
CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la sediul 
C.C. al P.C.R. a avut loc, in 
zilele de 5, 6 și 7 septembrie, 
o consfătuire de lucru cu pri
mii secretari, secretarii cu pro
bleme organizatorice și de pro
pagandă ai comitetelor județe
ne de partid, șefii secțiilor or
ganizatorice Și de propagandă 
ai comitetelor județene de 
partid, redactorii șefi ai presei 
centrale și locale, adjuncții 
șefilor secțiilor organizatori
ce, șefi ai sectoarelor de 
cadre de la comitetele județene 
și directorii direcțiilor personal- 
învățămî.ut din ministere șl alte 
organe centrale.

La Consfătuire au participai 
membri și membri supleanți al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai Comitetului 
Central, șefi si adjuncți de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., alte 
cadre de conducere.

Pe ordinea de zi a Consfă
tuirii au fost înscrise următoa
rele probleme:

1. Cu privire la activitatea 
comitetelor județene de partid 
in vederea îndeplinirii hotări- 
rilor de partid și de stat în 
toate domeniile.

2. Despre stilul și metodele 
de muncă ale organelor și Or
ganizațiilor de partid.

3. Unele probleme privind 
munca de cadre.

4. Activitatea politico-ideolo- 
gică, munca politică de masă și 
activitatea presei, conducerea 
acestor activități de către comi
tetele județene de partid.

5. Cu privire la pregătirea 
și desfășurarea alegerilor de 
partid și a Congresului al 
XII-lea al partidului.

Lucrările Consfătuirii s-au 
desfășurat în plen și pe sec
țiuni. La lucrările în plen au 
luat cuvîntul toți primii secre
tari ai comitetelor județene de 
partid și municipiului Bucu
rești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit, de asemenea. în 
cadrul unei ședințe speciale, cu 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid și munici
piului București, analizînd pro
bleme legate de planul cincinal 
1981—1985 în profil teritorial.

în prima etapă a Diviziei A la handbal masculin

STEAUA ÎN DIFICULTATE ÎN FAJA ARĂDENILOR: 17-16 (741)!
GALAȚI, 7 (prin telefon). 

Cea de-a 22-a cursă pentru ti
tlul național la handbal mascu
lin a început vineri la Galați și 
Brăila, reunind — în mijlocul 
unei atmosfere de mare interes
— cele mai bune formații din 
țara noastră. Reîntîlnirea cu 
elita hadbalului masculin ne-a 
oferit cîteva jocuri rapide, pe 
alocuri cu faze „curate", dar
— surprinzător — și cu multe, 
parcă prea multe faulturi pen
tru începutul competiției.

La Galați, în Sala sporturi
lor, s-au întîlnit în,primul meci

Flîinc, etapa a 6 a in Divizia A dc fotbal

DOUĂ „EUROPENE", STEAUA Șl DINAMO,
ÎNTR-UN DERBY CARE OBLIGĂ

© La Timișoara, meciul ...Răduleștilor G Optimism la 
Bacău după „episodul Buzău" ! G Noile promovate, Vii
torul Scornicești și F.C.M. Galați - față în față într-un 
joc de atracție G In „Bănie", Bumbescu, Ungureanu, 

recîștige încrederea publi- 
și... Viorel Mateianu, din
^\\\\\\\\\\^ PROGRAMUL

Timișoara : 
Bacău : 
Scornicești : 
Craiova : 

Js Baia Mare : 
ÎS Tirgu Mureș : 
| București :

(Stadionul
| Buzău : GLORIA - F. C. ARGEȘ =3

Tirgoviște : CLUBUL SPORTIV - „U“ CLUJ-NAPOCA |

Toate partidele vor începe la ora 17, cu excepția celei 
din Capitală.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^

Irimescu, Țicleanu vor să 
cului G F.C. Baia Mare 
nou conștienți de forțele 
lor. Ce va spune Pigulea ? 
G A.S.A. — Olimpia 1—1, 
ia Tg. Mureș, în campiona
tul trecut. Cit de mult ar 
dori sătmărenii să repete 
„isprava" ... G Gloria Bu
zău în mare deficit de 
punctaj înaintea meciului 
cu ... formația campioană 
G C.S. Tirgoviște — „U“ 
Cluj-Napoca, o partidă de 
plutonul fruntaș ? Așa am 
dori-o ...

La dezbaterile pe secțiuni, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălcscu, 
Dumitru Popescu și Iile Rădu- 
lescu au prezentat referate in 
problemele aflate pe ordinea 
de zi.

în ședințele plenare și in 
cele pe secțiuni au luat cuvîn
tul 84 de tovarăși.

Participanțil la discuții au 
subliniat importanța deosebită a 
Consfătuirii, inițiată de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca 
un moment de mare însemnă
tate în orientarea muncii orga
nelor și organizațiilor de partid 
pe toate planurile și care se 
înscrie în practica profund de
mocrată a partidului nostru de 
a se consulta permanent cu 
activul său, cu comuniștii, cu 
masele de oameni ai muncii, în 
vederea soluționării probleme
lor de importanță majoră din 
activitatea politică, economică 
Șl soclal-culiurală. Toți partiei- 
panții la dezbateri au dat o 
înaltă apreciere orientărilor și 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, date cu diferite pri
lejuri, în domeniile muncii or
ganizatorice, de cadre. Ideologi
ce și politico-educative, prese! 
Șl radioteleviziunii.

în rapoartele prezentate de 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid și munici
piului București privind stilul 
și metodele de muncă ale bi
rourilor și secretariatelor co
mitetelor județene de partid 
în conducerea activității poli- 
tico-organizatorice și modul în 
care se înfăptuiesc hotărîrile 
Congresului al Xf-Ica și in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au fost evidențiate 
realizările și succesele obținute 
de comuniști, de toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în îndeplinirea sar
cinilor actualului plan cincinal 
în industrie, construcții și a- 
gricultură, în valorificarea mai 
bună a potențialului uman și 
material, a materiilor prime și 
materialelor, în economisirea 
energiei electrice șl a combus
tibililor, în creșterea eficientei 
șl calității în toate ramurile 
producției materiale.

Vorbitorii au arătat că toate 
acesta realizări au dus la spo-

(Continuare in pag. a 8-a) 

două formații din orașe veci
ne. ȘTIINȚA BACAU — C.S.M. 
BORZE$TI 26—12 (18—6). Par
tida de debut a acestei ediții 
a campionatului s-a consumat 
rapid deoarece handbaliștii bă
căuani, într-o vervă deosebită, 
au „sprintat" din start, deta- 
șîndu-se rapid și decisiv : 4—0 
(min. 8), 7—1 (14). 13—3 (23). 
In repriza secundă jocul a fost 
ceva mai echilibrat în primul 
rînd pe fundalul unei evoluții 
mai lejere a Științei, dar și 
datorită unei ușoare reveniri a 
echipei din Borzești, Scorul

PROLETARI DIN IOATE TARILE, UNIȚI VA I
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GIMNASTA TEODORA UNGUREANU, 
TRIPLĂ CAMPIOANĂ MONDIALĂ UNIVERSITARĂ!

TEODORA UNGUREANU. revelația inlrecerilor Universiadei, 
s-a impus, prin măiestrie și eleganță, și la bîrnă

CIUDAD DE MEXICO, 7 (prin 
telefon). Parcă ieri am aflat cu 
stupoare și mîhnire că această 
mare sportivă care este Teodo
ra Ungurcanu, coechipiera nr. 1 
a vestitei Nadia Comăneci, s-a 
îmbolnăvit de hepatită. Mulți, 
foarte mulți o credeau termina
tă, cum se spune în sport, pen
tru o disciplină atît de preten
țioasă și de dură în pregătire 

acestei reprize secunde este 
edificator : 8—6 ! Au marcat : 
Vasilache 7, Dcacu 5, Nico- 
lescu 4, Gornea 3, Vasilca 2, 
Smerea 2, Istode 1, Arsene 1, 
Covaciu 1 — pentru Știința ; 
Gr. Berbecaru 4, A. Berbecaru 
4, Mogoșescu 2, Badea 1, In- 
surățelu 1 — pentru C.S.M. 
Borzești. Au condus E. Faze- 
kaș și S. Nemethi (Baia Mare).

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 7-a)

CLASAMENT
1. STEAUA 5 4 10 13-39
2. „U“ Cluj-Napoca 5 4 0 1 6- 2 8
3. Univ. Craiova 5 3 11 9-6 7
4. F.C. Baia Mare 530211-76
5. C.S. Tirgoviște 5 2 2 1 8- 4 6
6. A.S.A. Tg. Mureș 5 3 0 2 7- 4 6
7. Politehnica lași 5 3 0 2 7- 4 6
8. Dinamo 5 2 2 1 5- 2 6
9. S.C. Bacău 5 3 0 2 5- 5 6

10. Viitorul Scornicești 5 2 1 2 10- 8 5
11. Sportul stud. 5 2 1 2 4- 3 5
12. F.C. Argeș 5 2 1 2 7- 9 5
13. „Poli* Timișoara 5 2 0 3 9-0 4
14. Chimia Rm. Vîlcea 5 113 2-6 3
15-16. F.C.M. Galați 5 113 6-12 3

Jiul 5 113 1-7 3
17. Gloria Buzău 5 1 0 4 2- 8 2
18. Olimpia S. Mare 5 0 0 5 1-14 0

„RUNDEI" a\\\\\\\\\\\\^^^^^

- SPORTUL STUDENȚESC
- JIUL
- F.C.M. GALAȚI
- POLITEHNICA IAȘI
- CHIMIA RM. VÎLCEA
- OLIMPIA
- DINAMO

„POLI" 
SPORT CLUB 
VIITORUL 
Universitatea 
FOTBAL CLUB 
A.S.A.
STEAUA

I Steaua, meci televizat de la ora 15) 
GLORIA
CLUBUL SPORTIV

cum este gimnastica. S-au în
șelat. Din fericire. După un 
tratament îndelung și o recu
perare științifică. Teodora a re
devenit Teodora. O dovedesc 
performanțele obținute joi, la 
finalele pe aparate, de sportiva 
noastră care a cucerit două me
dalii de aur, la paralele și la 
bîrnă, o medalie de argint, la 
sol, și una de bronz, la sări
turi. Patru medalii de una sin
gură, într-o singură zi 1 Adău-
gînd medalia de aur cucerită la 
individual compus și pe cea de 
argint de la întrecerea pe echi
pe, ajungem la un total de șase 
medalii care vorbesc în chip 
strălucit de comportarea excep
țională la Universiadă a acestei 
mari sportive.

Firește, dimensiunile reale 
ale performanței obținute aid 
de Teodora Ungureanu reies 
din valoarea competiției, a ri
valelor directe, și este cazul să

La Bled, cel mai bun bilanț din istoria

participării la campionatele lumii

CANOTAJUL FEMININ ROMANESC
ȘI-A CONSOLIDAT POZIȚIA 

ÎN IERARHIA MONDIALĂ
G SPORTIVELE NOASTRE AU CUCERIT 14 MEDALII Șl 
AU ACUMULAT 81 DE PUNCTE IN 5 EDIȚII ALE „MON
DIALELOR" G SE PROFILEAZĂ MARILE FAVORITE LA 

JOCURILE OLIMPICE DE LA MOSCOVA
Excelenta comportare a spor

tivelor noastre la recent în
cheiatele întreceri ale campio
natelor mondiale de canotaj fe
minin de la Bled confirmă nu 
numai un cert salt calitativ 
— anul trecut, cu 5 echipaje 
în finale, s-a obținut o me
dalie de bronz, iar de data 
aceasta, cu toate cele 6 bărci 
în finale, au fost cucerite o 
medalie de aur, una de argint 
și trei de bronz —, dar și o 
frumoasă tradiție a acestui 
sport în țara noastră. Dealtfel, 
să amintim, în acest sens, bilan
țurile generale (pe medalii și 
puncte) ale celor 5 ediții ale 
C.M. desfășurate din 1974 și 
pînă în prezent. Ca o primă 
constatare : canotoarele noastre 
(alături de cele din R. D. Ger

repetăm că reprezentanta noas
tră s-a întrecut cu trei titulare 
ale lotului olimpic al Uniunii 
Sovietice, Filatova, Davidova șl 
Grozdova, pentru a sublinia că 
ea s-a impus în fața unor con
curente cu o foarte ridicată cotă 
internațională.

Referindu-ne Ia evoluțiile sale 
de joi, vom spune că exercițiul 
Ia bîrnă al Teodorei Ungurea
nu, ca și trecerile de o rară 
măiestrie de la paralele, nu au 
avut, practic, nici un cusur. 
Spre surprinderea dv. probabil, 
stimați cititori, vom susține însă 
că evoluția cea mai bună a Te-

ANCA GRIGORAȘ
odorei a fost la sol. unde dansul 
și săriturile pe celebra noastră 
„Sanie cu zurgălăi" au făcut li
teralmente să explodeze sala 
în aplauze. A fost realmente 
o desfătare artistică și sportivă. 
Cu toate acestea, Teodora Un-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 8-a) 

mană și U.R.S.S.) nu au lipsit 
de pe podiumul de premiere 
de la nici una din aceste în
treceri !

După un start foarte bun (la 
Lucerna, în 1974, o medalie de 
aur. una de argint și două 
de bronz), ramerele și vîsla- 
șele române au continuat cu 
două medalii de bronz in 1975, 
la Nottingham, una de argint 
și una de bronz în 1977. la 
Amsterdam, si una de bronz, 
în 1978, la Karapiro (Noua 
Zeelandă). Recentul bilanț de la 
Bled (1 aur — 1 argint — 3 
bronz), cel mai valoros din is
toria participărilor la C.M., a

Adrian VAS1LIU

(Continuare în pag. a 7-a)



PROPAGANDĂ SPORTIVĂ, PRINTR-ON LARG DIAPAZON | **»*■

DE MIJLOACE INTERESANTE Șl ATRACTIVE

însemnări de la consfătuirea interjudețeană de la Satu Mare

acțiunile întreprinse 
vreme de serviciul 

din cadrul C.N.E.F.S. 
organizarea, în co- 
cu C.J.E.F.S. Bătu

SPORTIVE, 
secretar al

plasarea avi-

Printre 
în ultima 
de resort 
s-a aflat 
laborare 
Mare, a consfătuirii interjude- 
țene pe tema — atît de impor
tantă — a propagandei în spri
jinul sportului. Găzduită de os
pitalierul municipiu din nor
dul țării, acțiunea s-a bucurat 
de participarea factorilor cu 
atribuții din județele Maramu
reș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Ti
miș, Arad, Harghita, Mureș, 
Cluj și, bineînțeles, Satu Mare. 
Considerînd că multe din cele 
discutate cu prilejul acestui u- 
țil schimb de experiență pre
zintă un interes general. Ie re
dăm în cele ce urmează.

FIECARE JUDEȚ OFERĂ 
SUBIECTE CARACTERISTICE 
PROPAGANDEI 
Adrian Damșa, 
C.J.E.F.S. Timiș, evidenția efi
ciența pe care o au, în sportul 
studențesc timișorean, emisiu
nile sportive radiodifuzate de 
către studioul universitar șl re
dactate intr-un stil vioi, tine
resc. În special reportajele și 
interviurile „pe viu" se bucu
ră de un real succes. Studioul 
teritorial de radio aduce și el 
Importante servicii mișcării 
sportive timișorene. Emisiuni 
speciale, transmise și în lim
bile naționalităților conlocui
toare din această parte a ță
rii, fac o bună propagandă 
sportului în general, convin- 
gînd un mare număr de cetă
țeni de avantajele practicării, 
sub diferitele forme, a mișcă
rii. Un bun exemplu de grefa
re a inițiativelor din domeniul 
propagandei pe realitățile lo
cale l-a Oferit și județul Arad. 
Folosind prilejul aniversării a 
050 de ani de la atestarea do
cumentară a municipiului, or
ganele sportive au inițiat o 
largă acțiune, denumită „Cupa 
Arad 950". Titulatura însăși a 
trezit interesul participanților 
la competiții prin fundamentul 
patriotic pe care-1 conține.

De asemenea, 
zierului conceput sub forma u- 
nei uriașe mingi de fotbal în 
chiar centrul municipiului Sa
tu Mare a avut în vedere a- 
fluența mare de trecători pe 
artera principală a orașului. A- 
nunțurile, invitațiile la compe
tiții sînt, astfel, citite de un 
număr mare de localnici, spor
tul intrînd și pe această cale 
In atenția unui număr sporit 
de oameni.

