la at>le 
baschet, voie 
dintre ei filo 
secții sPecialis 
plus se acor< 
tive nominalii 
te, box). Atle 
tunaru, Alexî 
Stroe, Elena 
Ion Anghel ș 
ca Marcel Co 
torul „Centuri 
categoria 57 
sau juniorul 
sportivi de 
componenți ai 
tative sau ale 
intrat în circ 
petiții interne.

Ne-ar fi gr 
listă a tuturoi 
loare național 
deț pe drumul 
tive în ultimii



iză- — w unor
in- ACCCt1l€ vacanță.

și Ș1 avut

TESTUL TESTELOR
di-

jucători), 
gramată,

la
școlar. „Noi 
fiecare vară

JOCUL

ESTE VREMEA SELECȚIEI TALENTELOR
și juniori 
trul unei 
rămas 40. 
dotați se 
V. Lupu, 
siliu, D. 
ne vom i______
condiții foarte bune de pre
gătire șl învățătură".

Și că această ultimă afir
mație a directorului clubului 
școlar băcăuan nu e o afirma
ție gratuită vom *■
cu preocupările

Este perioada cînd cel ce 
muncesc la eșalonul copii-ju
niori TREBUIE să acorde 
atenția maximă completării 
grupelor centrelor, a clase
lor de fotbal. Este vremea 
cînd SELECȚIA, verigă de 
mare importanță în formarea 
tinerilor jucători TREBUIE 
să ajungă pe prim-planul 
preocupărilor tehnicienilor de 
la acest nivel; Pentru că, 
după un an de testări, o par
te dintre cei -opriți în pregă
tire trebuie să părăsească 
centrul sau clasa 
ca necorespunză
tori. Cum s-a î 
tîmplat chiar 
Ia Bacău, 
Clubul sportiv 
primenim în 
clasele — afirmă D. Varodin, 
directorul clubului. Anul a- 
cesta am renunțat Ia 27 de 
copii, Ia cei care ne-am con
vins că nu vor putea face 
față cerințelor unei pregătiri 
superioare. Iar pentru com
pletarea claselor am pornit 
la căutarea altora. Am urmă
rit campionatele școlare din 
județul nostru, competiții ex
trem de bine venite în peri
metrul fotbalului, care au 
creat o atmosferă favorabilă 
acestui sport în toate școlile. 
Am făcut, apoi, o serie de 
triaturi Ia Botoșani, Dorohoi, 
Suceava, în aproape toată 
Moldova. Peste 1500 de copii

au trecut prin fil- 
selecții severe. Au 

, Printre cei mai 
află I. Pătrășcanu, 
G. Olteanu, D. Va- 
Văideanu. Tuturor 
strădui să ic creăm

argumenta 
__-----._____ .  existente 
pentru organizarea, ta aceste 

luni de vară, a 
tabere de 

_______ Prima a 
șl avut loc la Gura 
Humorului (22 de 
A doua este pro- 

________  intre 8 și 30 august, 
la Tg. Ocna, cu 36 de jucă
tori (antrenori S. Avram și 
N. Petrovici), iar cea de a 
treia, tot ta august (10—30), 
la Bacău, cu două loturi de 
juniori născuți ta anii 1964 și 
___  _____  - ___ ? actlvi- 

tes- 
cu- 
ale
In 

șcp- 
ale

1965 ; tabere a căror 
tate va fi axată tot pe 
țări severe pentru a se 
noaște posibilitățile reale 
celor care vor îmbrăca 
toamnă culorile clubului 
Iar și, ceva mai tîrziu, 
S.C. Bacău, divizionara A ca- 
re-și menține mereu deschise 
porțile pentru veritabilele ta
lente.

Laurențîu DUMITRESCU

Retrospectivă Divizia A 1978/79

MICA GLORIE A... GLORIEI BUZĂU
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Se apropie, din- nou, momentul 
testării jucătorilor divizionari, 
acțiune programată pentru ziua 
de 2 august pentru componenții 
primului eșalon, și la 7 august 
pentru cei din eșalonul secund. 
De astă-dată, examinarea în ve
derea atestării fotbaliștilor noștri 
fruntași pentru campionat — re- 
flectînd noua orientare a F.R.F., 
de reconsiderare a tehnicii, ca 
factor prioritar al antrenamen
tului și jocului — are un carac
ter exclusiv tehnic. Și este bine 
că se procedează așa, că s-a re
nunțat (cel puțin deocamdată) 
la probe de control nespecifice 
fotbalului, că jucătorilor din aria 
de performanță a acestui sport 
li se pretinde să știe să loveas
că corect balonul cu piciorul și 
cu capul, să șuteze precis Ia 
poartă de la diferite distanțe, de 
pe loc și din

Dar acțiunea 
re, chiar și în 
se bucură de o ____  ________
mai realistă, mai practică 
nu-și poate justifica, totuși, 
deplin utilitatea, sensul, dacă 
ține seamă, înainte de orice, 
faptul că testele nu sînt și 
trebuie să fie un scop In 
S-a mai spus și cu alte ocazii 
că pregătirea de teama testării, 
așa cum au făcut-o unii, pentru 
trecerea unor norme de control, 
este o mare greșeală pedagogică. 
Pentru că nu pregătirea pentru 
teste rezolvă problemele jocului 
și ale competiției, ci pregătirea 
fotbalistică complexă, de bună ca
litate, este cea care permite ju
cătorilor să depășească cu ușu
rință și așa-zisul obstacol al tes
tării — aceasta, în fond, referin- 
du-se doar la cîteva aspecte din 
ansamblul general al Instruirii.

Pe de altă parte, plecînd de la 
o astfel de idee, va trebui să 
admitem — în interesul fotbalu
lui însuși — că testele nu trebuie 
să se transforme, cum ar putea 
să înțeleagă unii, într-o modalita
te unică de decizie și diagnostic, 
cu pretenția de a stabili valori 
pe scara performanței. Pentru 
că, în fond, principalul rost al

testării este de a detecta și 
mensiona cit mai aproape de a- 
devăr Insuficiențe de orice natu
ră pe planul tehnicii de joc, 
oferind astfel procesului de in
struire posibilitatea unei munci 
concrete, diferențiate, cu' mari 
șanse de reușită. Procedîndu-se 
numai ta acest spirit, testarea 
nu ar mal fi privită deloc ca o 
povară, ca o obsesie, anuală sau 
trimestrială, ci ea o acțiune ex
clusiv ta slujba jocului. Joc care 
rămine, ta ultimă analiză, ade
văratul și marele test din sfera 
fotbalului de performantă. Acela 
care cerne valorile șl stabilește 
ierarhii reale.

Mihai IONESCU

O echipă care ajunge pentru 
prima oară în viata ei în Di
vizia A pierde — acasă ! —
meciul de'start. Cînd credea 
că a echilibrat situația, pri
mește, în retur, o nouă lovitu
ră de k.o. : altă înfrîngere în 
etapa a 24-a pe terenul ei. 
Dar mica ei dramă nu se ter
mină aici. Două partide conse
cutive, disputate în fața pro
priilor tribune, îi aduc doar 
cite un punct. Situație ireme
diabil pierdută : iată ..diagnos
ticul" specialiștilor în pro
nosticuri și nu numai al lor. 
Cele mai normale „calcule ale 
hîrtiei" dădeau același verdict: 
retrogradare in „B“. Vine însă 
ceea ce numai în fotbal poate 
veni : o spulberare a oricăror 
anticipări și cintăriri logice : 
echipa învinge, în deplasare, 
una dintre concurentele directe 
(U.T.A.) în lupta pentru evita
rea retrogradării ! Și rămîne 
în prima divizie, constituind 
unul dintre rarele cazuri în 
care o promovată în premieră 
absolută nu face imediat calea 
întoarsă spre competiția de 
unde a venit. Aoeasta este — 
în cîteva fraze — zbuciumata 
dar, pînă Ia urmă, fericita po
veste adevărată a Gloriei Bu
zău, aflată la primul ei cam
pionat de „A“. Sigur, cele de 
mai sus pomenesc doar mo
mentele de prăbușire sau de 
extaz ale cursei pe 34 de eta
pe din campionat. Dar, în spa
tele lor, determinîndu-le pînă 
la urmă finalul, s-au aflat 
munca și strădania jucătorilor, 
antrenorilor, conducerii și, nu 
în ultimul rînd, suportul unui

13. Gloria Buzău
1

mișcare.
aceasta de testa- 
condițiile în care 
nouă orientare — 

mai

RI

pe 
nu 
de 
nu 

sine.

1REA SĂRBĂTOARE
marele salt pe care județul Dîm
bovița la înregistrat și in dome- 

masă, niul performanței.

districtual de fotbal și d< la o singura pre- 
□ a fostei competiții naționale de juniori la 
ins azi la : 0 27 de secții care activează

B, C și de juniori, cele mai bune rezul- 
"îrgoviște șl Flacăra Moreni la fotbal, C.S. 
goviște Ia volei, Eletrica Fieni la baschet ; 
jd organizat 17 discipline sportive, cu secții 
disputa campionate județene de regularitate 
jm găsit evidențe) sportivii 
oni naționali 0 județul se 
>n Radu, campion al lumii, 
i 17 maeștri ai sportului 0 
diverse loturi reprezentative 
iernați la loturi de tineret.

dîmbovițeni au 
mîndrește cu un 
cu record mon- 

în anul în curs, 
ale țârii 13 ju-

O Puncte realizate : 31 (25 acasă + î in deplasare) — pro
centaj : 45,6.

• Golgeterii echipei : Stan 10, Gh. Radu 5, Toma șl Ghizdeanu 
— cite 3, Negoescu, Slmion șl Oprișan — cite 2, Tulpan 1.
• Jucători folosiți: 23 — Stan (33 de meciuri), Nicolae (32), 
Tulpan (31), Simlon (30), oprișan (30), Gh. Radu (30), Negoescu 
(29), Toma (29), Neeulce (24), Cristian II (23), Dobre -(22), Vlad 
(20), Ghizdeanu (19), Ivana (17), Petrache (15), Nan (13), Tă- 
nase (9), Petreanu (7), Marin (4), stanciu (3), Mircea (3), Ste- 
llan (2), Cristea (1).
• Jucători eliminați : nici unul.
• Cartonașe galbene : 26 (11 jucători) ; cele mal multe Nico- 

lae 6.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m : 3 transformate 

(Stan 3), două ratate (Stan șl Negoescu).
O A fost

ratat.
• Media
• Primii

7,17 ; 2.
6,46.

sancționată cu 4 penaltyuri : 3 transformate, unul

notelor echipei : 6,34 (6,53 acasă — 6,15 în deplasare).’ 
5 jucători, pe baza mediei notelor :

Nicolae 6,78 ; 3. Stan ' "
1. Cristian n

6,61 ; 4. Oprișan 6,56 ; 5. Simlon

acum lingă buzoieni. F.C.M. 
Galați — că exprimarea sa nu 
era (ca în foarte multe ca
zuri) una a întîmplării. Glo
ria era ceea ce obișnuim să 
spunem o echipă lucrată. Jucă
torii gindeau în teren, se vedea 
că au repetat; că au exersat 
multe dintre manevrele colec
tive pe care le făceau. Mai cu 
seamă în privința circulației 
fără balon, liniile evoluau 
echilibrat, iar pasele reprezen
tau cu adevărat elementul vi
tal al unui joc colectiv. Gloria 
a mai crescut, în „A“, sub 
toate aspectele. Dar n-a fost 
capabilă stă remedieze o mala
die de care suferă (regretabil) 
nu numai ea : ineficacitatea. 
Fată de numărul de mingi pe

1 de 
șcare 
.m a 
cînd 

de 
upte, 
lotați 
spre 

în 
»por- 
lup-
Tu- 
Ion 

i ca 
Dxeri 
tigă- 
I, la 
eagu 
sînt 

nală, 
țzen- 

au 
2om-

n o 
va- 
ju-

: por
ni ai

ales că unii și-au găsit împlini
rea sportivă în cluburi din Ca
pitală sau din alte Județe. Dar, 
pe această listă ar figura, desi
gur, fotbalistul Cornel Dinu, luptă
torul Ion Cernea, trăgătorul 
Valeriu Panțuru, călărețul Ion 
Oprea, canotoarea Olga Homeghi, 
tenismanul Daniel Stănescu, lup
tătorii 
trașcu, 
alții, 
tinerii 
primii . . .
și cărora cei mai sus citați le 
sînt frumoase exemple.