MEDICUL : UN PROPAGAN
DIST DEOSEBIT DE UTIL. La 
consfătuirea de la Satu Mare 
s-a discutat mult despre nece
sitatea propagandei penitru 
sport In întreprinderi și insti
tuții. A reieșit că unul din 
factorii cei mai eficace în con
vingerea oamenilor muncii des
pre binefacerile exerdțiilor fi
zice poate fi medicul de între
prindere. Specialitatea sa pro
fesională. contactele zilnice cu 
muncitorii, cunoașterea amă
nunțită a condițiilor de lucru 
și a psihologiei muncii consti
tuie tot atîtea garanții de suc
ces. Iată de ce s-a recomandat 
cooptarea cadrelor de speciali
tate medicală în consiliile aso
ciațiilor sportive sindicale.

O IDEE „ÎN MIȘCARE" : 
FLUTURAȘII, Intre elementele 
cunoscute ale propagandei vi
zuale, unul, relativ nou, s-a 
impus atenției : așa-numitii 
„fluturași", mici hîrtii tipărite 
cu anunțuri, cu știri scurte 
privind anumite competiții, cu 
îndemnuri 
practicarea 
și sportului. S-a adus drept ar
gument In favoarea acestei 
forme de propagandă vizuală 
aria mai largă de răspîndire. în 
județele Timiș și Maramureș re
zultatele întrebuințării lor au 
fost vizibile. Mulți alți vorbitori 
au susținut ideea locurilor fixe 
din orașe destinate propagan
dei vizuale sub forma panou
rilor, avizierelor, vitrinelor 
(numai la Satu Mare s-au a- 
menajat 6 asemenea spatii cu 
trofee, cu imagini, clasamente, 
cu îndemnuri la practicarea 
diferitelor forme de mișcare 
etc.). Acestea constituie. însă, 
un mijloc eficient — s-a sus
ținut — de propagare a ideii 
de sport în rîndul populației, 
în ceea ce ne privește, fără a 
absolutiza nici una dintre cele 
două mijloace de propagandă 
considerăm că ele împreună 
reprezintă soluții bune, aplica
bile în fiecare localitate.

convingătoare la 
exercițiilor fizice

portul

CÎNTEC

PĂRINȚII... LA ANTRENA
MENT ? I „Da — afirmă pro
fesorul arădean de gimnastică 
M. Breștean. Pentru că nici un 
cuvînt, scris sau vorbit, nu 
poate convinge mai puternic 
asupra frumuseții sportului de
cît contactul direct". In mo
mentul în care au asistat la 
antrenamentele copiilor lor, 
părinții au devenit mai înțele
gători în privința echilibrului 
ce trebuie să existe între acti
vitatea școlară și cea sportivă, 
s-au transformat în ajutoare 
ale antrenorului, devenind, o- 
dată cu trecerea timpului, 
membri în activul mișcării 
sportive locale. Cu rezultate la 
fel de spectaculoase s-a înche
iat și invitarea la antrenamen
te a învățătorilor micilor spor
tivi. r ■ ■ ... :_____i._
nori și dascăli a căpătat astfel 
o bază nouă, mai consistentă, 
folositoare ambelor părți.

„DEDIC ACEST ______
CAMPIONULUI..." In munici
piul Satu Mare s-au desfășu
rat, potrivit unui plan de ac
țiune de propagandă sportivă, 
o serie de spectacole artistice 
în care sportul și-a găsit locul 
său, meritat. Cîntăreți și cîn- 
tărețe de renume au anuntat, 
de pildă, că dedică o anumită 
melodie unui campion național 
care locuiește, muncește și se 
antrenează la Satu Mare. In 
alte cazuri, sportivul respectiv 
a fost invitat lîngă artiști, fiind 
aplaudat... la scenă deschisă ! 
Președintele C.J.E.F.S. Mara
mureș, Ion Pop, a întregit și 
el ideea îmbinării spectacole
lor artistice — s-a referit la 
film — cu prezentarea unor 
diapozitive care să-i anunțe pe 
spectatori despre evenimentul 
sportiv ce va fi găzduit în lo
calitatea respectivă în săptă- 
mîna următoare.

★
Desigur — așa cum s-a sub

liniat și la consfătuire — 
ma mijloacelor folosite în 
temui propagandei sportive 
te largă, variată și este de 
torta comisiilor de resort __
consiliilor sportive municipale 
și județene, a federațiilor spor
tive, ca și a consiliilor și clu
burilor, să desfășoare o activi
tate susținută, neîntreruptă în 
rîndul maselor, pentru a le an
trena în practicarea sistematică 
și regulată a exercitiilor fizice, 
sportului și turismului. Pro
paganda sportivă trebuie să ai
bă în vedere toate categoriile 
de cetățeni, sex, profesie, vîrs- 
tă, să folosească în fiecare caz 
metode și mijloace adecvate, 
convingătoare. Este una din 
condițiile de bază pentru în
deplinirea întocmai a obiecti
velor prevăzute în Programul de 
dezvoltare a educației fizice și 
sportului pînă în anul 1980 și 
— ca urmare — în planurile 
întocmite pentru fiecare organ 
ți organizație sportivă. Și în 
această acțiune importantă, co
laborarea activă cu organele ți 
organizațiile de sindicat și de 
tineret este esențială.

I
I

învățătorilor micilor spor- I 
Colaborarea dintre antre- I

I
I
I
I

gă
si s-
es- 
da- 
ale

I
I

Radu TIMOFTE

incunnd mcepe 
un nou

1N FIECARE AN, ELEVII CRESC,
ÎN FIECARE AN, ÎNCEPE UN NOU... AN ȘCOLAR.
ÎN FIECARE AN, MAGAZtNELE ȘI RAIOANELE DE 

SPECIALITATE ALE COMERȚULUI DE STAT VA OFERĂ 
UN SORTIMENT COMPLET DE UNIFORME ȘCOLARE 
(inclusiv măsuri speciale).

Rețineți.!
Cumpărînd din timp uniforme’e școlare necesare copiilor 

dumneavoastră, evitați aglomerația din zilele premergătoare 
deschiderii noului an școlar !

I
I
I

DERBY-UL STEAUA - DINAMO,
un test de valoare pentru... 19 septembrie

I
I
I
I

Intr-un moment în care se 
discută mult în legătură cu 
faptul că unele jocuri ..excelea
ză" prin lipsă de angajament, 
iată un derby oare, sub acest 
aspect, strălucește întotdeauna 
printr-o încleștare de forțe cu 
nimic mai prejos decît confrun
tările mari ale fotbalului.

Meciul de mîine de pe stadio
nul din Ghencea are, cel puțin 
teoretic, un favorit. Acela este 
Steaua, judecind prin prisma 
avantajului terenului, prin pris
ma rezultatului _ din ultimul 
med Steaua — Dinamo, dispu
tat pe același stadion și, dacă 
vreți, prin prisma startului mal 
rapid al Stelei în acest cam
pionat. Cu toate acestea, parti
da nu e nici pe departe jucată, 
deoarece există numeroase ele- 
mente care echilibrează întîlni- 
rea. Este vorba în primul rînd 
de faptul că mîine Steaua întîl- 
nește primul adversar mai sohd 
in acest sezon, iar pe de altă 
parte nu e de neglijat creșteiea

ADEVĂRULUI*
ETAPL

I
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I
I
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I
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1. Steaua
2. Univ. Craiova
9. F.C. Baia Mare
4. C.S. T-viște
5. „U“ ai.-Napoca
6. A.S.A. Tg. Mureș
7. S.C. Bacău
8. sportul stud.
9. Dinamo

10. Poli-t, lași
11. „Po-li“ Timiș.
12. V. Seofmicești
13. F.C. Argeș
14. Chinuia
15. F.C.M. Galați
16. Jiul
17. Gloria Buzău
18. Olimpia

Așadar, început 
nu ’ ‘ 
ment, 
cări“__ ___  ___ , . .
Gloria, F.C.M. Galați, Jiul, Chi
mia — ulitima „reparînd* pe ju
mătate situația, după egaM de 
la Petroșani), care au permis al
tor formații (din presupusufl plu
ton al fruntașelor întrecerii) să 
cîștige puncte afară, mai repede 
decît se așteptau. Desigur, co
mentariile sînt premaiture, dar 
acest clasament spune destul de 
multe, ară tin<1. în mare, viitoa
rea configurtTJje a unudi clasa
ment general, mai ales în parte© 
kii inferioară.

I
I
I
I
I
I

-5 -6
-4 —6
—4 —13
tumultos, dai 

determinat de vreun, reviri- 
cl de neașteptatele „cla- 

ale unor echipe (Olimpia, 
l, F.C.M. ~ - - - “ ’
- ultima

M. Con- 
; Mus-
MîneruJ

Bia- 
(oniu Mare) ; 
Delta Tuleea: 

I.C.1.M 
Ghcor- 
(Bucu-

Con-
Trac-

SERIA I : Cimentul Medgidia 
— Viitorul Gheorgheni: 
stantinescu (București' 
celui Cîmpulung — ______
Gura Humorului : C. Făgaș (Tg.. 
Jiu' ; C.S. Botoșani — Progresul 
Brăila : V. Ciocan (Bistrița) ; 
Viitorul Vaslui — F.C.M. “ 
șov : O. Anderco (Satu 
Unirea Focșani — 1— 
Gh. Avram (P. Neamț) ; 
Brașov — Energia Gh. 
ghiu-Dej : Ilie Roșoga 
reștl) ; F.C. Brăila — F.C. 
stanța : V. lanul (Iași) ;
torul Brașov — Nitramonia Fă
găraș : I. Bungău. (Timișoara) ; 
Portul Constanța — C.S.M. Su
ceava: M. Stoenescu (București'.

SERIA A II-a: Gaz metan Me
diaș — Metalul Plopeni : Fr.
Kafka (Reșița) ; Oltul Slatina — 

7* 7L

potențialului dinamovlst, așa 
cum s-a văzut la Pitești.

Va fi acest Steaua ■— Dina
mo un duel între mobilele ex
treme roș-albastre M. Rădueanu 
și Zamfir, pe de o parte, și fun
dașii mai puțin riguroși ai di- 
namoviștilor, adică Cheran și, 
mai ales, tînărul Stănescu ?

Sau poate că marea cheie a 
jocului se află în mîinile celor 
două cupluri, adică Dumitru — 
Iordănescu ți recent constitui
tul tandem de construcție 
Dinu — Mulțescu ...

Pe deasupra tuturor previzi
unilor tactice, să ne gîndim că 
meciurile Steaua — Dinamo 
au adus întotdeauna soluții 
«oi, în cadrul cărora au fost 
angajați jucători de plan se
cund, care au apărut deodată 
în focul luptei. O asemenea 
chele poate fi oricînd un Stoi
ca sau un Custov, ceea ce nu 
ar face decît să sugereze că 
cei doi antrenori au știut să 
gîndească multe mutări înain
te. Iar nouă nu ne rămîne de
cît să așteptăm cel puțin un 
meci de nota 8, astfel incit 
„topul" europenelor să se a- 
propie de nivelul internațional 
atît de așteptat pentru 19 sep
tembrie ...

ȘTIRI..C f •

pus

ele 
până

ȘTIRI
• BILETELE PENTRU JOCUL 

STEAUA — DINAMO JB-au . 
în vînz-are la toate agențiile. Du
minică, în ziua medului, 
pot fi paxx:urate — num? ai _ 
ia era 12 — la agenția C.C.A., 
in pasajul Universității și la ca
sele stadionului Steaua. Clubul 
organizator face cunoscut că to 
vecinătatea stadionului au acces 
doar mijloacele de transport care 
posedă parbriz Steaua.
• MECIUL DE JUNIORI-DIVI

ZION ARI S.C. BACAU — JIUL 
se ddspută de la ona 13. In con- 
timuane, de la ora 15, va avea loc 
finala campionatului școlar, ca
tegoria 15—16 ani, după care va 
urma meciul de Divizia A S.C. 
Bacău — Jiul.
• MECANICA FINA — F.C.A. 

DAMASC (SIRIA). Liderul seriei 
a II-a a Diviziei B, echipa Meca
nică Fină, va intilni astăzi, în- 
tr-un joc amical, formația F.C.A. 
Damasc care activează în prima 
divizie a campionatului din Siria, 
întrunirea este programată 
stadionul Mecanică Fină 
Cătelu). de la ora 17.
• STADIONUL GIULEȘTI

pe 
(șos.

Chimia Tr. Măgurele : T. Cru- 
ceanti (Tecuci) ; Metalul Bucu
rești — Rapid București : M. 
Buzea (București) -- Stadionul 
Republicii, ora S,30 ; Chimica 
Tirnăveni — Pandurii Tg. Jiu : 
S. Moldovan (Sighet) — se dis
pută azi, de la ora 16,30 ; Pe
trolul Ploiești — Șoimii Sibiu : 
S. Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej); 
Flacăra Automecanica Moreni — 
Rulmentul Alexandria : V. Cara- 
gea (Tuleea) : Progresul Vulcan 
București — Autobuzul Bucu
rești : N. Georgescu (București)
— Stadionul Republicii, os-a 11,3(1; 
Poiana Cîmpina — Carpațl Mîr- 
șa : A. Forwirth (Timișoara) ; 
Luceafărul București — Mecani
că fină București — amînat p’en- 
tru 3 octombrie.

SERIA A HI-a: Dacia Orăș- 
tie — Aurul Brad : L Zaharia 
(Drobeta Tr. Severin) ; F.C.M. 
Reșița — Corvlnul Hunedoara : 
C. Teodorescui (Buzău): Strungul 
Arad — U. T. Arad : D. Olo- 
geanu (Arad) ; Gloria Bistrița
— U.M. Timișoara : N. Hainea 
(Galați) ; înfrățirea Oradea — 
F.C. Bihor : FI. Pitiș (Oradea' ; 
Minerul Moldova Nouă — Some
șul Satu Mare : I. Dinu (Ale
xandria), Ind. strmei C. Turzii
— C.F.R. Cluj-Napoca : M. Fe- 
diuc (Suceava) : Metalurgistul 
Cugir — Unirea Alba lulia : M. 
Gheorghiu (Giurgiu) L Minerul 
Anina — Minerul Cavnlc : I. 
Preotescto (Craiova).

DIN CAMPIONATUL DIVIZIEI C

C.F.R. — Explorări Deva 
asistat mo-1 multa mii' de

două locuri, 14 echipe, 
primele locuri ale celor 

au cit© 4 puncte ;

< Etape © dcuc c competiției c 
constituit un... recofd pentru gazde, 
©are au obținut nu mai puțin de 7€ 
de victorii din 95 de jocuri (13 par
tide s-au încheiat Ic egalitate, tor 
oaspeții au reușit doer C victorii).
• Se pare câ feroviarii timișoreni, 

©are după foarte mulți ©ni au re
trogradat din Divizia B, n-au pierdut 
simpatia susținfitoriicr Iar. Duminica, 
to meciul “ 
(6-1), C4J 
spectatori.

•) Dupâ 
©flote pe
12 clasamente, 
printre acestea nu figweozâ nici c 
§©«tâ divizionarâ B I

< Sirena Bucureștii (antrenor H.. 
EPÎimie) se anunțâ una dintre pre
tendentele ta șefia seriei a V-a. E- 
ch-Ipc a început neul campionat cu 
un efectiv întărit, avînd în formație 
trei foști rapidi ști : Rffn8țfis Rontea 
ții Stamen.

C» In noul campionat, ci doua e-

ARBIIRIi MECIURILOR
DIN ETAPA A Vl-a

A DIVIZIEI A
„Poli4* Timișoara — Sportul 

studențesc : S. Drăgulici ; t.
Moisescu (ambii din Drobeta Tr. 
Severin) și Gh. Jucan (Mediaș).

S.C. Bacău — Jiul: Fl. Cenea; 
G. Donciu (ambii din Caracal) 
și C. Ghiță (Brașov).

Viitorul Scorniceștl — F.C.M. 
Galați: C. Szilaghi (Bala Mare); 
C. Dinulescu (București) și I. 
Roman (Sighel).

Universitatea Craiova — Poli
tehnica Iași : R. St in can ; P. 
Seceleanu (ambii din București) 
și O. Ștreng (Oradea).

F.C. Baia Mare — Chimia 
Rm. Vilcea : M. Moraru (Plo
iești) ; I. Igna (Timișoara) și
I. Vasiloiu (Cîmpina).