Evident, județul Dîmbovița n-a 
reușit încă să facă tot ce și-a 
propus, tot ce activiștii săi ar 
dori în domeniul sportului, de 
masă și de performanță.

Lipsa unei reale tradiții, așa 
cum arătam în prima parte a 
acestui reportaj, precum și fap
tul că în numeroase ramuri spor
tive (ca și — mai ales — în 
privința bazei materiale) a tre
buit ..pornit de la zero'*,  toate 
acestea fac ca „să fie loc de mai

Florin Neicef, Teodor Pă-
Ștefan Grigoraș și mulți 

adevărate modele pentru 
dîmbovițeni care azi fac 
pași pe drumul consacrării

• TURNEUL REPREZENTATI
VEI R.P. CHINEZE. Selecționata 
R. P. Chineze va efectua un tur
neu de trei jocuri ta țara noas
tră : tTnîine — cu Viitorul Scor- 
nicești, duminică 22 Iulie — cu 
F.C.M. Galați, iar joi 26 Iulie, la 
Clmpina, cu Selecționata univer- 
sitară a României.
• ALTE REZULTATE DE LA

BARAJUL pentru promovarea ta 
Divizia “ ' — - -------
Neamț _____________
(1—0), campioana 
Neamț calificindu-se ta ______
«ecundă ; Vitrometan Mediaș — 
Gloria Berevoiești 5—1 pînă in 
minutul 88 al partidei, ctad cam
pioana județului Argeș s-a retras 
de pe teren în momentul ta care 
arbitrul L Rus a acordat o lo
vitură de pedeapsă ta favoarea 
echipei-gazdă (ta tur : Gloria — 
Vitrometan 4—0). Cazul va fi 
discutat joi de către Comisia 
de competiții a F.R.F.
• „U“ CLUJ-NAPOCA — JI-

LINA (Cehoslovacia) 3—2 (2—0).
Golurile au fost marcate de : 
Funkștein (min. 3), Batacliu 
(min. 17), Moș (min. 89), pentru 
gazde șl de Hlntal (mta. 45) și 
Laik (min. 65) pentru oaspeți.

C : Celuloza Piatra 
Electro Botoșani 1—o 

județului 
i divizia

• Participant! 
ediția I 
ediția a n-a

Meci la Buzău 
ga), Stan și

Gloria 
R. Pamfil

ar merita 
fidelității.

— F. C. Baia Mare. Față în față (în stîn- 
in luptă pentru balon. în dreapta, Condruc 

și Dobre.
public care 
campion al 
zut — la fața locului — 
dintre „loviturile de k.o. 
aproape de k.o.“ . ...__ .2 „
bnia startului (cu C.S. Tîrgo- 
viște) șî egalul cu F.C. Argeș. 
Ei bine, în ambele cazuri, 
spectatorii au știut să primeas
că.— cu o demnitate și o spor
tivitate pe care ne-ar bucura 
să le înîtlnim peste tot — în- 
frîngerea sau un „draw**  ce 
cîniăreau la acea oră< cit Un 
meci pierdut. Jucătorii ne-au 
spus, în mai multe rînduri. că 
au simțit venind din tribune 
această statornică și caldă 
încurajare, care i-a îmbărbătat 
în acele momente vecine cu 
demoralizarea.

Dar a mai fost gi JOCUL. 
Gloria Buzău ne arătase — 
încă de la acel meci de nivel 
de Divizia A, hotarîtor pentru 
promovare, jucat în compania 
unei rivale care a ajuns și ea

,1
'D/MBOI//ȚA

titlul de 
Am vă- 
— două 

sau 
eșecul de pe

care le prelucrează inventiv 
și cu o suficientă tehnicitate, 
buzoienii transformă DrCa pu
ține în goluri. Antrenorul Ion 
Ionescu — oare a desfășurat pe 
stadionul din Crîng o muncă

rodnică și mult apreciată, se
cundat la început .de AI. Ba
dea, apoi de I. Ioniță — a con
struit pînă La urmă un meca
nism care a pretins, se înțe
lege. destule căutări. Cu o 
judecată ajutată de inspirație, 

■ fostul internațional rapidist a 
rezolvat „ecuațiile" care în
semnau compunerea liniilor de 
mijloc și din față, pornind de 
la „pionii" Oprișan, Negoescu» 
Stan. Lor li s-a adăugat, ca un 
element de mare folos echipei, 
un cvasi-necunoscut. Ghiz
deanu, ajuns un fel de Mikî 
Mihăilescu al Rapidului de pe 
vremuri, un „plămîn de oțel" 
care aleargă cit zece, cu folos.1 
De mișcarea celor din a doua 
linie (unde și-a găsit vocația, 
în final, Negoescu) a profitat 
golgeterul Stan — singurul om 
de eficacitate — ajuns la ÎS 
goluiri la primul său campio
nat de ,,A“. Defensiva ni i-a 
evidențiat pe portarul Cristian 
II, pe Nicolae (devenit unul 
dintre specializați! în rolul de 
„libero" în fața fundașilor), pe 
Tulpan și Simion. Cerem mai 
mult de la Gh. Radu. unul 
dintre cei mai dotați, tehnic, 
oameni ai lotului.