A.S.A. Tg. Mureș — Olimpia 
Satu Mare : A. Delcanu ; C. Bi- 
zinichi (ambii din București) și 
V Tătar (Hunedoara). ,

Steaua — Dinamo : Gh. Rete
zau ; C. Jurja și G. Drago-mir 
(toți din București).

Glo'-'q rruzău — F.C. Argeș : 
N. Petriceanu ; I. Pop și A. 
Jurja (toți din București).

C.S. Tîrgoviște — „U- Cluj-
Napoca : C. Bărbulescu : C.
Voicu (ambii din București) și 
I. Rus (Tg. Mureș).

ȘTIRI... ȘTIRI...
duiește marți, de la ora 16,30, un 
interesant meci de fotbal. Se vor 
afla față in față două formații 
ale feroviarilor bucuneșbeni : a- 
eeea care în deceniul trecut. (Aur 
drei, Lupescu, Dan Coe, Greavu, 
Dinu, Diimitriu n, ion Ioncscu 
ș.a.) cucerea titlul de campioană 
â țării, precum și actualul „11** 
al Rapidului.
• ECHIPELE DIN GAXAȚI Șl 

BRAȘOV IN FINALA LICEELOR. 
Ieri s-au disputat, la Vaslui, par
tidele ultimei etape a campiona
tului liceelor. încheiate cu urmă
toarele rezultate : Liceul I.M.N. 
Gailați — Liceul „D. Cantcmir** 
Breaza 4—4 (2—4), Liceul Steagul 
roșu Brașov — Liceul Electivi- 
motor Timișoara 3—0 (1—0), Li
ceul Electroputere Craiova — 
Liceul 3 Zalău 6—0 (1-0), Liceul 
1 Brăila — Liceul Metalurgic 
lași 2—0 (1—0). Pentru finala, 
care se va disputa mîine, la 
Bacău, s-au calificat echipele li
ceelor din Galați și Brașov. (M. 
MOGA, coresp.)

MANIFESTĂRI 
REPROBABILE

Momentele de tensiune care 
s-au făcut simțite mai ales in 
prima parte a meciului F.C. Ar
geș — Dinamo au fost, din 
păcate, alimentate și de atitudi-1 
nea unei părți a spectatorilor pi- 
teșteni. Aceștia au tntimpinat cu 
vădită ostilitate echipa oaspe la 
intrarea ei în teren, ou huiduit-o 
apoi deseori in timpul desfășură
rii jocului, au făcut același lucru 
la multe dintre deciziile arbitri
lor, deși — în marea lor majori
tate — erau corecte. Dar ceea ce 
a devenit și mai condamnabilă a 
fost aruncarea (de la tribuna I) 
a două sticle de suc tn direcția 
arbitrului de linie A. Szilaghi, 
dintre care una a ajuns pină pe 
gazon. Chiar dacă acest arbitru a 
greșit, intr-adevăr, la două-trei 
semnalizări ale sale, aceasta nu 
justifica in nici un fel o ase
menea ripostă huliganică.

Cunoscind și apreciind sportivi
tatea publicului argeșean — căruia 
nu cu mulți ani în urmă i s-a 
acordat de către ziarul nostru 
„Trofeul Petschovschi** — am fost 
mai mult decît dezamăgiți de cele 
întâmplate miercuri. Stă, însă, în 
puterea spectatorilor corecți, 
obiectivi — care constitute marea 
majoritate a celor ce vin la me
ciurile echipei F.C. Argeș — să-i 
pună la punct pe acei suporteri 
certați cu fair-play-ul, cu bunul 
simț și care — după cum se vede 
— nu ezită să recurgă chiar la 
acte iresponsabile.

Constantin FIRANESCU

cliipă brăileană, Chimia, ișî va sus
ține jocurile de ocasâ in... deplasare, 
așo cum o tace de multă vreme, 
din lipsă de teren, Dacia Unirea 
(cere joacă, de regulă, Io Măein). 
Primul joc al echipei Chimia a fost 
găzduit de comuna Vizlru, deoarece 
stadionul ei se oflă, de mai bine 
de un an, in reparații.
• O nouă promovată, echipa să

tească Viitorul Chirnogi (seria a 
V-a), dispune de un frumos stadion, 
oare are un teren de Joc gozonat 
excelent, o tribună semicirculară cu 
3 000 de locuri, vestiare, instalații 
sanitare etc.
• Noii corigenți la disciplină tn 

eta-po de duminică : C. Ciofu (Da
nubiano Roman), Șt. Neculaeț (I.M. 
Piatra Neamț), G. Pirjol (Dunărea 
Calafat), S. Sță.iuț (C.P.L. Sebeț). 
I. Zarioiu (Electronistul Curtea de 
Argeș). I. Dobre (Carpoțl Sinaia), 
jucători eliminați de pe teren pen
tru diverse abateri.

T. R,



A

CE SE POATE FACE PEMIB» RIDICAREA CALITĂȚII FOTBAmLW ?
Răspund 18 antrenori

In cadrul consfătuirii de lucru care 
a avut loc joi la sediul F.R.F., redac
torii noștri au pus trei întrebări an
trenorilor divizionari A, pentru a se 
putea evalua momentul actual în fot
balul nostru, lată aceste întrebări :

11. Multe din jocurile campionatului 
actual sînt deosebit de slabe, mai 
ales din punctul de vedere al angajă-

I
I

GIIEOKGIIE CONSTANTIN 
(STEAUA) : 1. Prima și marea 
cauză a lipsei de angajare este 
modul cum unii Jucători își 
organizează viața personală, a- 
cel ANTRENAMENT INVIZI
BIL, cum il mai denumim. 
Multe forțe se irosesc în aceste 
dereglări ale regimului vieții 
sportive și, deci, nu se poate 
face față ritmului impus de 
fotbalul modern, de marile 
competiții internaționale. Mij
loacele actuale pentru îmbu
nătățirea acestei stări nu dau 
rezultatele necesare. Trebuie să 
apelăm la altele, mai severe, 
mai eficace. 2. Nu sintem puși 
la punct cu dinamica tuturor 
posturilor. Altă mare carență, 
ratările. 3. Sint pentru îmbi
narea experienței 
tinere.

TEODOR POP 
NAPOCA) : 1. E

cu talentele

(„U“ CLUJ- 
necesară o 

schimbare de optică în abor
darea jocurilor Jucătorii tre
buie să nu uite că au obliga
ția de a participa la ambele 
faze, fără momente de pauză, 
de relaxare. Participarea in
tensă la ambele faze va spori 
și angajamentul, calitatea jo
cului. 2. Deocamdată, unii din
tre jucătorii lui „U“ n-au su
ficientă maturitate, fapt firesc, 
dacă ne gîndim că avem atîția 
debutanți în lot. 3. Sînt con
vins că se poate face o echipă 
pentru ’82. E vizibilă prezența 
„noului val*. Luați ca puncte 
de plecare ținerii Universității 
Craiova, pe Cioacă de la Po
litehnica Iași, și multi alți ti
neri de perspectivă care există 
în fiecare echipă, inclusiv, deci, 
la „U“ Cluj-Napoca.

VALENTIN STANESCU (U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA) : 
1. Nu pot face o asemenea a- 
preciere din jocurile pe care 
le-am urmărit. Nu știu cite au 
fost bune si cite au fost slabe. 
Eu mă axez. în primul rind, 
pe disciplină (în antrenament 
și joc) și le cer tuturor elevi
lor mei să joace la potențialul 
lor maxim. Atunci, implicit, 
vor crește si modul de anga
jare și calitatea jocului. Nici
odată nu m-am împăcat cu fot
baliștii care... se dau la o parte 
din focul luptei. 2. In condi
țiile absenței atîtor titulari, e 
greu să trag concluzii. Cînd 
ziceam că totul e bine, iată, 
a venit meciul cu Sportul stu
dențesc, în care, inexplicabil, 
s-au comis mari greșeli indi
viduale și s-a produs o neaș
teptată cădere psihică. 3. In 
acest început de campionat am 
lucrat cu foarte mulți jucători 
din noua generație. E greu să 
dai o soluție. Să renunțăm la 
unii jucători care, raportați la 
fotbalul nostru, au o valoare, 
iar e o problemă delicată. De
pinde, deci, de cel ce își asu
mă răspunderea să pornească 
la drum pentru bătălia califi
cării, pe care. _ 
toții. încununată de succes.

VIOREL MATEIANU (F. C. 
BAIA --------
nu se 
durata jocului pentru că fot
baliștii nu sînt preocupați de 
fotbalul în sine, de minge, de 
modul cum să realizeze mai 
inspirat și mai neașteptat ac
țiunea, ci de lucruri secundare, 
adiacente, destructive: cum să-l 
neutralizeze mai bine, adese
ori prin mijloace neregulamen
tare, pe adversar, ce face ar
bitrul. ce zice coechipierul sau 
adversarul si altele. Concen
trarea nefiind pentru joc, a- 
cesta se diluează, forțele și a- 
tenția fiind cheltuite pentru 
altceva decît pentru fotbal. 
Căile de îndreptare ? Să-i fa
cem pe jucători să se ocupe 
numai de joc. să se preocupe 
numai de el. 2. Avem încă 
destule carențe. în. privința teh
nicii. încă destule procedee ne
puse la punct. Psihic, am ară
tat scăderi nepermisedeco
nectări pentru care adversarii 
ne-au 
Cred că . sîntem în 
cu un an în privința intrării in 
arenă a noii generații pentru 
C.M. 1982.

o dorim, cu

MARE) : 1. Angajarea
face la noi pe toată

sancționat . prompt. 3. 
intîrziere

ai divizionarelor A
rii jucătorilor. Care ar fi mijloacele^ 

penL-u creșterea ei și, implicit, a cali
tății jocului ?

2. Care sînt principalele neajunsuri 
ale echipei pe care o conduceți ?

3. Socotiți că există o generație 
nouă cu care să se înceapă — sută 
la sută — acțiunea CAMPIONATUL 
MONDIAL 1982 ?

I
I
I

PAUL POPESCU (C. S. TIR- 
GOVIȘTE) : I. Fiind un com
ponent mai mult psihologic, 
modul de angajare a jucăto
rilor — vreau să cred — poate 
fi influențat în primul rind 
de tactul pedagogic al antre
norului și de mijloacele de in
struire care îl influențează. 2. 
Lucrînd de curînd la această 
formație, este destul de 
să „decretez" lipsurile și 
vitatea lor. încerc să le 
copăr 
multe 
facem 
chipei 
nență 
cului.
numite carențe. 3. Da. Dar cu 
răbdare, cu încredere. Indife
rent de rezultate, să se meargă 
pe acest eșalon, fiind vorba, la 
ora actuală, de jucători de 
18—21 de ani.

FRANCISC ZAVODA (A.S.A. 
TG. MUREȘ) : 1. Trebuie ne
apărat să spargem tiparele ve
chilor antrenamente. în sensul 
că întreg procesul de instruire
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

greu 
gra- 
des- 
sînt 
să-l

mers. Desigur, 
făcut. Trebuie 
toți componenții e- 

„trăiască" în perma-

din
de
Pe
să
cele două faze ale jo- 
fapt ce poate suplini a-

convenționalism între jucători, 
ceea ce ii determină să nu 
se angajeze, dînd mereu vina 
Pe arbitru, pe terenul denive
lat sau pe conducerea clubu
lui, care n-a rezolvat în timp 
unele probleme personale. Ju
cătorii nu sînt în concordanță 
cu pregătirea echipei. Se simt 
bine toată săptămîna, iar în 
ziua jocului apare fenomenul 
de... picioare de plumb, dureri 
nevralgice etc. Fotbaliștii noș
tri joacă, în generai, după 
inspirație ; dacă le reușește, se 
bat cu pumnul în piept, dacă 
nu — altcineva este de vină. 
Cu minimum de efort ei vor 
să obțină 
dament. 2. 
mulțumesc 
piu, după 
gol, apare 
turnire. Nu toți jucătorii sînt 
dispuși să ’ 
ale jocului, 
o generație 
buie pregătită cu răbdare, me
todic. după care vor veni șl 
rezultatele.

maximum de ran-
Jucătorii noștri se 

cu puțin. De exem- 
ce marchează un 

starea de automul-
joace ambele faze 
3. Cred că există 
talentată, care țre-

nouă, căreia însă trebuie să 1 
se acorde cea mai mare a- 
tenție. Avem obligația să va
lorificăm la maximum tot ce 
are mai bun fotbalul nostru 
la ora actuală, indiferent de 
vîrstă.

MIRCEA RADULESCU (SPOR
TUL STUDENȚESC) : 1. După 
o vacanță scurtă, jucătorul se 
prezintă pentru noul sezon 
fără apetitul necesar, din lipsă 
de timp nereușindu-se nici re
cuperarea totală. Această cauză 
generează și reducerea volumu
lui de muncă în primele zile 
de pregătire pe care, vrînd, 
nevrind, le afectezi odihnei și 
refacerii. 2. Principalele ca
rențe ale echipei noastre sint 
legate mai ales de crearea și 
finalizarea acțiunilor ofensive. 
3. Ca și în alte perioade, e- 
xistă elemente ale noii ge
nerații care promit, dar ele 
nu pot constitui o soluție de 
ansamblu. Numai printr-o îm
binare a jucătorilor tineri cu 
cei experimentați se poate for
ma o echipă reprezentativă 
pentru C.M. ’82.

FLORIN IIALAGIAN (F. C. 
ARGEȘ) : 1. Lipsa de forță
necesară angajamentului total. 
O altă cauză : încă nu avem 
noțiunea exactă de angaja
ment, se cade adeseori in joc 
dur, brutal. Căile de creștere 
a angajamentului : conștiincio
zitate mai mare în pregătiri și 
seriozitate mai mare în viața 
personală a jucătorilor. 2. E- 
chipa a început mai puțin ho- 
tărîtă — ca de obicei — pre
gătirile. Lipsa de angajare în 
antrenamente a creat un de
calaj. A căzut și omogenitatea 
de ansamblu. Avem lipsuri în 
efectuarea marcajului și pre-

©
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Fotbaliștii noștri nu sînt preocupați de fotbalul în sine 
Avem un an de întîrziere în lansarea generației pentru C.M. 1982 
Să mergem .cu
Fotbaliștii sînt așa 
Antrenamentele

tinerii, indiferent de rezultate

nu

lui trebuie respectate aceste 
cerințe în timpul fiecărui an
trenament. 2. DuDiajui in apă
rare, insuficienta sprijinire a 
atacului de către linia a doua 
și a treia și valorificarea (con
cretizarea) ocaziilor 
create. 3. Sint 
si uni cum ar fi 
colae, Cîmpeanu 
sau Carabageac. 
jucători trebuie 
la un nivel de joc mai înalț.

CONSTANTIN TEAȘCA 
(F.C.M. GALAȚI) : 1. Actuala 
organizare a fotbalului a creat 
responsabilități tuturor, mai 
puțin Jucătorilor. De aceea, ei 
se „ANGAJEAZA" în primul 
rind pentru rezolvarea proble
melor pur personale și apoi 
pentru fotbal. 2. Nu avem încă 
o ECHIPĂ și, ca atare, tot ce 
derivă din principiile de joc 
constructiv-ofensiv și defensivă 
colectivă sînt artificii — pe 
bază de capricii cel rhai ade
sea — ale majorității jucători
lor. In consecință, luptăm din 
răsputeri să-i convingem să în
vețe să joace și nu să se amuze 
duminica. 3. Dintotdeauna, cînd 
se schimbă generațiile, apare 
această întrebare. Noi n-am 
prea crescut generațiile sepa
rat. Cred însă că, pregătită 
după principiile muncii inten
sive. „crema* fotbalistică româ
nească ar da, oricum, rezultata 
in acțiunea 1982.

NICOLAE OAIDA (JIUL) I 
1. Nu avem jucători dotați pen
tru angajament fizic corespun
zător, 
cepții. 
poate 
ciții 
jocuri 
tra 1. 
multă 
tori de valoare. O altă cauză 
ar fi legată de superficialitatea 
cu care privesc unii jucători 
procesul de instruire, ca și 
lipsa de atașament față de cu
lorile clubului. 3. Cred că 
ideea cea mai potrivită ar fi 
îmbinarea de generații. Să se 
alcătuiască un lot lărgit, în 
care valorile își vor spune 
cuvintul. Trebuie pornit de la 
ideea menținerii unui schelet 
de echipă, la care să se adauge 
cei mai talentați jucători ai 
momentului.

ION IONESCU 
BUZĂU) : 1. Toți

de gol 
ci leva promi- 
Cămătaru, Ni- 
II, FI. Grigore 
dar toți acești 
să confirme și

Sînt numai cîteva ex- 
Dobîndirea forței se 

obține prin multe exer- 
la antrenamente. Prin
1 contra 1, sau 2 con- 

2. S-a renunțat cu foarte 
ușurință la cîțiva jucă-

cum îi creștem noi 
condiții de joc
A • A •mtirzie

se fac în
Talente apar,
Toți avem responsabilități. Doar jucătorii nu le au...

dar seriozitatea

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^
fie făcut în condiții desă 

mare dificultate ; există nenu
mărate mijloace de îngreuiere 
a antrenamentelor, pentru ca 
jucătorii să se poată deprinde 
(și acționa) în momentele cri
zei de spațiu și timp, să fie 
stimulați în alegerea celor mai 
eficiente soluții ; 2. Lotul este 
destul de restrîns și încă nu 
sînt create premisele unei 
concurențe aprige pe posturi. 
Ca să nu mai amintesc de 
nivelul tehnic scăzut al unora 
dintre jucători. De aici marile 
neajunsuri în exprimarea ge
nerală a echipei ; 3. Sînt con
vins că există o generație 
nouă. Depinde de noi, antre
norii de la cluburi, cum o vom 
cizela. Fotbaliștii sînt așa cum 
ii creștem noi. Dacă îi vom 
îndruma bine, dacă vom fi e- 
xige'nți cu ei, dacă noi vom 
fi exemple — din toate punc
tele de vedere —, atunci să 
fim siguri că putem da credit 
generației cate vine.

LEONIDA ANTOHI (POLI
TEHNICA IAȘI) : 1. Intr-ade
văr, este un capitol la care nu 
stăm bine. Mi-am dat seama 
și din recentul turneu în Bul
garia (unde am mai văzut-o 
și pe Slovan Bratislava), fiind 
impresionați de angajamentul 
adversarilor. La noi, în gene
ral, antrenamentele nu se fac 
In condiții de joc. Fotbaliștii 
tineri nu au noțiunea de an
gajament, pentru că nu sînt 
deprinși cu aceasta încă de la 
juniori. In plus, jucătorii nu 
se angajează, pentru că mulți 
fug de efort. 2. Marcajul, în 
toate cele trei compartimente 
ale echipei, circulația om- 
minge ; demarcajul și șutul la 
poartă (se caută prea mult po
ziția ideală). Este vorba, pro
babil. si de o timorare, pen
tru că la antrenamente se șu- 
tează foarte bine. 3. Nu. E 
bine să ne folosim încă de 
ce avem, de fotbaliștii care 
au dovedit valoare și sint în 
stare să suporte efortul la an
trenamente si joc.

ANGELO NICULESCU (DI
NAMO) i 1. Spirit de luptă 
tocit.. Acest spirit apare foarte 
rar în jocurile din campionat 
si mai mult numai la meciu
rile „familiare*. S-a creat un

TRAIAN IONESCU (S. C. 
BACAU) : 1. Angajarea se va 
realiza dacă vom utiliza mij
loacele moderne de joc. Căile 
de a atinge nivelul superior 
de joc sînt reprezentate de 
schimbarea opticii de joc prin 
trecerea de la obiectivul de a 
rămine în Divizia A la unul 
de înaltă calitate. Trebuie com
pletate loturile cu elemente de 
pură și reală valoare, nu se
lecționate după criterii subiec
tive. 2. Lipsa de experiență 
în competiții importante repre
zintă un impediment pentru 
creșterea echipei noastre. 3. Nu 
cunosc parametrii 
posibililor titulari 
echipă.

D. ANESCU :

valorici ai 
într-t> nouă
(VIITORUL 

SCORNICEȘTI) : 1. In proce,- 
sul de instruire trebuie să se 
lucreze mai mult la capitolul 
forță, viteză și 
ti.rea rezistenței în regim de 
viteză. Asta nu înseamnă să 
neglijăm perfecționarea tehni
cii în spiritul jocului modern. 
Nici nu trebuie să argumen
tez prea mult că una fără alta 
nu se poate. Doar astfel pu
tem să ridicăm cota angaja
mentului echipelor în campio
nat și. implicit, calitatea jocu
rilor. 2. Tehnicitatea scăzută la 
unii jucători (deci, lipsa valo
rilor). minusul de experiență 
competițională a 
Cred că

la îmbunătă-

singului. Luptăm pentru refa
cerea terenului pierdut. 3. Nu 
pot da un răspunș ferm.

CONSTANTIN RADULESCU 
(POLITEHNICA TIMIȘOARA) : 
1. Modernizarea propriu-zisă a 
procesului de antrenament și 
confruntarea mai frecventă a 
fotbalului românesc cu fotba
lul internațional. Ne lipsește 
experiența internațională șl, 
din această cauză, jucătorii 
noștri sînt timorați, lipsiți de 
personalitate, fără încredere în 
posibilitățile lor. 2. Lipsa de 
elasticitate în alternarea 
lor de atac și apărare, 
cajul necorespunzător în 
rare. Absența din echipă 
nui realizator. Nemenținerea u- 
nui ritm susținut, pe 
parcursul unui joc. 3. 
vor apărea mereu, dar 
tatea întîrzie.

MARCEL PIGULEA

echipei. 3. 
există o generație

-DUPĂ CELE

faze- 
Mar- 
apă- 
a u-

întreg 
Talente 
seriozi-

_ (CHI
MIA RM. VÎLCEA) : 1. Nu se 
poate vorbi de angajament, 
cînd jucăm în ritm de... tango. 
Cu alte cuvinte, sîntem defi
citari la tehnica de joc în re
gim de viteză. Angajamentul 
presupune joc în viteză, în 
ritm susținut. Aceste deficiențe 
rezultă din faptul că stereoti
purile de joc sînt formate din 
exerciții care nu respectă ce
rințele Jocului modern, cum ar 
fi viteza și marcajul în condi
țiile crizei de spațiu și timp. 
Pentru ridicarea calității jocu-

18...
Deosebit de interesante șî de instructive ni 

se par părerile antrenorilor divizionari in ca
drul sondajului efectuat. Ideile, în mare, se 
concentrează asupra citorva probleme de 
fond.
- Lipsa de angajare a jucătorilor la efort, 

ca urmare a unei responsabilități reduse față 
de cele care revin celorlalți factori ai fotba
lului.
- Lipsa de modernitate a mijloacelor de

antrenament, care contribuie la această stare 
de lucruri. *
- Șovăielile care persistă in creșterea ti

nerei generații de jucători.
Aceste trei probleme fundamentale, ca și 

gelelalte idei cuprinse în sondajul nostru con
firmă faptul că în fotbalul nostru se manl-

(GLORIA 
antrenorii 

trebuie să pună un deosebit 
accent Pe creșterea potențialu
lui fizic, cu predilecție spre 
îmbunătățirea și dezvoltarea 
forței. Dar mai presus de orice, 
atenția trebuie îndreptată spre 
creșterea conștiinței profesio
nale a jucătorilor noștri. 2. La 
echipa pe care o pregătese 
sînt destule deficiențe. Cele mai 
pregnante ar fi lipsa unor ca
lități tehnice, gîndire construc
tivă — situată mult sub cerin
țele unei echipe din primul e- 
șalon. 3. Există, cu condiția 
schimbării mentalității noii ge
nerații de fotbaliști.

ȘTEFAN CZAKO (antrenor 
secund la OLIMPIA SATU 
MARE) : 1. Pentru creșterea an
gajării jucătorilor și, implicit, 
a calității jocurilor, cred că 
trebuie insistat pe : a) dezvol
tarea pregătirii fizice la para
metrii marilor echipe ; b) ridi
carea conștiinței jucătorilor, a 
orgoliului 
funcție de 
ruia la 
jocuri, să 
drepturile.
a Olimpiei face să sufere și 
ideea tactică, Cît despre lipsa 
de angajament, nici jucătorii 
noștri nu reprezintă o excepție 
la acest capitol. 3. Există o ge
nerație nouă, de viitor, dar să 
nu uităm și valorile generației 
actuale, care se pot încadra 
in cerințele fotbalului modern. 
Zicala „cine n-are bătrîni să-și 
cumpere* e foarte nimerită în 
acest caz.

de fotbaliști | c) în 
angajamentul fiecă- 

antrenamente și în 
fie diferențiate și 
2. Sărăcia tehnică

AUDIERI
festă destule neajunsuri de ordin organizatoric, 
tehnic șî pedagogic. Majoritatea antrenorilor 
s-au referit la ele. Spre lichidarea lor tre
buie să-șl îndrepte atenția Federația română 
de fotbal. Dar, toate aceste realități nu pot 
ascunde faptul că antrenorii înșiși se preva
lează prea mult de această stare de lucruri, 
neglijind contribuția PE CONT PROPRIU la în
depărtarea acestor lipsuri. In acest sens, ni se 
pare foarte edificatoare ideea antrenorului 
Francisc Zavoda care spune că „JUCĂTORII 
SINT AȘA CUM II CREȘTEM NOI*. Să reți
nem, deci, că, paralel cu ameliorările gene
rale care trebuie să vină, fotbalul poate merge 
înainte mai ales prin efortul fiecărui tehnician 
in parte, al tuturor celor angajați In slujirea 
celiri mai popular șl mai iubit sport



ACJlUhll FERME, MUNCĂ SUSȚINUTĂ, DKOPIWA Și DEVOTAM
SCRIMERII AU PĂRĂSIT PLUTONUL FRUNTAȘ

DIN CAUZA PROPRIILOR LOR SLĂBICIUNI
Anul trecut, consemnam, Ia 

jumătatea ciclului olimpic, spe
ranțele neîmplinite la ediția 
campionatelor mondiale des
fășurată la Hamburg. Pierde
rea poziției fruntașe a sabre- 
rilor, ca si ratarea medaliilor, 
deși am avut cite un finalist 
la trei din cele patru probe 
individuale (floretă masculin și 
feminin, sabie), nu puteau fi 
echilibrate de singura medalie 
obținută, tradiționalul bronz, 
la echipe floretă feminin. Și 
concluzia era că scrima româ
nească este pe cale să piardă 
contactul cu plutonul fruntaș, 
dacă orientarea spre întineri
rea Ioturilor reprezentative nu 
va fi conjugată eu o pregătire 
exemplară și multilaterală 
bazată pe o excelentă condi
ție fizică, pe o exprimare o- 
tensivă, gîndită tactic, pe o pu- 

dc
tie fizică, pe 
tensivă, gîndit 
ternică armătură psihică 
concurs.

Acum, la. puțin timp 
ce cortina a căzut peste 
na finalelor de Ia Blackwood 
Hall din Melbourne, trebuie, 
cu regret, să spunem că ediția 
1979 a campionatelor mondia
le n-a infirmat această con
cluzie. Ba mai mult, bilanțul 
participării scrimerilor noștri 
la întrecerile dc la Monash 
University a fost mai slab de- 
eît cel anteriorj echipa femi
nină de floretă ieșind și ea din 
perimetrul medaliilor, după ce 
timp dc 14 ani n-a 
părăsit podiumul 
laureatelor campio
natelor

Plecînd 
gul drum .. 
tipozi cu un an
gajament de mi
nimum două me
dalii (floreta fe
minină și sabia e- 
rau armele 'de 
bază) și întoreîndu-se doar 
eu un sac de deziluzii, 
«e poate spune că SCRIMA 
NOASTRĂ a înregistrat 
In acest an un eșec 
FARA PRECEDENT.

★
Horetistele ne spuneau după 

eșecul lor că este greu să ai 
mai mult* vîrfuri ds formă 
Intr-un an, să răspunzi în mod 
egal la cererile marii perfor
manțe de-a lungul unui sezon. 
Și chiar dacă am accepta un 
•semenea punct de vedere, o 
întrebare se naște firesc : poa
te exista într-un an competi- 
tional un punct mai mare de 
Interes decît suprema competi
ție, campionatele mondiale sau 
Jocurile Olimpice ? Dealtfel, 
Urmărind eșalonarea planurilor 
de pregătire, accentele care 
S-au pus, în diferitele perioade, 
de diverși factori care con
cură la obținerea formei spor
tive, curba trebuia să ajungă 
la un punct de maximă în 
timpul campionatelor mondiale, 
«i repercusiuni pozitive și în 
comportamentul selecționabili- 
Jor ce-și continuau drumul din 
Australia spre Universiada din 
Mexic. Și punctele de reper — 
marile competiții internaționale 
din sezonul ce a premers C.M. 
— au scos în relief, prin prisma 
rezultatelor (dar și a compor
tării generale) plusurile și mi
nusurile raportate la obiective
le de tranziție urmărite.

Cunoscut fiind faptul că la 
Hamburg ’78 floretiistele noas
tre au trecut prin mari emoții, 
pentru a-și păstra, in extremis, 
medaliile de bronz la echipe, 
datorită unei condiții fizice 
precare, în acest an procesul 
de pregătire al selecționabililor 
(condus direct de antrenorul 
federal Tănase Mureșan) a pus 
Un accent deosebit pe factorul 
fizic al antrenamentului. Fapt 
care nu a convenit tuturor, 
multe dintre floretiste imputîn- 
du-i antrenorului (ba chiar și 
coechipierei lor, Suzana Arde- 
leanu, care răspundea conști
incios comenzilor) că neglijea
ză latura tehnică. Ele subînțele
geau de fapt latura rutinieră a 
pregătirii. Așa-zisul specific al 
scrimei nu mai poate constitui 
o scuză pentru eschivarea de 
la un mare volum de muncă 
și intensitate Ia antrenamente. 
Nu întîmplător la Melbourne, 
eele mai bune rezultate în ca
drul echipei Ie-a avut singura 
floretă pe care ne-am putut 
baza în întrecerea feminină, 
Suzana Ardelcanu (33 ani), în 
timp ce mezina echipei. Mar
cela Moldovan (23 ani) a fost 
prima care a depus armele, 
antrenorii fiind nevoiți s-o 
treacă ea rezervă. Postară care,

mondiale, 
la lun- 
spre An-

după 
see-

în loc s-o îndîrjească, să-i de
termine reconsiderarea modu
lui de comportare, a plasat-o 
pe terenul mlăștinos al Hazu
rilor și indisciplinei, care a 
mers pînă la a-1 refuza pe an
trenorul Gh. Matei, care i-a 
cerut să se încălzească pentru 
a intra in locul cuiva în echi
pă. Carențele psihice din cadrul 
echipei feminine de floretă 
erau, dealtfel, o reflectare a 
atmosferei de rivalitate necole
gială, neprielnică lucrului, in
staurară încă din timpul perioa
dei pregătitoare și care căpă
tase, înaintea definitivării echi
pei, la Sf. Gheorghe, forme as
cuțite de respingere reciprocă. 
Operind cu duhul blîndeții, spe- 
rînd mereu că lucrurile vor 
căpăta o altă turnură, pozitivă, 
odată cu intrarea în focul dis
putelor la C.M., antrenorii și 
federația au greșit. Greșeală 
care s-a plătit scump.

Și radiografia exactă a com
portării floretistelor ne-a ofe
rit-o partida-cheie cu echipa 
Poloniei, vicccampioană mon
dială la Hamburg. Fetele noas
tre conduceau cu 8—6 și pe 
planșă au intrat Chezan cu 
Wysoczanska. Asaltul a decurs 
net in favoarea polonezei, ul
tima întllnire, cea dintre fosta 
campioană mondială Stahl și 
Dubrawska (intrată, atunci, în 
locu lui Rachel, care nu înre
gistrase vreo victorie, apăsată

• Carențele pregătirii se plătesc scump «■ Labilitatea
psihică— o piatră de moară • Alcătuirea loturilor

deci de o dublă responsabili
tate și neîncălzită) ajungînd pe 
muchie de cuțit. Tehnica rafi
nată a scrimerei noastre n-a 
putut face față deciziei adver
sarei și astfel, datorită tușa- 
verajului, am pierdut califica
rea în semifinale și, implicit, 
speranța la o medalie. Erau, 
însă, doar aceste două sportive 
de vină ? Nu, căci Țurcan, 
care la turneul de la Goppin
gen, din primăvară, nu s-a în
clinat decît în fața campioanei 
mondiale, la Melbourne a fost 
de nerecunoscut: nu, căci Mol
dovan nu s-a putut ridica dea
supra condiției de rezervă ; nu, 
căci întreaga echipă — care cu 
două luni înainte învinsese la 
turneul țărilor socialiste echipa 
U.R.S.S., campioana mondială — 
nu s-a mal putut apoi impune 
printre cele mai bune din lume.