Gloria a făcut cel mai reușit 
dribling în fața... retrogradării 
din întreg campionatul Diviziei 
A. Acest dribling, de ultimă 
oră, în dauna „băirînei doam
ne" conține însă în el un mare 
semnal de alarmă. Următorul 
campionat poate pedepsi ase
menea „cascadorii" pe prăpăs
tiile clasamentului și este îs 
stare să transfere în amintire 
mica glorie a... Gloriei, ediția 
1978/79.

Eftimie IONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

la competiția națională „Daciada" :
175 105 

95 200
1979

MARI SUCCESE 
LA PRONOEXPRES

Luna iulie a debutat promiță
tor pentru tot mai numeroșii Iu
bitori ai sistemului Pronoexpres: 
la categoria I a tragerii obișnuite 
din 4 iulie, participanții Gheor- 
ghe Marin din Tulcea și Iile 
Bădoi din București au obținut 
CITE UN AUTOTURISM „Dacia 
1300“ pe bilete achitate 25%, iar 
la categoria a n-a au fost omo
logate trei cîștiguri a cite 26.220 
lei, tot pe bilete jucate in 
de 25%. —..............
nizat, ' 
din 11 iulie, ale____  ________
sînt publicate în această rubrică. 
Așadar, premii 
AUTOTURISME 
TE SUME DE BANI, 
monstrează elocvent ___ .....
participării la tragerile obișnuite 
Pronoexpres. Tragerea de mîine, 
18 iulie, vă oferă și dv. posibili
tatea de a obține satisfacții ase
mănătoare. MAI MULTE BILE-

COtă 
. Ciștiguri frumoase a fur- 
de asemenea, . și tragerea 
' -• cărei rezultate

frecvente în 
și IMPORTAN- 

, care de
ci van ta jele

TE JUCATE — MAI MULTE 
ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ 
PRINTRE MARII CfȘTIGATORI! 
Nu uitați ; astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor I 

Pentru amatorii de LOTO, rea
mintim că a început 
biletelor la tragerea 
nală din 24 Iulie, ' 
atribuie numeroase 
ciștiguri î_ 
BANI și EXCURSII 
HOTARE. Agențiile L_____
sport din întreaga țară vă 

.teaptă pentru a vă încerca
dv. șansele !
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 11 IULIE 1979 
Categoria 1 : 1 variantă 25% — 

autoturlsn; „Dacia 1300" ; cat. 2 : 
s variante 25% a 14.632 lei ; cat. 
3 : 12,00 a 6.097 lei ; cat. 4 : 52,75 
a 1.387 lei ; cat. 5 : 156,75 a 467 
lei ; cat. 6 : 5.625,25 a 40 lei ;
cat. 7 : 147,75 a 200 lei : cat. e : 
2.867,00 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 441.813 
lei.

vînzarea 
excepțio- 

la care se 
și atractive 

în autoturisme; 
PESTE 

Loto-Prono- 
aș- 

și

(de iarnă)
1944 UN SPECTACOL EXCELENT

• Asociații sportive
• Cluburi sportive
• Sportivi legitimați
• Sportivi clasificați 
e

10

300

310

Profesori de educ-ație fizică
Antrenori
Sportivi în loturile naționale 
Titluri de campioni naționali

Titluri mondiale
Baze sportive 23

4
4 500

636
267
42
30
65 (numai 

din anul i960)
1

186 (omologate)

bine" In sportul dîmbovițean. 
Dar s-au obținut în acești 35 de 
ani succese mari, de necontestat, 
dintr-un „punct alb" pe harta 
sportivă a României dinainte de 
1944, județul Dîmbovița fiind azi 
o prezență fermă, bine marcată 
în peisajul sportiv al țării.

„Impetuoasa dezvoltare -------
mico-socială din ultimii 
județului nostru — ne 
tovarășul Tiberiu Varga, 
al Comitetului județean 
vița al P.C.R., președintele
C.J.E.F.S. — probează marea ca
pacitate crșatoarc, constructivă,
vastele posibilități ale locuitori
lor acestor meleaguri de a se 
afirma în orice domeniu de ac
tivitate. La fel ca în economie, 
în știință, în artă și cultură, ne 
vom strădui ca și în domeniul

econo- 
ani a 
spunea 

secretar 
Dîmbo-

educației fizice șl sportului să ne 
arătăm demni de marile sarcini 
pe care ni le Pune în față par
tidul, secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Valorificînd cit mai plenar largile 
posibilități 
competiția 
„Daciada", 
personală 
vom putea 
și de performanță 
pe noi trepte^ 
creșterea unor noi generații 
tineri puternici, curajoși, . devotați 
construcției socialiste, educați în 
spiritul ' 
față de 
cialistă. 
județul 
poți 
drum".

pe care ni le oferă 
sportivă națională 

pornită din inițiativa 
a președintelui țării, 
urca sportul de masă 

; ” dîmbovițean 
vom contribui la 

de

dragostei nemărginite 
partid și de România so- 
Activiștii sportivi din 

Dîmbovița nu vor precu- 
nici un efort pe acest

Parcă pentru a confirma cele 
arătate de noi în comentariul 
anterior, cînd subliniam calita
tea spectacolului vizionat, dumi
nică am asistat, din nou, la o 
reuniune ce poate fi apreciată 
ca excelentă. Cu toate că pro
gramul nu a cuprins nici o 
cursă clasică sau semiclasică, a- 
lergările au fost (excepție făcînd 
doar cca cîștigată de Indira, prea 
puțin „supărată" de adversarii 
ei) extrem de disputate, într-una 
din ele — „Premiul Livezeni" — 
fiind necesară consultarea foto
grafiei pentru stabilirea cîștigăto- 
rului. Principala probă a " ' 
„Premiul Lupeni" (disputat 
două hituri), a revenit lui ___
tiago, și, respectiv, Recurs, ambii 
fiind obligați să facă apel la ul
timele resurse pentru a putea 
termina pe primul loc. Sosiri la 
fel de „incandescente" 
gistrat și în alergările 
de Sadic (micul, dar __  ____
armăsar a luptat cu mult curaj 
toată linia dreaptă). Virtuos și 
Banjo, ultimul dovedindu-se (cel 
puțin pentru moment) cel mai 
bun „trei ani". Remarcabilă este 
performanța realizată duminică 
de formația I. Oană, cîștigătoare 
în 5 din cele 10 probe, succes ce 
nu poate fi decît aplaudat.

Rezultate tehnice : Cursa I — 
Vesela (I. Bănică) rec. 1:37,2, 
Riverana. Simplu 5, ordinea 
Cursa a Il-a — 1. Riguros
oană) rec. 1:44,3, 2. Ispravnic, 

Tuf ana. Simplu 2, ordinea 6,

zilei, 
în 

San-

s-au înre- 
cîștig-ate 

inimosul,

1.
2.
41. 
(I.
3.

event 21, ordinea triplă 98. Cursa 
a IlI-a - 1. Indira (I. Bănică), 
rec. 1:35,5, 2. Filistin. Simplu 6, 
ordinea 18, event 16, triplu cîști- 
gător 181. Cursa a iV-a — 1.'
Santiago (D. Toduță) rec. 1:26,4,
2. Lazăr, 3. Fundy. Simplu 5, or
dinea 12, event 20, ordinea triplă 
334. Cursa a v-a — 1. Sadic 7 
Oană) rec. 1:28,5, 2. Huria. Sim
plu 8, ordinea 25, event 41. Cursa 
a Vl-a — 1. Turban (I. G. Ni- 
culae) rec 1:28,9, 2. Văluța, 3. 
Oșanca. Simplu 2,50, ordinea 8, 
event 33, ordinea triplă 88. Cursa 
a Vil-a — 1. Recurs (I. Oană) 
rec. 1:28,2, 2. Lazăr. Simplu 7, 
ordinea 26, event 27, triplu cîști- 
gător 556. Cursa â VIIl-a — 1.
Banjo (G. Tănase> rec. 1:25,8, 2. 
Samba, 3. Rist. Simplu 5, ordi
nea 69, event 102, ordinea triplă 
730. Cursa a IX-a — 1. Strungă- 
rița (I. Oană) rec. 1:28,7, 2. Gong,
3. Heder. Simplu 4, ordinea 12, 
event 8, triplu cîștigător 702, or
dinea triplă 69. Cursa a x-a —
1. Rustica (N. Simlon) rec. 1:31,3,
2. Fanera, Simplu 3, ordinea 14, 
event 8. Pariul austriac s-a ridi
cat la suma de 60.245 lei ji a fost 
cîștigat (50%) . de trei tlchete cu 
5 combinații cu 6 cai. a 6020 lei 
flecare. Report 30.145 lei (rezultat 
provizoriu)

Gh. ALEXANDRESCU

(I.



C. M. cle greco-romane (juniori) din Suedia SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TINERII LUPTĂTORI ROMÂNI AU OBLIGAȚIA 
SA ȘI ONOREZE DEBUTUL LA „MONDIALE"

Peste cîteva zile, la Hapa- 
randa (Suedia). vor începe 
campionatele mondiale de lupte 
greco-romane rezervate junio
rilor. Organizată din doi în doi 
ani, această competiție este 
așteptată cu deosebit interes. 
Să nu uităm că la o asemenea 

: confruntare — aceea din 1973 
— au urcat pe prima treaptă 
a podiumului de onoare Con
stantin Alexandru, Nicu Gingă 
și Ion Dulică, marcînd astfel 
începutul unei afirmări pe 
care aveau să o continue și in 

> competițiile seniorilor.
La apropiata ediție, federația 

noastră va prezenta concurenți 
la toate cele 10 categorii de 
greutate. Deși cei 10 tineri 
luptători români își vor face 

■ cu acest prilej debutul la în
trecerile mondiale, ei au reale 
posibilități de a obține rezul
tate la înălțimea reputației de 
care se bucură lotul de seniori. 
Ne referim îndeosebi la Ilie 
Matei (cat. 90 kg), Gheorghe 
Minea (74 kg). Ion Stignei 
(100 kg). Florin Diaconescu 
(52 kg) și Tudor Vasile (62 kg).

In vederea disputelor din 
’Suedia, colectivul de specialiști 
’în lupte greco-romane a făcut 
minuțioase pregătiri cu un lot 

(lărgit, din care au fost selec
ționați, apoi, după mai multe 
-verificări, cei mai buni juniori.

la siirșHul lunii iulie, in Maramureș

„RALIUL DUNĂRII- — 0 IMPORTANTĂ 
CURSĂ AUTOMOBILISTICĂ INTERNAȚIONALĂ

S-A ÎNCHEIAT CEA DEA 8a EDIȚIE 
A JOCURILOR SPORTIVE PANAMERICANE

La campionatele balcanice din Bulgaria juniorul Tudor Vasile a 
finalizat numeroase procedee tehnice spectaculoase. Iată-l invin- 

gîndu-l prin tuș pe grecul Stylios Papadopoulos.
Foto : Costin CHIRIAC

Antrenorii Marin Bclușica și 
Eugen Hupcă — după cum 
ne-au mărturisit zilele trecute 
— sînt mulțumiți de modul 
cum s-au prezentat la „lecții” 
elevii lor. Dealtfel, unii dintre 
juniorii noștri au participat și

Osterer (Austria), B. Kruppa, 
P. Mystkovschi (Polonia), S. 
Kolev, T. Stoianov (Bulgaria), 
S. Brandza, A. Girdauskas, N. 
Bolsin (Uniunea Sovietică), 
D. K. Klemenz (R. F. Germa
nia), II. Britth, T. Johansson 
(Suedia), W. Folow, D. Pease 
(Anglia).