★
După ce în aprilie, la Tro

feul Carpați de la Brașov, sa- 
brerii noștri au suferit neaș
teptate înfrîngerj în fața echi
pelor R.D.G., Cubei și a se
lecționatei secunde a Ungariei, 
o lună mal tîrziu et se aflau 
pe podium la Cupa Europei, 
iar liderul lor, Ioan Pop, ocu
pa locul 3 la Trofeul Hunga- 
rfa, un minicampionat mon
dial. La repetiția generală di
naintea C.M., Turneul țărilor 
socialiste, echipa României se 
clasează pe locul secund, ca și 
Pop în turneul individual, dar 
la Melbourne echipa ratează 
medalia de bronz în meciul cu 
echipa Poloniei, în urma unui 
asalt de baraj (Pop — Pigula 
2—5), adversari pe care-1 între- 
cuse în fazele anterioare cu se
verul scor de 9—2 1 Care este 
explicația acestei comportări 
sinuoase 7 Psihologul lotului, 
Maria Șerban, ne-a spus că 
fundamentarea pregătirii aces
tui sezon s-a făcut greșît șî că 
asemenea oscilații de formă 
sînt o consecință directă. Cre
dem că are dreptate. Dar dacă 
Ia Brașov, de pildă, în primă
vară, majoritatea componenți- 
lor lotului de sabie (Pop, Ma
rin, Mustață, Nilca) erau lip
siți de prospețime, de apetit 
ofensiv, cu mari discrepanțe 
între acțiuni eficace și altele 
simpliste, executate în virtutea 
obișnuinței. Ia Melbourne n-a 
mai persistat decît acea dis
crepanță, ridicată însă la pă
trat de o condamnabilă labili
tate psihică. Și aci vina nu mai 
este doar a antrenorului L. 
Rohoni, ci și a psihologului.

Și acum, cînd rememorăm 
scenele petrecute pe planșele 
de la Monash University, nu 
ne vine să credem cum au 
putut pierde sabrerii noștri în

momente-cheie ale unor asal
turi sau întîlniri. după ce, cu 
eforturi considerabile, ajunse
seră să conducă și luaseră de
ja o serioasă opțiune pentru 
calificarea .in fazele superioa
re. Ioan Pop a ratat intrarea 
în finala individuală în asal
tul cu sovieticul Alioșin (pe 
care-1 învinsese și în grupe cu 
5—2), după ce l-a condus cu 
9—7 I Atît de blocat psihic a 
fost în final îneît nu și-a pu
tut valorifica nici avantajul 
priorității (după 3 simultane), 
deși pînă atunci nu ratase nici 
o asemenea situație favorabi
lă. Și ne-am convins că ceea 
ce anul trecut păruse un acci
dent Ia Hamburg (în meciul 
cu Ungaria, pentru calificarea 
în finală, dacă în ultimul a- 
salt, Marin — Ilamang, repre
zentantul nostru dădea 4 tu
șe. cîștigam. el a pierdut însă 
cu 4—1, asaltul era ca și cîști- 
un asalt de baraj : Pop —Ge- 
dovari, pierdut de primul cu 
5—3), este, de fapt, o serioasă 
carență de pregătire psihică, 
care-i împiedică pe sabrerii 
noștri să-și valorifice calitățile 
reale pe care le au. La Mel
bourne, situația s-a repetat, de 
această dată în două acte : în 

, meciul cu Italia, la scorul de
7—6 pentru echipa României, 
Marin îl conducea pe Montano 
cu 4—1, asaltul era ca șl cîști- 
gat și era greu de presupus 
că la scorul general de 8—6 

noastră mai 
rata califi- 
în finală, 

însă, a 
schimbat registrul 
tactic, mizînd pe 
o ofensivă oarbă 
cu care să-și facă 
k.o. adversarul, a- 
cesta însă vulpoi 
bătrin, s-a agățat 
de Marin și la 4—4

Sabreru] nostru era ca și învins. 
Era începutul sfîrșitului, pen
tru că toată echipa — cu ex
cepția debutantului Pantelimo- 
nescu ! — a intrat în panică 
in meciul următor, pu Polo
nia, al cărui dcznodămînt ne
fericit l-a semnat liderul el, 
Pop, la fel ca anul trecut Ia 
Hamburg... Și o asemenea la
bilitate psihică au dovedit Ia 
C.M. *79 și floretistul Petru 
Kaki și spadasinul Ion Popa.

★
Concluzia e una singură : 

scrimerii noștri trebuie de
prinși să găsească ei înșiși, a- 
tunci cînd sînt în plin asalt, so
luțiile optime de luptă. Să gîn- 
dească. Numai astfel nu se vor 
mai speria de succesul ce-i aș
teaptă dincolo de pragul unei 
tușe, sau de înfrîngerea ce se 
profilează cînd acționează 
doar... membrele. NUMITO
RUL COMUN AL REPRE
ZENTANȚILOR NOȘTRI LA 
C.M. ’79 A FOST, DIN PACA- 
TE, LIPSA DE DECIZIE. DE 
TENACITATE, IN MOMENTE
LE LIMITA. Tată de ce. fără 
a fi inferiori adversarilor — 
floretistele și sabrerii — purtă
torii celor mai mari speranțe 
— n-au putut accede, ca în a- 
tîtea alte prilejuri la marile 
competiții din ultimul deceniu, 
pe podium.

Fără o pregătire multilatera
lă a sportivilor, în care facto
rul psihic să nu mai fie o ce
nușăreasă, iar condiția fizică 
să nu mai fie obiectul unor 
tîrguiell neprincipiale, scrime
rii muncid fără nici un rabat, 
cu disciplină și dăruire, orice 
fel de angajament al federa
ției va rămine fără acoperire, 
ca recent, Ia Melbourne. în 
actualele condiții ale dezvoltă
rii scrimei pe plan mondial 
(întinerirea nu este un scop în 
sine. în prim-plan aflîndu-se 
mereu doar valoarea confirma
tă, printre -campionii mon
diali 1979 numărîndu-se tînă- 
rul spadasin Riboud — 23 ani, 
dar și veteranul sabrerilor, 
Nazlîmov — 36 ani) nu mai es
te suficient un proces de creș
tere artificială, bazat pe pre
gătirea în Cadrul lotului re
prezentativ. Adică, a sosit vre
mea ca secțiile de scrimă din 
țară să dea loturilor nu simpli 
candidați la performanță, ci 
trăgători apți de a intra în 
concurența marii performanțe, 
astfel ca 
TURILOR
DOAR O 
DUNĂRE, 
LECȚIE.

echipa 
putea 
carea 
Marin,

ALCATUIREA lo- 
SA NU MAI FIE 
OPERAȚIE DE A- 
CI UNA DE SE-

Paul SLAVESCU

I 
I

i
I

I

MEDALIILE PIERDUTE IN 197
POT Fl REClSTIGATE IN 1!

performanțelor 
din ultimii 

obiective pe 
unele spor- 
lupte greco- 
scrimă și 

unele probe la caiac-ca- 
pentru a ne referi la 

trei sporturi cu tradiția podiumului 
Ia campionatele europene, mondiale 
și la Jocurile Olimpice, au surprins 
neplăcut cu un an înainte dc desfă
șurarea celei de a XXII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară de la 
Moscova.

Aceste trei campionate, dini re care 
două, luptele și scrima, au fost dis
putate peste ocean, s-au încheiat dc 
eurînd, astfel că analizele în birou
rile federale (implicit măsurile ce vor 
fl luate) nu au avut încă Ioc. in a- 
ceste pagini, redactori al ziarului 
nostru își exprimă puncte de vedere 
asupra comportărilor și deficiențe-

Ia n ansamblul
sportive românești 
ani, ratările unor 
deplin realiste la 

turi, în primul rînd Ia 
romane, apoi Ia 
la ' ' ‘
noe,

lor constatate la locurile dc concurs 
ca și opinii ce rezultă din consulta
rea sportivilor și antrenorilor 
participanți la campionatele 
diale.

Factorul comun al rămînerii 
mă Ia aceste mari competiții 
stituie nivelul

noștri, 
mon-

în ur- 
_ _____ ... îl con-

neeorespunzălor al 
pregătirilor făcute în cadrul loturi
lor noastre reprezentative și olimpi
ce, motivul principal al delăsării fiind 
automulțumirea pentru pozițiile ante
rioare ocupate în ierarhia mondială 
a acestor sporturi, încrederea exage
rată, bazată pe talent, și, ca urmare, 
ignorarea volumului și calității an
trenamentelor. Din această cauză 
unii sportivi români, deținători de 
titluri și medalii, s-au văzut întrecuți 
de concurcnți pe care îi învinseseră 
în diferite competiții. Eșecurile unor 
cunoscuți campioni mondiali cum sînt 
Ștefan Rusu și Ion Draica Ia lupte 
și Vasile Dîba Ia caia precum ți

LECȚIA DE LA SAN DIEGO îl OBLIGA
LA EFORTURI SPORITE PENTRU RECUCERIREA

După mulți ani de strălucite 
succese șl prestigioase afirmă
ri In arena internațională, e- 
chipa reprezentativă de lupte 
greoo-romane a țării noastre 
c-a înapoiat de la recentele 
campionate mondiale, desfășu
rate la San Diego, cu un bilanț 
care a produs, deopotrivă, ui
mire și amărăciune în rîndul 
iubitorilor sportului de la noi : 
O MEDALIE DE AUR — cu
cerită de Constantin Alexandru
— și TREI LOCURI 4 ! Aceste 
rezultate au situat formația 
României pe locul 6 (la egali
tate cu cea a Poloniei) în cla
samentul pe națiuni, cu nu
mai 15 puncte. Aceasta în 
timp ce numai cu un an în 
urmă, la mondialele de la 
Ciudad de Mexico, luptătorii 
noștri cuceriseră 3 MEDALII 
DE AUR, UNA DE ARGINT și 
DOUA DE BRONZ, ocupînd — 
cu 36 de puncte — LOCUL 2 
IN CLASAMENTUL TE NA
ȚIUNI.

Coborîșul este evident și în
grijorător. Neindeplinirea o- 
biectivelor stabilite, a angaja
mentelor asumate de federația 
de specialitate, de colectivul 
tehnic, ca și de către compo- 
nenții lotului, reprezentarea 
necorespunzătoare la campio
natele mondiale de la San Die
go vor fi, desigur, pe larg și 
cu exigență analizate, adoptin- 
du-se măsurile care se impun 
pentru ca o asemenea situație 
să nu se mai repete, pentru ca 
sportul luptelor din țara noas
tră să-și reconfirme în viitor
— îndeosebi la Jocurile Olim
pice din 1980 — renumele și 
prețuirea binemeritată pe care 
și le-a cîștigat de mai bine de 
două decenii. Pînă atunci, în 
rîndurile de față încercăm să 
înfățișăm cititorilor cîteva din 
concluziile desprinse pe margi
nea acestei ediții a campiona
telor mondiale.

Ar fi nedrept să spunem că 
sportivii și antrenorii lotului 
de lupte greco-romane nu au 
dorit să obțină, ca și altădată, 
performanțe cere să onoreze 
„cartea de vizită" a acestei 
discipline. Fără pretenția de a 
ne erija în specialiști, credem, 
însă, că de data aceasta ■>— mai 
ales în contextul apropierii 
Jocurilor Olimpice, perioadă In 
care au crescut considerabil 
ambițiile de afirmare ale mul
tor echipe și sportivi din dife
rite țări ale lumii — era ne
cesară o muncă Intensă, susți
nută, de calitate superioară, eît 
mai solid fundamentată științi
fic. Or, după opinia noastră, 
tocmai aici s-au făcut unele 
derogări — în aparență minore
— care pînă la urmă aveau 
să-și spună cuvîntul în cele 4 
zile de aspre confruntări de 
la C.E. Peterson Gimnasium.

A durat, parcă, prea mnlt 
bucuria succesului obținui la

campionatele europene desfă
șurate In aprilie, la București 
și majoritatea specialiștilor 
consideră acum că pregătirile 
cu întregul lot trebuiau reluate 
mai devreme. A existat, însă, 
Încrederea că timpul pierdut 
va putea fi repede și lesne re- 
cîștigat (chiar și în cazul lui 
Ștefan Rusu, operat de apendi
cită sau al lui Nicu Gingă, an
gajat în susținerea bacalaurea
tului), știută fiind valoarea ri
dicată a celor mai mulți dintre 
sportivii care urmau să parti
cipe la întrecerile de la San 
Diego. în consecință, în ultima 
lună dinaintea campionatelor 
mondiale s-a lucrat intens și. 
după cum ne spuneau antreno
rii, întregul lot se prezenta bi
ne pregătit din punct de ve
dere fizic, tehnic și tactic, ca
pabil de performanțe superi
oare, pe măsura așteptărilor și 
a cerințelor. Am stat de vorbă

Ne-am îngăd 
derații generali 
adaugă și alte 
cum ar fi pai 
de interes Ia l 
unor sportivi, 
ghe Ciobotaru 
dreanu. CONC1 
TE SURPRINZ 
GENTI L COLI 
TRENORI.

3

Importanța pi 
șurile și, uneos 
ei), asigurată d 
poate fi deși 
aprecierea perii 
PARTICIPARE? 
IN COMPETIȚ 
care ei valorili 
găti re. ea și ex 
dovedesc iniți 
dăruire și voin 
Iată de ce ne-

• Marea performanță cere o pregătire temeini 
concesii • Greșeli tehnico-tactice, lipsă de iniți 

adversarii, potențialul actual $1

cu luptătorii noștri înaintea 
reuniunii inaugurale și ne-am 
convins că așa simte și gîn- 
dește fiecare dintre ei. Mai 
mult, titularii de bază ai for
mației, Ștefan Rusu, Ion 
Draica, Nicu Gingă, ca să nu-1 
mai amintim pe Constantin 
Alexandru, ne mărturiseau do
rința de a cuceri titluri și me
dalii, aspirații sprijinite toc
mai pe forma în care se aflau. 
Iată, însă, că după primele me
ciuri, pe care, dealtfel, majori
tatea le-atl abordat cu o NE
AȘTEPTATA STARE DE IN
HIBIȚIE, Ștefan Rusu, Ion 
Draica, Vasile Andrei, Roman 
Oodreanu ACUZAU O ACCEN
TUATA LIPSA DE FORȚA IN 
BRAȚE ! Acumulare de obo
seală după o activitate compe- 
tițională prelungită, cu solici
tări mari în vederea obținerii 
unor performanțe înalte, sau 
forma sportivă optimă nu a 
fost menținută pînă la încheie
rea întrecerilor? Iată o pro
blemă pe care o supunem a- 
tenției specialiștilor federației, 
cei mai autorizați să găsească 
răspunsul la această întrebare 
care poate explica unele din 
nereușitele luptătorilor noștri 
de la San Diego. Cu atît mai 
mult cu cît și antrenorul co
ordonator Ion Corneanu rezu
ma astfel cauzele slabelor re
zultate obținute la această edi
ție a C .M. : capacitate de efort 
scăzută, în raport cu cea do
vedită la antrenamente, lipsa 
de concentrare în momentele 
importante ale unor meciuri, 
neaplicarca de către toți spor
tivii a tehnicii însușite în pe
rioada de pregătire.

sintetizăm obs, 
evoluția celor 11 
stilul greco-rom 
în ordinea cate

Constantin A) 
concurat foarte 
du-și toți ad 
care s-au numi 
res (Ungaria), 
(Bulgaria) și, n 
Sumakov (Uniu 
în compania că 
e drept, dîndu- 
ții — un meci 1 
obțină victoria 
practic, titlul m

Nicu GINGA 
pe de valoarea 
comportări ineg 
jat de arbitri îr 
mil Fatkulin (l 
că), care în m< 
trebuit să fie < 
tru luptă pasiv 
pas de podium.

Florea AVRA 
echipa naționali 
uiltim moment i 
țilă (accidentat) 
după primele d 
luiția lui puțind 
posibilități.