Dintre echipajele românești 
înscrise pînă acum sînt de 
menționat cele formate din 

Ilie Olteanu — Ovidiu Scobai, 
Ștefan Iancovici — Petre Ve- 
zeanu, Eugen Ioneșcu-Cristca
— Dan Amărică, Doru Gîndu
— Petre Pîrcălăboiu, Ștefan 
Vasile — Mihai Simionescu, 
Dacian Banca — Ion Mălăuț, 
majoritatea acestor cupluri 
concurind pe mașini de fabri
cație românească ..Dacia 1300“.

Raliul se va disputa pe tim
pul a două nopți și o zi, ple
carea urmînd să se facă, din 
minut în minut, în ziua de 27 
iulie, începînd de la ora 21,30, 
iar sosirea în dimineața zilei 
de 29 iulie — ambele din și 
în municipiul Baia Mare.

Costin CHIRIAC

tă de Susan Hagey (S.U.A.), 
care a învins-o în finală cu 
6—3, 6—3 pe compatrioata sa
Rey Lewis.
Clasamentul final pe medalii: 

1. S.U.A. — 125 aur, 94 argint,
45 bronz ; 2. Cuba — 62 aur,
46 argint, 33 bronz ; 3. Canada 
— 24 aur, 41 argint, 33 bronz; 
4. Argentina — 12 aur, 7 ar
gint. 17 bronz ; 5. Brazilia — 
9 aur, 13 argint, 16 bronz ; 6. 
Mexic — 3 aur, 6 argint, 28 
bronz etc. 

la cîteva turnee internaționale 
(la București, Constanța) și la 
campionatele balcanice din 
Bulgaria. După fiecare dintre 
acestea, antrenorii au făcut 
retușurile ce se impuneau pen
tru ca la Haparanda tinerii 
noștri luptători să evolueze cît 
mai bine.

După cum transmit agențiile 
de presă, la ediția din acest 
an vor fi prezenți tineri luptă
tori din numeroase țări, prin
tre care Bulgaria, Canada, Ce
hoslovacia, Franța, R.D. Ger
mană, R.F. Germania. Iugosla
via, Norvegia, Polonia și 
U.R.S.S,

Miercuri dimineață, lotul re
prezentativ va pleca la Hapa
randa, unde vineri vor fi inau
gurate confruntările mondiale. 
(C. Ch.).

RECORDURILE MONDIALE LA ATLETISM Șl LIMITELE FIINȚEI UMANE
Care sînt limitele perfor

manțelor accesibile ființei u- 
mane ? Cît timp vor mai pu
tea fi corectate actualele re
corduri la atletism ? Iată în
trebări pe care și le pun spe
cialiștii. cercetătorii științifici, 
statisticienii și, bineînțeles, 
sportivi^, c31-0 se străduiesc să 
dea răspunsuri cît mai aproape 
de adevăr. în acest scop s-a 
apelat și la computere, la ma
șinile electronice de calculat. 
Așa, de pildă, cu doi ani în ur
mă — scrie revista „Der 
Leichtathlet”, care apare în ca
pitala R. D. Germane — spe
cialiștii sovietici au făcut unele 
pronosticuri în ce privește re
zultatele care se vor obține la 
J.O. de la Moscova. Unele 
prognoze au și fost depășite 
încă din 1978. Recordul la a- 
runcarea ciocanului, de pildă, 
pentru care „mașina electroni
că" indica 80.17 m pentru anul 
viitor, a si fost depășit (80,32 
m). Italianca Sara Simeoni a 
sărit (de două ori), peste șta
cheta înălțată la 2,01 m, încă 
anul trecut. în timp ce acest 
rezultat era „prevăzut” pentru 
anul 1980 ! Și Ia lungime fete 
performanta previzibilă de 7,14 
m este pe punctul de a fi în
trecută înainte de termen, a- 
vînd în vedere faptul că. în 
prezent, recordul este de 7,09 
m !

Nu de mult, alte pronosticuri 
au fost supuse atenției iubito-

LA CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE SĂRITURI în apă 
de la Sofia, la care au participat 
concurenți din 6 țări, sportiva 
româncă Magdalena Toth a avut 
o frumoasă comportare, clștigînd 
proba de sărituri de la trambu
lină (3 m), cu 446,90 p. Ea a fost 
urmată în clasament de Utta 
Schwandke — 404,50 p și Ramona 
Wentzel (ambele din R.D.G.) — 
390,60 p. Primul loc în proba 
masculină de sărituri de la tram
bulină a revenit bulgarului Au
gustin Sarakinski cu 464,06 p.

COMPETIȚIA INTERNAȚIO
NALA DE POLO PE APA „Cupa 
Dunării”, desfășurată în orașul 
cehoslovac Novaky, s-a încheiat 
cu victoria echipei S.U.A., care a 
totalizat 5 p. In ultimul meci, 
jucătorii americani au terminat 
la egalitate : 4—4 cu selecționata 
secundă a României, clasată pe 
locul trei. Locul doi a fost ocu
pat de formația Cehoslovaciei.

PE PISTELE DE APA ALE 
CANALULUI OLIMPIC de la 
Krilatskoe au continuat finalele 
competiției de caiac-canoe din ca
drul Spartachiadel popoarelor 
din U.R.S.S., la oare participă șl 
invitați de peste hotare. In proba 
de canoe 2 1900 m victoria a re-

PE TERENURILE DE TENIS
• S-au încheiat semifinalele

zonei europene a „Cupei Davis”. 
Iată ultimele rezultate : East
bourne : Anglia — Spania 4—1 
(Ijloyd — Higueras 3—6, 0—6,
4—6 ; Cox — Munoz 6—1, 6—3, 
6—2) ; Roma : Italia — Ungaria 
3—2 (Zugarelll — Taroczy <—6,
2— 6, 2—6) ; Paris : Franța —
Cehoslovacia 1—4 (Moretton — 
Lendl 1—6, 2—4, 2—6 ; Noah —
Smld 7—5, 6—1, 6—2). In fina
lele grupelor se IntîLnesc Italia — 
Anglia și Cehoslovacia — Suedia.
• In grupa semifinală de la

Marianske Lazne a „Cupei Ga
lea” (jucători sub 21 ani), jocu
rile primei zile au fost aminate 
din cauza ploii. Rezultate din 
celelalte grupe : Arcachon
(Franța) : Belgia — Ungaria 5—6; 
Montecatini (Italia) : chile — 
Danemarca 5—0 ; Pamplona (Spa
nia) : R.F. Germania — Canada
3— 2.
• în faza finală de la Le 

Touquet (Franța) a „Cupei Annie 
Soisbault” (jucătoare sub 21 ani) 
s-au Calificat echipele : România, 
Elveția, U.B.S.S., R.F. Germania. 
Cehoslovacia, Anglia, Australia șl 
Olanda.

rilor de atletism. în revista 
sus-amintită, pe baza unor date 
privind progresele din ultimii 
ani și posibilitățile umane, ma
tematicianul și statisticianul 
Gunter Hering, cunoscut om de 
știință din R. D. Germană, a 
făcut cîteva pronosticuri, pe 
care le publicăm în tabelul de 
mai jos. 

MASCULIN REG MOND

100 m
ACTUAL

9,95
200 m 19,82
400 m 43,M
800 m 1 : 42,33

1 500 m 3 : 32,2
5 000 m 13 : 08,4

10 000 m 27 : 22,5
110 mg 13,00
400 mg 47,45

3 000 m ob. 8 : 05,4
înălțime 2,34
prăjină 5,70
lungime 8,90
triplu 17,89
greutate 22,15
disc 71,16
ciocan 80,32
suliță 94,58

FEMININ

100 m 10,88
200 m 21,71
400 m 48,94
800 m 1 : 54,9

1 500 m 3 î 56,0
100 mg 12,48

2,01înălțime
lungime 7,09
greutate 22,32
disc 70,72
suliță 69,52

REC. MOND. LIMITE
1984

9,84 9,70
19,55 19,25
43,00 42,10

1 : 42,0 1 :40,0
3 : 29,5 3 : 28,0

12 : 55,0 12 : 45,0
27 : 03,0 26 î 45,0

13,00 12,85
46,35 45,15

7 : 57,0 7 : 45,0
2,40 2.45
5,85 5,95
8,90 9,15

18,25 18,70
22,95 23,80
75,20 82,50
84,00 90,50
98,20 108

10,72 10,50
21,60 20,95
47,50 46,70

1 ! 52,0 1 :48,0
3 : 50,5 3 :46,0

12,20 12,05
2,08 2,17
7,40 7,60

24,00 26,50
76,70 82,50
73,00 81.00

venit echipei U.R.S.S. (Vasili lur-. 
cenko — iuri Lobanov), cu tint- Y 
pul de 3:37,0. Pe locul 2 s-a cla^r* * 
6at cu 3:39,2 echipajul României, 
alcătuit din frații Toma șl Gheor
ghe Simlonov.

li La sfîrșitul acestei luni, mai 
[• precis între 27 și 29 iulie, 
| Automobil Clubul Român, 
j Federația română de automo- 
{ bilism și karting, cu sprijinul 
t- Consiliului popular județean 
î Maramureș, organizează cea de 
,-a 14-a ediție a „Raliului Dună- 
rii“. Este vorba despre o impor- 

j. tantă competiție internațională 
de automobilism pe care o găz- 

- duiește țara noastră, întrecere 
care contează pentru Campio
natul Europei de raliuri pen
tru conducătorii auto.

„Raliul Dunării” (pe un tra-
■ seu de 1314 km, împărțit în 4 
secțiuni, cu controale orare și 
•19 probe speciale), așa cum

■ era de așteptat, a stîrnit un 
mare interes în rindul condu
cătorilor auto din Europa, 
dovadă în acest sens fiind fap
tul că. pînă la ora actuală, pe 
adresa federației noastre de 
specialitate au și sosit cereri 
de înscriere ale unor echipaje

• din Anglia, Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. F. Germania, 
Iugoslavia, Polonia, Suedia. 
Turcia și Uniunea Sovietică, 
între piloți numărîndu-se: F.

SAN JUAN. 16 (Agerpres.) 
— Ce-a de-a 8-a ediție a 
Jocuriloj sportive panamerica
ne s-a încheiat la San Juan 
(Porto Rico), cu desfășurarea 
competiției de călărie „Marele 
Premiu al Națiunilor”. Victo
ria a revenit americanului 
Mike Matz, urmat în clasa
ment de mexicanul Gerardo 
Tazzer și canadianul Lan 
Miliar.

*-■ în turneul de tenis, proba de 
simplu feminin a fost cîștiga-

TURNEUL FEMININ DE TENIS 
de la Antibes a fost cîștigat de 
cunoscuta jucătoare americană 
Billie-Jean King, care in finală a 
întrecut-o cu 6—3, 7—5 pe cam
pioana româncă Virginia RuzicL★

Duminică, în. finala probei de 
dublu masculin din cadrul turneu
lui internațional de tenis de Ia 
Gstaad. perechea John Marks — 
Mark Edmondson a învins eu 
2—6, 6—1, 6—4 pe Guillermo Vilas 
— Ion Țiriac.

IN TURNEUL DE HANDBAL 
(JUNIORI) DE LA OLSZTYN 
(Polonia), echipa României a o- 
cupat locul IV cu 2 p, după for
mațiile A și B ale Poloniei șf 
după selecționata Bulgariei. In 
ultimul meci : Polonia (B) —
România 11—14.

IN PRIMELE DOUA RUNDR 
ale turneului feminin de șah da 
la Nalenchowe, maestra Gertrude 
Baumstark (România) a cîștigat 
partida cu Cehocinska (Polonia) 
și a remizat cu Jackson (Anglia).'■ 
In concursul masculin din aceeași ( 
localitate, campionul român Mi
hai Ghindă a obținut victoria în 
partida cu polonezul Kulikowskl 
șl a remizat cu maestrul ameri- 
cail John Fedorowick.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
ZOETEMELK SE APROPIE 

DE LIDER
PARIS, 16 (Agerpres). — Dispu

tată pe circuit în împrejurimile 
stațiunii Alpe D’Huez, etapa a 
18-a a Turului Franței a reve
nit rutierului olandez Joop Zoete
melk, cronometrat pe distanța <e 
118 km în 4h 23:28. Tricoul gal
ben este purtat în continuare de 
francezul Bernard Hinault, urmat 
la 1:58 de Zoetemelk și la 21:23 
de Kuiper.