Ștefan NEGI 
dârz, curajos, j 
ția în echipa 
dar, din păcate, 
fuzat 4 puncte 
Ivan Frgici (lug 
îl condusese la 
și 5—3

Ștefan RUSU 
portare neaștepi 
frîngerea lui în 
cezul Lionel La 
una din surpriz 
lui și un momes
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E UNII CAMPIONI ROMANI
DE LA WfDAU EA KRÎLATSKOE, ElOTIEA CAIACUEUI Șl CAMEI 

TREBUIE SĂ GĂSEASCĂ DRUMUlI... AURULUI OLIMPIC!
PE PODIUMUL OLIMPIC! 1

Lrogradări, îndeosebi ale sori
și scrimerelor, ale altor Iup- 

și unor caiaeiști 
lie avertismente 
* J.O. din 1980. 
deei ei o serie de 
1 campioane s-au 
ciștigați de curind sau 
t (în cazul scrimei), au aban- 
pr<-„4tirea sistematică șl asi- 
ir multi antrenori au tolerat 
ea antrenamentelor în spcran- 
irma internațională a sportivi- 
va fi 
lurilor

și canoiști 
importante

mari cain- 
culcat pe 

mai

suficientă pentru repeta
și obținerea de noi
internațională, an deurența

creștere, a reușit de această
i fie mai activă ca orieînd.
ii noștri au simțit acum ustu- 
,coastă realitate care de obicei 
jrează.
alele de alarmă au venit to- 
tlmp.

Cunoașterea efectivă a talentului și 
potențialului real ne determină să a- 
firmăm că in pofida ratărilor cunos
cute sportivii români în cauză au 
capacitatea de a reveni. Talentul lor 
se menține. Chiar dacă nu au cuce
rit medalii, valoarea lor rămîne o 
valoare de podium.

Iată de ce sintem convinși, Încă 
înaintea alcătuirii unor noi planuri 
de măsuri, că sportivii și antrenorii 
noștri în cauză au înțeles, încă din 
serile neplăcute de concurs și pre
miere, că nu au altă cale de 
decit aceea a imor pregătiri 
nute, responsabile, făcute cu 
plină conștientă, cu dăruire și 
tament, pentru înlăturarea I 
lipsurilor și perfecționarea continuă 
a antrenamentelor, 
revanșe depline la 
de anul viitor !

urinat 
susți- 
disci- 

: dcvo- 
tuturor

Cu scopul unei 
Jocurile Olimpice

Aurel NEAGU

LUPTĂTORII DE LA GRECO-ROMANE
ZITIEI FRUNTAȘE ÎN ARENA MONDIALĂ» '

consi- 
r li se 
iculare, 
lipsită 

nte n 
Gheor- 
i Co- 
EPTA- 

E EXI- 
î AN-

cu plu- 
îusurile 
ui, nu

In 
r — de 
iVILOR 
odul în 
tă pre- 
proprie, 
îrzenie, 
învinge, 
us să

mobilizator pentru întreaga e- 
chipă.

Gheorghe CIOBOTARU a 
concurat slab, cu un stil de 
luptă închis, fără curaj și iniția
tivă.

Ion DRAICA a făcut cfteva 
meciuri bune, învingîndu-i 
printre alții pe Jan Dolgowicz 
(Polonia) prin descalificare, dar 
n-a reușit să realizeze nici un 
punct tehnic în partida cu Pa
vel Pavlov (Bulgaria), pierzînd 
astfel medalia de argint.

Petre DICU a evoluat slab, 
greșind tactic în ultimele se
cunde ale meciului cu japone
zul Fujita Yoshiro, un adversar 
care putea fi depășit, ratînd și 
el prilejul de a obține o me
dalie.

Vasile ANDREI, debutant la 
campionatele mondiale, lipsit de 
experiența marilor competiții, 
nu s-a mobilizat la nivelul pre
gătirii pe care o avea în meciul 
cu luptătorul american Rhein-

diale au fost cucerite de spor
tivi din numai 3 țări (Uniunea 
Sovietică, România și Bulgaria), 
la San Diego au maj devenit 
campioni ai lumii și luptători 
din Ungaria, Polonia și Suedia, 
iar printre medaliați s-au nu
mărat, în plus, sportivi din 
Japonia, S.U.A. și. suprinzător, 
din Italia.
• Deși și-a păstrat primul loc 

în clasamentul pe națiuni, e- 
chipa Uniunii Sovietice a cuce
rit in 1919 numai 3 titluri (față 
die 6 în 1973) și a realizat numai 
43 de puncte (față de 53 în 
1078). Au obținut mai puține 
puncte și alte formații, cum 
Bînt cele ale Poloniei (15 față 
de 23) și Bulgariei (26 față de 
30). In schimb, echipa S.U.A. — 
Declasată în primele 6 la edi
ția trecută a C.M. — a ocupat 
acum locul 4 cu 17 puncte, la 
egalitate cu formația R.F. Ger
mania, care a realizat 8 puncte 
în plus.

supraevaluarea forțelor proprii și fără 
ambiție • 'Să ne cunoaștem cit mai bine 
itățile lor de progrese

privind 
ri de la 
om face

RU a 
îvingîn-
enc Se-
Hristov 
Alcxei 

vietică), 
’acut — 
e emo- 
îșind să 
cte și,

: apnoa- 
a avut 

ravanta- 
cu Ka-

Sovieti- 
al ar fi 
rat pen- 
t la un 

itant în 
jlitor de 
ihai Bo- 
eliminat 
iri, evo
cată sub 

a luptat 
d selec- 
entalivă, 
i-au re- 
rtida cu 
, pe oare 
cu 5—1

o com- 
labă, în- 
cu fran- 
nstituind 
îpionatu- 
logic de-

gang Brad, fiind astfel și el 
stopat în cursa pentru cuceri
rea de medalii.

Roman CODREANU a avut 
o comportare cu mult sub po
sibilități, a luptat fără inițiati- 
tivă și dîrzenie, pierzînd am
bele meciuri prin descalificare 
pentru pasivitate.

•A
în analiza și aprecierea re

zultatelor obținute de sportivii 
români la campionatele , mon
diale de la San Diego ni se 
pare utilă și raportarea acestora 
la mutațiile, unele de-a dreptul 
spectaculoase, petrecute în ie
rarhia internațională. O facem 
nu pentru ineditul acestor în
semnări ci cu intenția mărturi
sită de a atrage atenția că în 
stabilirea obiectivelor viitoare 
și în ansamblul acțiunilor pen
tru realizarea lor trebuie să ne 
cunoaștem mai bine adversarii, 
forțele de care dispun ei, posi
bilitățile de progres. Pentru că, 
după cum se va vedea, de la 
o ediție la alta a C.M. se pot 
schimba multe lucruri. Cîteva 
exemple, după actul final al în
trecerilor de la San Diego :
• Echipa Ungariei, care în 

1978 nu s-a situat printre pri; 
mele 6 echipe, realizînd atunci 
doar 9 puncte, a ocupat locul 2 
cu 30 de puncte, cucerind 4 
medalii (3 de aur și 1 de ar
gint). Această ascensiune era 
însă previzibilă, ținînd seama 
că la campionatele europene de 
la București echipa Ungariei s-a 
clasat pe locul 4 cu 27 de 
puncte.

• Spre deosebire de ediția 
trecută la care titlurile mon-

★

N-am avut de multă vreme 
atîtea motive de insatisfacție la 
adresa echipei noastre reprezen
tative de lupte greco-romane, 
dar bilanțul de la San Diego 
este, fără îndoială, un semnal 
pe care, mai ales în perspectiva 
Jocurilor Olimpice din 1930, 
avem datoria să-1 consemnăm ca 
atare atlt în fața opiniei pu
blice sportive, cit și-n fața slu
jitorilor acestei discipline care 
și-a adus și sintem convinși că 
își va aduce o contribuție sub
stanțială la creșterea neconteni
tă a prestigiului sportului ro
mânesc în arenă internațională.

Avem convingerea că lecția 
dc Ia San Diego nu-i va demo
biliza, ci dimpotrivă, îl va sti
mula, îi va ambiționa pe toți 
cei care se ocupă dc destinele 
acestui sport.

Nutrim, în continuare, o mare 
încredere în acești sportivi de 
excepție care sînt _ Constantin 
Alexandru, Nicu Gingă. Ștefan 
Rusu, Ion Draica, în Ștefan Ne- 
grișan și Vasile Andrei, în alți 
luptători talentați care pot ob
ține titularizarea : Gheorghe 
Zamfir, Gheorghe Minea, Ilie 
Matei, Ion Răduțescu, Ivan Sa
vin și alții. După cum ne păs
trăm intactă prețuirea pentru 
reputatul corp de tehnicieni 
care de ani de zile șlefuiesc cu 
pasiune și fără osteneală ta
lente din toate colțurile țării, 
pregătesc mari campioni, care, 
prin performanțele lor cu totul 
deosebite, aduc noi și noi stră
luciri sportului românesc. Știm 
că acum va urma. în această 
disciplină o muncă de calitate 
crescută, cutezanța spre victorii 
care. ÎN PRIMUL RÎND LA 
JOCURILE OLIMPICE DE LA 
MOSCOVA, să ridice pe culmi 
și mai înalte gloria sportivă a 
României socialiste. Sîntem din 
toată inima alături de ei și le 
dorim -împlinirea dorințelor de 
reafirmare pe care sintem si
guri că le poartă în inimi și 
conștiințe.

Dan GARLEȘTEANU

Toțl cei care au urmărit la 
fata locului întrecerile celei de-a 
15-a ediții a campionatelor mon
diale de caiac-canoe desfășurate 
între 16 și 19 august la Duis
burg, pe apele canalului artifi
cial Wedau au fost de acord în 
a caracteriza competiția supre
mă a maeștrilor pa-lelel șl pa- 
gaei drept — -----
din Istoria 
la primele 
pionatelor 

de la 
1977 șl Belgrad 1078)

cea mai puternică 
acestui sport. Dacă
două ediții ale cam- 

mondiale de după
Montreal (Pancea- 

s-a 
schim-

J.O. 
revo ___„___
făcut simțit fenomenul _____
bării de generații, o serie de re
prezentative primenindu-și gar
niturile cu elemente tinere, la 
Duisburg a fost prezentă în
treaga elită mondială a caiacu
lui și canoei, tinerii de Ieri 
fiind astăzi titulari de drept la 
C.M. și, ținînd seama de timpul 
scurt rămas pînă la Olimpiada 
de la Moscova, probabili titulari 
și în întrecerea olimpică. Cu 
deosebire țările cu mare tradi
ție în caiac-canoe (U.R.S.S.. R.D. 
Germană, Ungaria), cu care cei 
mal buni reprezentanți ai școlii 
noastre se află de mal multă 
vreme în întrecere directă pen
tru supremație, aceste.................
dar nu numai ele, au 
Wedau garniturile pe 

vom putea urmări anul
Krilatskoe, garnituri ___
bine pregătite, In care vedetele 
în devenire s-au integrat alături 
de celebrități cu vechi state dc 
serviciu, precum Rudiger Helm, 
Tamas wichmann, Vasili lur- 
cenko, Serghei Petrenko ș.a.

Se poate spune, prin urmare, 
că ierarhiile de la Duisburg re
prezintă mal mult decit un mo
ment ai echilibru
lui de forțe in Iu- -----------------
mea acestui sport, 
o stare de fapt in
tr-un anumit mo
ment. De la aceste 
rezultate, care pen
tru multi dintre 
particlpanți, ca și 
pentru tehnicienii 
lor reprezintă pri
mul obiectiv major 
al activității între
gului ciclu olimpic
— trebuie pornit în
încercarea de a a- 
precia in mod rea
list șansele afirmă
rii în Întrecerile din 
de la Krilatskoe. Prin 
prismă vom încerca și 
caracterizăm comportările 
18 echipaje aliniate de _____
noastră în capitala industrială a 
Ruhr-ului.

De la bun început trebuie să 
subliniem că și ediția cu nu
mărul 15 a campionatelor mon
diale a confirmat Înalta clasă a 
școlii românești de caiac-canoe, 
reprezentanții noștri întoreîn- 
du-se acasă cu 9 medalii : două 
de aur, cucerite de Ivan Pat- 
zaîchin — Petre Capusta (canoe 
dublu 500 m), Nlcușor Eșeanu — 
Ion Bîriădeanu 
10 000 m), două 
Ion Bîriădeanu
1 000 m) șl Gherasim Munteanu
— Gheorghe Titu (canoe dublu 
10 000 m) și cinci de bronz — 
Ivan Patzaichln (canoe simplu 
1 000 m și fond), Gheorghe Si- 
mionov — Toma Simionov (ca
noe dublu 1 000 m), Agafia Or
lov — Anastasia Nichitov (caiac 
dubiu fete), Agafia Orlov — 
Nastasia Nichitov — Adriana Ta
rasov — Maria Nicolae (caiac pa
tru fete). Cu această recoltă c- 
chipa României ocupă locul trei 
în clasamentul neoficial pe me
dalii, după reprezentativele 
U.R.S.S. (7—7—2), șl R.D. Ger
mane (5—2—1), dar înaintea Un
gariei (2—2—3). (Acest car<S de 
ași ai caiacului și canoei nu a 
lăsat să-i scape decît două din 
cele 18 titluri ale mondialelor și 
numai 14 din cele 54 de medalii 
decernate !). Echipa noastră ur
că, deci, un ioc față de ediția 
precedentă, de Ia Belgrad, unde 
se clasase a 4-a, după R. D. 
Germană, Ungaria și U.R.S.S.

Pentru a pune însă în adevă
rata lumină bilanțul șl compor
tarea flotilei noastre trebuie să 
le raportăm la adversarii de a- 
celași calibru șl, desigur. Ia po
sibilitățile proprii, dovedite in 
atîtea și atîtea încercări.

Or, din acest punct de vedere, 
rezultatele de La Duisburg nu 
sînt pe de-a-ntregul Ia Înălțimea 
așteptărilor noastre și nici la 
valoarea potențialului maxim al 
lotului prezentat la Wedau. Pen
tru că nimeni nu ne va putea 
convinge, de pildă, că Vasile 
Dîba este doar al șaselea caia- 
cist din lume 
ria ștefan a 
Și exemplele

țări deci, 
aliniat la 

care le 
viitor ia 
puternice.

al caiacului mondial la această 
oră, revenit la valoarea maximă 
lntr-un moment în care puțini 
ar mal fi mizat, poate, pe el 1 
— Bîriădeanu, sportiv pe cit de 
înzestrat fizic pe-atît de tenace 
șl serios în pregătire, poate fi, 
pentru următorii 5- 6 ani. un 
punct de referință al speran
țelor noastre. Să nu-1 uităm, din 
grupul campionilor, pe Petie 
Capusta, cel care a știut să vi
breze la „diapazonul Patzaichln44.

Lista laureaților continuă cu 
două perechi de canoiști : Ghe
rasim Munteanu — Gheorghe 
Titu (fond) și frații Gheorghe și 
Toma Simionov (1 000 m). Coleg 
de generație cu Bîriădeanu, Titu 
convinge )a debutul în C.M., re- 
amintindu-ne că a fost investit 
cu titlul de mare speranță. 
Frații Simionov merlcau mai 
mult decît o medalie de bronz. 
Plasați pe culoarul 1. în 
vînt, Iurcenko — Lobanov 
Budoy — Frey, care 
vansat, au tras pe 
șl 9, la adăpost, ci 
cursă foarte bună șl 
egale de întrecere 
spunem de inversare _ _____ _
lor !) nimeni nu poate afirma că 
ar fi pierdut finala. Rămin o 
valoare sigură, ca și caiacistele 
Agafia OrJov — N astasia Nichi
tov sau echipajul de caiac 4.

Capitolul neîmplinirilor începe, 
din păcate, cu Vasile Diba, pe 
care nu numai noi îl consideram 
înaintea startului drept marele 
favorit al probei de caiac simplu 
500 m. După ce a dominat auto
ritar această distanță timp 
cinci ani, perioadă în care ; 
cerit un titlu olimpic, trei 1 
mondiale și o medalie de î

Probabil că nu. Au muncit, rl 
și tehnicienii lor, mai puțin bine 
ca altădată ? Probabil că da.
Fără îndoială că o greșeală 

Importantă a constitult-o pregă
tirea în ultima perioadă dinain
tea C.M. la Snagov, la apă 
ușoară, fără o etapă de antre
namente la altitudine (care de
venise o obișnuință în ultimii 
ani). N-au tost cunoscute ca
racteristicile canalului dc Ia We
dau, a cărui apă grea a „vă- 
mult" —-

plin 
Șl 

l-au de- 
culoarele 8 
au făcut o 
în condiții 
(ea să nu 
a culoare-

» de 
a cu- 
tltluri 
argint

a cărui apă grea a ___
multe secunde în cursele 

de viteză și minute întregi în 
cele de fond. La echipajele frun
tașe din celelalte țări diferen
țele dintre timpii obținuți în 
celelalte regate ale anului și cei 
de lă Wedau sînt însă mult mai 
mici decit în cazul sportivilor 
noștri. Cei care au cunoscut ca
racteristicile apei de la Wedau 
s-au pregătit, desigur, în mod 
corespunzător. Experiența noas
tră, fortuită “Sau forțată, a datf

• Ierarhiile Be la Duisburg - punct de plecare In apre
cierea șanselor la J. 0. ♦ Flotila sub lupă: canoea

amiral — marele pavoaz, caiacul amiral-In derivă!
• A munci ttu-i de ajuns. Trebuie să muncești bine!

vara viitoare 
această 
noi să 

celor 
flotila

(caJ-ae cimplu 
de argint — 
(caiac simplu’

la 500 m sau Ma 
opta caiacistă !

pot ’ continua...