Pînă în prezent au abandonat 
sau au fost eliminați 58 de ru
tieri din cei 150 care au luat star
tul la Fleurence, etapele din 
Alpi făcînd adevărate ravagii în 
pluton. Elvețianul Sutter, aflat 
la un moment dat pe locul 4 în 
clasamentul general, a sosit după 
închiderea controlului și a fost 
scos din cursă. A abandonat, de 
asemenea, belgianul Michel Po
llentier, iar italianul Bataglin se 
află sub acuzație de dopaj, me
dicul echipei sale recunoscînd că 
i-a administrat, pentru a trata o 
faringită, un medicament conți- 
nînd efedrină.

realizat pe 110 m garduri per
formanța prevăzută de Hering 
pentru anul 1984, iar recordul 
Măritei Koch pe 200 m este 
foarte aproape de rezultatul 
pronosticat pentru anul Olim
piadei de la Los Angeles. Dacă 
recordurile prevăzute de Giin- 
ter Hering sînt studiate mai a- 
tent, se poate deduce că ele nu

ATLETISM • La „Crystal Pa
lace” din Londra, proba de 5 000 
m a revenit lui Coghlan (Irlan
da), cu 13:23,6. Kenyanul Rono 
s-a clasat pe locul 4, cu 13:27,0. 
Săritura cu prăjina a fost ciști- 
gată de Tully — 5,45 m, iar cea 
de aruncare a discului de Po
well (ambii S.U.A.) — 61,50 m • 
In localitatea vest-germană 
Wilhelmshaven, atleta Sabine 
Everts (R.F.G.) a stabilit un nou 
record mondial la pentatlon : 
4627 p. Vechiul record aparținea 
Kristinel Nltzsche (R.D.G.) cu 
4 409 p.

CICLISM e Turul Poloniei a 
luat sfîrșit cu victoria polonezu
lui Charucky, urmat la 1:58 de 
compatriotul său Kowalski. 
• Cea de a doua etapă a com
petiției „Șoseaua de aur”, des
fășurată în Italia pe ruta Pre- 

-solana — Lumezzano (215 km), a 

fost cîștigată de Francesco Mo
ser, care l-a învins la sprintul 
final pe Giuseppe Saronni (ambii 
cronometrați cu timpul de 
5h48:ll) Moser conduce în cla
samentul general.

FOTBAL • A început noua 
ediție a campionatului Iugosla
viei. Cîteva rezultate : Zeleznl-

• TELEX •
clar — Borac Banja Luka 2—0 ; 
Steaua Roșie Belgrad — Sloboda 
Tuzla 1—0 ; Hajduk Split — Osl- 
jek 2—1 ; Dinamo Zagreb — Par
tizan Belgrad 5—1 ; Radnikl Niș 
— Sarajevo 1—0. • După 17 e- 
tape, disputate în campionatul 
U.R.S.S., în clasament conduce 
Șahtior Donețk cu 27 p. urmată 
de Dinamo Tbilisi cu 26 p.

ȘAII • După 3 runde, în 
fruntea clasamentului turneului 
de la Amsterdam se află Sax 
(Ungaria), Hort (Cehoslovacia) 
și Smejkal (Cehoslovacia) — toți 
cu cîte 2*/i  p.

TENIS • Turneul de la Gstaad 
a fost cîștigat de vest-germanul 
Ulii Pinner, care în ’finală l-a 
învins cu 6—2, 6—4, 7—5. pe aus
tralianul Peter McNamara. Pro
ba feminină a revenit elvețiene! 
Petra Delhees, învingătoare în 
finală cu 6—4, 1—6, 6—1 în fața 
cehoslovacei Brzakova. ® Turne
ul de la Forest Hills a fost cîș
tigat de americanul Eddie Dibbs, 
care, în finală, l-a învins cu 
7—6, 6—1 pe compatriotul său 
Harold Solomon. ® Brian Tea
cher și-a adjudecat turneul de 
la Newport, dispunînd în finală, 
cu 1—6, 6—3, 6—4, de Stan Smith.

„Prima etapă a previziunilor 
lui Hering se oprește la 1984, 
anul Olimpiadei de Ia Los An
geles — scrie revista berlineză. 
A doua este cea a limitelor 
maxime pe care omul zilelor 
noastre le-ar putea atinge. He
ring afirmă că aceste calcule 
s-au bazat Și pe creșterea ra
pidă a posibilităților fizice u- 
mane în ultimii ani, care a fă
cut ca unele recorduri să fie 
îmbunătățite vertiginos.

Și de ce n-am da crezare a- 
cestor cifre ? Dacă comparăm 
recordurile mondiale de astăzi 
cu cele de acum 20 sau 40 dc 
ani, pronosticurile actuale nu 
ne-ar mai părea atît de hazar
date. Reinaldo Nehemiah a și 

vor fi imposibil de realizat. La 
unele probe, cum ar fi săritura 
în lungime, progresul pentru 
anii următori se prevede a fi 
relativ mic în comparație, de 
pildă, cu alergările de fond, 
unde cifrele viitorului sint im
presionante. într-adevăr, rezul
tatul de 8,90 m la lungime con
stituie o cifră aproape de li
mitele maxime ale omului ! 
Dar cum metodele de antrena
ment se perfecționează conti
nuu, cum tehnica tinde să a- 
tingă apogeul, nu este exclus 
să asistăm în viitoarele dece
nii la rezultate, care azi par 
de domeniul științifico-fantas- 
tic“ — încheie „Der Lcichtat- 
lilet”.
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