★
Incercînd o trecere sumară 

revistă a evoluțiilor celor 18
incercînd o în 

______ ___ _ . e- 
ehlpaje aliniate la C.M. se cu
vine să începem evidențierile cu 
acest admirabil sportiv care este 
Ivan Patzaichin, a cărui carieră 
unică este un model pentru toți 
cei care pășesc pe poarta sta
dionului... Ion Bîriădeanu» pe 
care îl considerăm marele cîștig 
al caiacului nostru în ultimii 
ani, a confirmat progresul neîn
trerupt al ultimelor două se
zoane, ajungînd o vedetă de pri
ma mină. întrecut r.umai de In
vincibilul (la 1 000 m) Helm, 
campion mondial la dublu fond 
fmpreună cu Nicu>or Eșeanu — 
poate cel mai iscusit tactician

]« C.M., Dîba nu a sosit 
al șaselea la Wedau, cea 
silabă clasare a sa de la 
sarea în arena internațională. 
Vlăguit, lipsit de influxul ner
vos ce-1 era caracteristic, l-am 
văzut la sfîrșitul întrecerilor — 
în care a condus și caiacele de 
4 (Dîba, Zafiu, Giura, Geantă), 
clasate Ia rlndul lor pe poziții 
foarte silabe (5 la MO m, 8 la 
I 000 m) — demoralizat. Era, de
sigur, prima reacție a insatisfac
ției. Conștiința propriei valori — 
și Dîba este o valoare națională!
— trebuie să-1 îndemne mai de
grabă Ia căutarea și eliminarea 
greșelilor de tot felul care l-au 
transformat brusc din vedetă în 
„om de pluton". Avem convin
gerea că Wedau nu înseamnă 
decît o lecție aspră, afe căred. în
vățăminte trebuie să-1 aducă 
•copiaui răsfățat al caiacului 
tru acolo unde îi -este locul, 
că în frunte ! Te așteptăm, 
sile Dîba I

La fel de surprinzător a __
locul opt al caiacistei Maria 
Ștefan, pe care ne obișnuisem 
să o vedem întotdeauna pe po
dium la marile concursuri. Pla
sată, este drept, pe un culoar 
nefavorabil, ea a renunțat prea 
devreme la luptă, sosind pen
ultima, în urma unor caiaciste 
pe care ar fi -trebuit să Ie în
treacă cu secunda bune. Lipsa 
unei concurențe interne pe po
trivă i-a adus, probabil, un sen
timent de automulțumire care 
nu numai că i-a oprit progresul, 
dar i-a 
loarea.

Departe 
ni le-am 
șl Lipat 
la canoe 
trei echipaje de 
1 000 m și fond) șl Anghcl Co- 
man — Marian Dineu, debu- 
tanții noștri la caiac dublu 1000 
m, obosiți 
care n-au 
nici măcar

decit 
mal 
lan-

pe 
nos- 
adi- 
Va-

fost

diminuat, chiar, va-

de speranțele pe care 
pus In el s-au situat 
Varabiev (locul cinci 
simplu 500 m), 

caiac 4
cele 
(500,

și ieșiți din formă, 
reușit să se califice 
în semifinale.

★
a fost, cu bucurii — 
decit ne așteptam —

Așa cum 
mai puține — . _
șl cu neîmplinlrl, a trecut șl edi
ția a XV-a a „mondialelor*, 
important este acum să ne gîn- 
dlm unde șl ce s-a greșit în 
pregătirea acestui examen pre- 
olimpic și, mai ales, ce și cum 
trebuie făcut pentru ca viitorul 
examen, cej mai important, de 
anul viitor de la Krilatskoe, să 
fie trecut cu nota maximă. Să 
nu ascundem faptul că privit 
prin lupa exigentă a perspecti
vei olimpice bilanțul nostru de 
la Wedau 
rabil...

Am scris 
turisim, cu 
țațele „flotilei4 
noel au un _
Munca. Au muncit sportivii noș
tri mai puțin de această dată!

se subțiază conside-

întotdeauna — măr- 
plăcere — că rezul- 

caiacului și ca- 
slngur secret :

greș.
Un alt aspect care ține tot de 

pregătirea și de alcătuirea Iotu
lui : titularizarea echipajelor s-a 
făcut la 10 iulie, cu cinei «ăptă- 
mîni înaintea C.M. în condițiile 
concurenței știute între cele două 
grupe ale lotului, Dinamo și 
Steaua, nu este greu de bănuit 
că vîrful de formă a fost plani
ficat pentru 10 iulie, la con
cursul de selecție, și nu pentru 
19 august ! Acest vîrf este greu 
de menținut încă cinci săptă- 
mîni ; sau este foarte greu de 
recăpătat într-un timp atît de 
scurt după o — prezumtivă — 
perioadă de relaxare „post-se- 
lecție44! Ca să nu mal vorbim 
de faptul că, odată locul în e- 
chipă cîștigat, o oarte din cei 

selecționați au con
siderat că și-au în
deplinit obiectivul...' 

Și încă un aspect 
privitor Ia alcătui
rea lotului, pe care 
l-am subliniat și 
anul trecut, după 
campionatele mon
diale de la Belgrad: 
la foarte puțină vre
me după ieșirea pe 
apă, primăvara, la 
sfîrșitul lunii apri
lie, se desfășoară 
concursul de selec
ție în vederea alcă
tuirii echipajelor 

pentru campionatul balcanic» 
programat la începutul sezonu
lui, în mai. Și tot în condițiile 
concurenței amintite, nu te poți 
prezenta la această selecție de
cît cu gîndul de a cîștiga. Prin 
urmare...

...Prin urmare, cite vîrfuri «ic 
formă trebuie să aibă Intr-WB 
sezon cei moi buni caiaeiști și 
canoiști ai noștri ? N-ar fi fi
resc ca la campionatul b-alc-anie 
să participam cu echipaje ti
nere, pentru rodaj, chiar dacă 
am pierde 3—4 curse ? (în nici 
un caz Balcaniada...). N-ar t» 
firesc ca toate forțele să tie 
canalizate în vederea atingerii 
plafonului maxim la camptoi»;»- 
tele mondiale ?

Și așa, din aproape în aproa
pe, ajungem la miezul proble
mei : cadru) organizatoric tfr 
desfășurare a activității Iot.ul u» 
nostru de caiac-canoe. Cele două 
mari forțe ale caiacului intern. 
Dinamo și Steaua, grupează tot 
ceea ce avem mai bun. După 

de la Montreal s-a luat ho- 
să-și 

pe cele 
conduse de 

Radu Muțan 
Cînd concu- 

însă greșit 
stimul bă- 
nu se poafit

J.O. ________
tărîrea ca lotul olimpic 
desfășoare activitatea 
două mari grupări, 
antrenorii emeriți 
și Nicolae Navasart. 
rența Internă este 
înțeleasă, cînd un 
nuit al progresului . _ „___
materializa din lipsă de colabo
rare, cînd nu există cu adevărat 
un țel comun căruia să-i fie 
subordonate toate precupările, 
rivalitatea devine păgubitoare. 
Nu ne-ăm îndoit și nu s-a în
doit nimeni, niciodată, de capa
citatea tehnicienilor noștri. Dim
potrivă. Dar în actualele con
diții ea nu poate fi folosită. năci 
de o parte, nici oe cealaTO cu 
randament maxim.

★
Găsirea celor mal bune 

Iuții in vederea asigurării 
cadru care să permită o 
ciență ridicată a activității

80- 
wnifti 
efi- 

_______  - _______. - de 
pregătire și de alcătuire a echi
pajelor, pentru ca-< echipa Româ
niei — cea mai bună echipă 
posibilă ! — să nu fie suma u- 
nor sportivi de la Dinamo și a 
altora dc la Steaua ci, cu ade
vărat, o reprezentativă națio
nală, este prima și cea mal im
portantă problemă care trebuie 
rezolvată înaintea începerii eta
pei decisive a pregătirii pentru 
Jocurile Olimpice. Factorii cu 
putere de decizie trebuie să 
chibzuiască profund, să adopte 
măsuri ferme și claie, și apoi 
să urmărească îndeplinirea lor. 
Rolul principal trebuie să-1 joa
ce, desigur, federația, cea care 
este desemnată să conducă în
treaga activitate a acestui sport. 
Să asigurăm cele mai bune con
diții de pregătire și de expri
mare sportivilor noștri pentru a 
Ie putea pretinde, la J.O., re
zultatele pe care Ie așteptăm și 
pe care ei au dovedit, în nume
roase ocazii, ea Le pot obține f

Vtadimir MORARU



in primul lor turneu cficial in Marea Britani e, în sectorul 6 al Capitalei

CEL MAI PUTERNIC W INSULAR
® In 1980, un turneu olitial $i in Irlanda

DACA ȘCOLILE SI AR DESCHIDE» »
re-
130 
în
64

Glyn Maddocks, profesor la Universitatea din Bath și, totodată, 
președinte al celebrului club B O.S.A. (Bath Overseas Sports Asso
ciation) a fost de curînd oaspetele țării noastre, el petrecîndu-și 
vacanța pe meleagurile românești ca turist. Nu am lăsat să ne 
scape ocazia de a-1 contacta, cunoscînd faptul că este un ales am
basador al rugbyului britanic și, in același timp, un mare prieten 
al rugbyului românesc. Dl. Maddocks — amintim — este inițiatorul 
și organizatorul turneului întreprins anul trecut de selecționata 
București în Anglia și Țara Galilor, rol pe care-1 va reedita și 
luna aceasta, cînd XV-le nostru reprezentativ va traversa din nou 
Canalul Mînecii pentru a susține în Țara Galilor primul său turneu 
oficial în Marea Britanie la invitația unei federații naționale, in
terlocutoare fiind, de data asta, Welsh Rugby Union.

— Reporter: Sinteți ceea ce 
se cheamă un „om de rugby". 
Ați jucat rugby in Tara Galilor, 
iar acum conduceți un club cen
tenar din Anglia — B.O.S.A. Ați 
urmărit echipele românești atit 
la noi in țară, cit și la dv. 
acasă. Ce impresie v-au făcut 1

— Glyn Maddocks : Excelen
tă. Trebuie să vă spun că vi
zitez România pentru a patra 
oară, de unde se vede cit de 
bine mă simt la dv. și, deci, 
vorbesc în deplină cunoștință de 
cauză. Pot aprecia că rugbyștii 
români cunosc bine un sport 
care demult nu mai este o 
„exclusivitate britanică", și-l 
practică în cel mai frumos 
spirit. Dealtfel, cred, nu vă 
spun o noutate : turneul selec
ționatei București, de anul tre
cut din Anglia și Țara Galilor, 
a produs o puternică impresie. 
Jocul cu galezii de la Abera- 
von a fost remarcabil (n. r. 
20—7 pentru selecționata noas
tră), iar partida următoare, cu 
Swansea, campioana de _ atunci 
a „Welșilor", a rămas în me
morie, galezii nefiind învinși 
acasă de cinci ani 1 Așadar, un 
7—7 în fieful lor a cules apre
cieri unanime în rîndurile spe
cialiștilor și ale presei brita
nice, ca și simpatia publicului 
galez...

— R. : Socotiți că Turneul 
’78 a deschis rugbyștilor ro
mâni „lacătul britanic" 7

— G. SI. : Fără îndoială. 
Cum altfel am putea interpre
ta această invitație oficială ve
nită din Țara Galilor, de la 
Welsh Rugby Union, ca și a- 
ceea, tot oficială, din partea 
lui Irish Rugby Union pentru 
un alt turneu, în 1980.. în Ir
landa, cu un meci-test, la Du
blin, pe cunoscuta arenă Lans
downe Road. Sper că aceste 
prime contacte — subliniez, o- 
ficiale — vor fi urmate de al
tele cu Scoția și Anglia (ale 
căror federații sînt mai con
servatoare), tot la nivelul e- 
chipelor naționale

— R. : Prezentați-ne. in cite
va cuvinte, rugbyul galez, forța 
sa de joc la ora retragerii din 
echipa națională a consaczaților 
Gareth Edwards, Phil Bennett, 
Terry Cobner, J.P.R Williams...

— G. M. : Se apreciază, și 
pe bună dreptate, că rugbyul 
galez este cel mai puternic din 
Marea Britanie, Acolo ființează 
cele mai puternice cluburi de 
rugby, cum ar fi Cardiff, New
port. Swansea, Llanelli, Brid
gend (echipa lui J.P.R. Williams 
și a lui Fenwick, între alții, 
campioana en titre : 18—6 cu 
Pontypridd, în finala lui Chal-

ALTE PREZENTE AEE Rt'ODYȘTILOR NOȘTRI PESTE HOTARE
Mîine, ultima verificare In
Septembrie este o lună bogată 

tn participări internaționale ale 
rugbyștilor noștri, turneului ga
le» al primei reprezentative a- 
dăugindu-i-se alte citeva acțiuni. 
Astfel, lotul de tineret se va nu
măra, credem, printre animatorii 
turneului de " ’ ’ "**
ralul bulgar. 
In acest an 
tembrie, la 
antrenorilor ____ ......
Gheorghe Dragomirescu se află 
Lungu, Bezușcu, N. Dinu, Flo
re», Gaian, Grigore (Farul', C. 
Gheorghe, Iordan, Zafiescu II, 
Chiricencu, Fl. Ionescu (Dina
mo), Roșu, M. Dima, Răduiescu, 
Pojar (Steaua). Csoma, ștefluc, 
Demlan (Știința CEMIN Baia 
Mare), Nistor, Doroftei, Gh. 
Dima (Politehnica lași), Șt. Con-

tradiție 
care se 
între 18 
Burgas.

Bebe

de pe llto- 
desîășoară 

și 24 sep- 
In vederile 
Boboc și

vederea definitivării lotului A 
ștantin, FI. Ion (Stltata Petro
șani), Toader (R.C. Sportul stu
dențesc', Negru (C.S.M. Sibiu), 
Ilca (Politehnica Cluj-Năpoca), 
Opriș (Dunărea Giurgiu), Cap
otare (Gloria București).

Alte două echipe romanești se 
vor deplasa peste hotare. Este 
vorba, de fapt, de purtători ai 
culorilor aceluiași club : R.C.
GRIVIȚA ROȘIE. Seniorii vor 
lua parte la un turneu tatema- 
tional ta U.R.S.S. (21—28 septem
brie), Iar juniorii var între
prinde un turneu ta Marea Bri
tanic.

a, Mîine, 
începind 
trial al 
mind a 
25 care 
Galilor.

ta Parcul Copilului, 
de la ora 10, un ultim 
rugbyștilor fruntași ur
se definitiva lotul celor 
se vor deplasa ta Tara

DORIN ALBULEȚ, ARAD. Da
că un jucător, executînd o lovi
tură de la 11 metri, trimite min
gea ta bară, el nu poate relua 
mingea (înseamnă' că o joacă a 
doua oară). Dacă o face, va fi

sancționat cu o lovitură liberă 
tadirectă. Dar un coechipier are 
drept să joace mingea revenită 
din bară, golul înscris ta astfel 
de condițiunl fiind valabil. Dacă 
însă mingea este respinsă de 
portar, acest drept il are șl ju
cătorul care a executat penal- 
ty-ul. Sînt lucruri arhicunoscu
te, dar din moment ce și un ar
bitru din lotul A. M. Moraru, a 
avut o mică ezitare atunci cind 
Koller (F.C. Baia Mare) a re
luat ta plasă, la executarea unei 
lovituri de la 11 metri, mingea 
respinsă de portarul Oană 
(F.C.M. Galati), poate că, prin 
acest răspuns, facem un serviciu 
nu numai cititorilor, ci și... ar
bitrilor I

ION PETCU, DRAGAȘANI. 
Nadia Comănecl s-a născut la 
12 noiembrie 1961. ta orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Teo
dora Ungureanu s-a născut o zi 
mai tirziu, la 13 noiembrie, dar 
un:.. an mai devreme. Ia Reșița.

ING. NICU BAGLUT, COMU
NA UCURIȘ. JUDEȚUL BIHOR.

Apreciez toarte mult gestul dv. 
de a-mi trimite acest „Curier bi
horean sportiv" ta ide ea de a-mi 
pune la dispoziție cit mai mul
te date despre fotbalul bihorean, 
despre echipa dv. favorită (mai 
este nevoie să precizez care 
este ?). De asemenea, nu pot 
decît să apreciez șl strădaniile 
celor care au făcut să apară a- 
cest program, pe cît de bine ti
părit, pe atit de interesant prin 
conținutul iul, un program Ia 
nivelul unei echipe care, ttatad 
seama de startul pe care l-a 
luat, pare hotărită să se întoar
că în Divizia A.

GH. I., GALAȚI. N-am avea, 
poate, de obiectat ta legătură 
cu cele 8 versuri ale epigramei 
adresate lui F.C.M. Galați. In 
general, 4 versuri (uneori și mal 
puțin : două) sînt suficiente
pentru o mică critică, o Înțe
pătură ta versuri. In mei un caz 
nu se recomandă insă a se mări 
numărul 
hazului.

versuri, ta dauna...

C. LAURENȚIU. ORADEA. 
Versurile ne-au parvenit tirziu, 
tema lor pierzîndu-șl actualita
tea. Oricum, ele păcătuiau prin 
lungimea lor (15—16 silabe).

MARIN TOIU, BUCUREȘTI. 
Orașul Botoșani n-a avut nici
odată echipă de fotbal ta Di
vizia A. Dar. nu e timpul .pier
dut; într-o zi, cine știe...

Ilustrații : N. CLAUDIU

UU Jllllll UlltILVII) 
lenge Cup Competition). în 
Wales rugbyul este cu adevă
rat un sport național, iar 
sursele sale inepuizabile, 
de cluburi sînt împărțite 
II districte, cele mai bune
luînd parte la W.R.U. Challen
ge Cup. în fapt campionatul 
tării. ~ 
care 
cum 
a iui 
dată 
lez primele patru cluburi, toate 
centenare, sînt, totuși,. New
port Cardiff, Swansea și Lla
nelli, toate cu stadioane pro
prii care au între 20— 
25 000 de locuri. într-o aseme
nea ambianță nu-i de mirare 
că vedetele se nasc repede. 
Cîteva „nume" cu care se vor 
Intîlni și rugbyștii români : 
Terry Holmes și Gareth Davies, 
mijlocașii lui Cardiff, Clive 
Griffiths, fundașul lui Abera- 
von, David Richards, centru, 
de la Swansea, Fenwick, alt 
centru, de la Bridgend, apoi 
Graham Price, Bob Windsor, 
Charlie Faulkner, întreaga linie 
întîi de la Pontypool, Jeff 
Squire, un linia a treia de la 
Cardiff, și, vă asigur, mai 
sînt și alții care vor figura în 
echipele cu care se vor con
frunta sportivii români.

— R. : Vă rugăm să ne spu
neți ceva și despre apropiatul 
turneu...

— G. M. : Turneul va fi ta
re ! Mai dificil decît cel de a- 
nul trecut. La Ebbw Vale, clu
bul 
prilejul meciului 100 de ani de 
existență. Va căuta, desigur, 
să fie la înălțime. Ăre doi in
ternaționali : Trevor Burgess 
(nr. 7) și Arthur Lewis (cen
tru). un bun tactician. Cele 
mai grele partide pentru rug
byștii dv. mi se par ultimele 
două, de la Llanelli și Cardiff ; 
cel mai ușor meci, al treilea, 
cel de la Colwyn Bay, cu se
lecționata de nord a Țării Ga
lilor, o regiune unde balonul 
oval este mai puțin dezvoltat. 
Atmosfera-i pregătită, iar rug
byștii din România au o presă 
foarte bună. Trebuie să vă fur
nizez un singur detaliu : tur
neul dv. a fost la concurență 
cu cel al Argentinei (care, nota 
bene, a lăsat o bună impresie 
în Wales ; să nu uităm acel 
limită 18—19 cu care argenti
nienii au cedat — după ce con
duceau cu 18—16 — în urma u- 
nui „drop-salvator" al lui Ben
nett...). Ați cîștigat dv„ ro
mânii, pentru că a fost apre
ciat spiritul de înaltă sporti
vitate în care de fiecare dată 
a jucat în Marea Britanie 
XV-le României. Iată de ce 
— exceptînd Franța — sîntețl 
prima națiune continentală 
care va juca oficial pe terenu
rile britanice !

I-am mulțumit profesorului 
Glyn Maddocks pentru intere
santele-! informații și, eunos- 
cînd ambiția și dorința de afir
mare a sportivilor noștri, nc-am 
întărit convingerea că la 6 oc
tombrie, pe Arms Park din 
Cardiff, va fi un joc de mare 
încercare pentru rugbyul nos
tru, care va trebui cîștigat în 
vederea afirmării depline a re
putatei noastre reprezentative 
de rugby.

O competiție „tip-k.o.“, 
poate duce la surprize, 
ar fi și această victorie
Bridgend, pentru prima 

campioană ! In topul ga-

local va sărbători cu

Dimitrie CALLIMACH1

Dacă școlile și-ar deschide 
mîine porțile foarte mulți din
tre gospodarii acestora ar pu
tea sta cu fruntea sus. Direc
torii unor unități de învățămînt 
(și, implicit, personalul aferent) 
și-au înțeles obligațiile ce le 
revin, căutînd să asigure din 
vreme condiții optime lecțiilor 
de educație fizică, activităților 
sportive ale elevilor.

Exemple ? Sîntem tentați să 
începem cu ce! oferit de Li
ceul ind. 13 P.T.T., unde în
tregul local arată ca o expozi
ție I Sala de sport prevă
zută cu instalație electronică, 
curtea — parcelată cu terenuri 
de sport betonate, totul dove
dește spirit gospodăresc. Ca și 
în anii precedenți, elevii de 
aici vor avea toate condițiile 
oentru a realiza în orele de e- 
ducație fizică mult mai mult 
decît o «simplă pregătire fizică 
generală. Aproape la aceeași... 
scară se prezintă și școlile ge
nerale, în primul rînd ,,191", 
unde panourile de baschet lasă 
să se înțeleagă că această ra
mură de sport este prima în
tre cele îndrăgite de elevi, la 
strînsă concurență cu fotbalul, 
recomandat de un titlu de cam
pioană pe municipiu, la copii, 
de 8—10 ani, obținut anul tre
cut. Profesorul de specialitate 
Viorel Avram, sufletul activi
tății sportive din școală, are 
proiecte îndrăznețe, în noul an, 
tot în sfera jocurilor, în bas
chet, dar și în handbal. Ne-a 
promis să ni le dezvăluie ime
diat după reluarea cursurilor.

Note bune la capitolul „pre
ocupare, spirit gospodăresc" pot 
fi atribuite și școlilor generale 
160, 197, 198, 204 și 205, unde — 
spre bucuria elevilor care vor 
învăța aici — lecțiile de educa
ție fizică, recreațiile, orele li
bere vor avea un mediu am
biant dintre cele mal plăcute.

Am fost tentați să rămînem 
în zona calificativelor și note
lor de... trecere și în cazul al
tor unități de învățămînt din 
acest sector (cu multe săli de 
gimnastică și spații de curte 
transformate în terenuri de

sport), apreciate pentru rezul
tatele înregistrate în activita
tea sportivă de masă și chiar 
în cea de performanță. Cum se 
prezintă, de pildă, Școala ge
nerală 164. o veritabilă pepi
nieră a atletismului bucureș- 
tean. Spre regretul nostru, 
însă, complexul sportiv al a- 
cestei școli nu va putea fi... 
dat la cheie odată cu primul 
clinchet de clopoțel. S-a pornit 
la o acțiune de anvergură — 
un stadion prevăzut cu ame
najări pentru atletism — dar 
forțele școlii. în pofida efortu
rilor unor cadre didactice de 
specialitate, în frunte cu pro
fesorii Dumitru Gîrleanu și 
Al. Techirdalian, se dovedesc 
prea modeste. Colectivul de 
aici este depășit de amploarea 
lucrărilor. Cine îl ajută ?

Nici la Liceul „Tudor Vladi- 
mirescu", noul an școlar nu se 
va deschide, în ceea ce privește 
baza materială a activității de 
educație fizică, sub auspiciile 
dorite. Prof. Ștefania Teodo- 
rescu, încadrată aici (și tot
odată inspectoare metodistă a 
școlilor din sector) își mani
festa amărăciunea pentru fe
lul în care constructorii au re- 
amenajat sala da gimnastică : 
pereții, prin tapetul lor atră
gător, îndeamnă, într-adevăr, la 
o activitate laborioasă, în 
schimb pardoseala, aparatura, 
băncile, transformate în... sche
le (!) sînt stropite de var și 
vopsea. Este ușor de imaginat 
ce volum de muncă va fi nece
sar pentru ca sala de sport de 
la „Tudor Vladimirescu", 
dintre celfe mai frumoase 
Capitală, să arate așa cum 
resc cei de aici.

Doar cîteva zile au mai
mas pînă la începerea cursuri
lor. Vrem să credem că în 
toate cazurile directorii de școli 
din acest sector și persona
lul administrativ de care dis
pun vor valorifica fiecare oră 
pentru ca Ia 15 septembrie fie
care unitate de învățămînt să 
se prezinte ... gata de start.

una 
din 
do

ră-

Tiberiu STAMA

Un nou film documentar sportiv

EXERCIȚIUL FIZIC-SANATATE, PRODUCTIVITATE
Zilele trecute a avut loc pre

zentarea filmului documentar 
„EXERCIȚIUL FIZIC — SĂ
NĂTATE, PRODUCTIVITATE", 
realizat la cererea C.N.E.F.S. și 
U.G.S.R. Producție a Studiou
lui cinematografic „Alexandru 
Sahia" (regia — Eugen Popiți, 
consultanți științifici — prof. 
Teoharie Bozianu și prof. E- 
frern Cherteș), pelicula color 
constituie o pledoarie pentru 
exercițiul fizic prin gimnastică 
la locul de muncă, mijloc plă
cut și eficient de menținere și 
întărire a sănătății și puterii 
de muncă, de creștere a pro
ductivității muncii. Eroii do-

sonoră conving pe spec- 
indiferent unde mun

cit este de necesar exw- 
fizic. făcut zilnic, siSte- 
Calitatea producției este

cumentarului — muncitori șl 
muncitoare din unele întreprin
deri —, ca și comentariul din 
banda 
ta tor, 
cește. 
cițiul 
matic.
întregită de aspectul pregnant 
metodic, cu tentă medicală. 
Filmul este un real îndrumar 
pentru cei care organizează și 
conduc acest proces de largă 
semnificație socială.

UND SE VA RENUNȚA LA „HITURI"? DUMINICA

Nu o dată am scris ta cro
nicile noastre despre (ne) „opor
tunitatea" folosirii hlturilor (dis
putarea unui premiu ta două 
reprize, cu aceiași concurențl), 
soluție la care organizatorii au 
recurs (și, din păcate, continuă 
să recurgă), cu rare excepții, a- 
proape în toate reuniunile. Am 
arătat (exempliflcînd afirma
țiile noastre cu cazuri concrete) 
că „varianta hiturl", vădit efi
cientă pe plan financiar pentru 
instituție (același premiu' fugit 
de două ori aduce. Inerent. în
casări duble), nu este deloc In
dicată (ci dimpotrivă) pentru 
publicul parlor șl chiar pentru 
concurențl! respectivi, obligați la 
un efort dublu în interval de 
numai o oră. Atunci ctad o pro
bă se dispută in două manșe, 
pentru .jucători apare o nouă 
necunoscută (care, ta mod nor
mal. n-ar trebui să existe), cea 
a stabilirii hitulul ta care pre
zumtivul cîștigător este „lăsat" 
(sau nu) să meargă. Spunem 
așa, fiindcă nu de puține ori un 
cal „anonim" In prima manșă a 
cîștigat dezinvolt pe cea de a 
doua sau invers. ..dispoziția" de 
mers a concurentului ta cauză 
fiind în funcție de ..anumite in
terese". Vrem să credem 
puțin așa ni s-a promis

(cel 
cu

cîtva timp ta urmă) că organi
zatorii vor renunța la asemenea 
„experimente" neagreate de pu
blic și puțin recomandabile 
chiar pentru concur enti. RE
ZULTATE TEHNICE ale reuniu
nii de joi după-amiază : Cursa 
I : 1. Ispravnic (V. Gheorghe)
rec. 1:37,8, 2. Atol. 3. Spiral. 
Simplu 3, ordinea 11, ordinea 
triplă 596. Cursa a Il-a : 1. Ri
verana (A. Brallovschl) rec. 
1:35,0, 2. Gurița, 3. Hemion.
Simplu 8. ordinea 15. event 17, 
ordinea triplă 290. Cursa a IlI-a:
1. Furibunda (I. Ivan) rec.
1:34.8. 2. Curioasa. Simplu 5.
ordinea 9, event 12. triplu cîști
gător 322. Cursa a IV-a : 1. For- 
mlna (Gh. Tănase) rec. 1:26,3,
2. Incaș. 3. Fundy. Simplu 3, 
ordinea 10. event 13. ordinea tri
plă 176. Cursa a V-a : 1. Tabăra 
(N. Sandu) rec. 1:2S,5, 2. Gura
liva. 3. salata. Simplu 5. ordi
nea închisă, event 62. ordinea 
triplă 364. Cursa a Vl-a : 1. Hai- 
dueel (Gh Tănase) rec. 1:27,2. 
2. Santal. Simplu 3, ordinea 35, 
event 16. Cursa a Vll-a : 1. For- 
mlna (Gh. Tănase' rec. 1:26.4, 
2. Kandahar. 3. Incaș. Simplu 
■1,20. ordinea .12. event 6. ordi
nea triplă 52. Cursa a VIIl-a : 
1. Suvelnița (A. Brailovschi) rec. 
1:29,9. 2. Dialect. Simplu 3. ordi
nea 9. event 8. triplu eistigător 
74. Retrageri : Manșon, Helis, 
Rivan.

2.

1.

Gh. ALEXANDRESCU

FOTBAL. Stadion Steaua, 
ora 15 : Steaua — Dinamo 
București (Div. A) ; ora 
13,15 : steaua — Dinamo 
București (juniori) ; sta
dion Republicii, ora LI,30 : 
Progresul Vulcan — Auto
buzul (Div. B) : Stadion 
Republicii, ora 9,30 : Me
talul București — Rapid 
București (Div. B) ; stadi
on Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal București — Aba- 
toru București (Div. C) ; 
stadion Triumf, ora 11 : 
Automecanica București — 
Vîsccza București (Div. 
C) ; stadion Mecanică fi
nă ora 11 : Sirena Bucu
rești — Voința București 
(Div C) ; stadion ICSIM, 
ora 11 : ICSIM București 
— Danubiana București 
(Div. C) ; stadion Electro
nica. ora 11 : Electronica 
București — Automatica 
București (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreas- 
ca, ora 10: Progresul Bucu
rești — Știința Bacău 
(Div A — feminin)

RUGBY. Stadion Parcul ' 
Copilului, ora 10 : meci
de verificare a echipei 
naționale.



A treia victorie In „Trofeul Tomis" la volei masculin • CAMPIONATE • COMPETIȚII •
4

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 3-0 VÎSLE SI RAME DE AUR, ARGINT Șl BRONZ 
IȘI DISPUTĂ AZI TITLURILE DE CAMPIOANE

CONSTANȚA, 7 (prin te
lefon). După două zile de 
concurs, în turneul internațio
nal de volei, „Trofeul Tomis", 
care sc desfășoară in Sala 
sporturilor din localitate, nu
mai echipele României și Iu
goslaviei rămăseseră neîn
vinse. întîlnirea dintre aceste 
două fruntașe ale clasamen
tului căpătase, deci, o im
portanță deosebită. De data 
aceasta, voleibaliștii noștri au 
evoluat cu un grad sporit 
de concentrare în- joc, știind 
că adversarii lor alcătuiesc o 
formație omogenă și bătăioa
să, cu o capacitate mare de 
ripostă, o echipă care a fă
cut progrese remarcabile în 
ultima vreme și care pretinde, 
pe bună dreptate, o prezență 
■între favoritele viitoarelor 
C.E. Deci, acționînd mult mai 
legat și mai atent, sextetul 
român a avut în cea mal ma
re parte a timpului iniția
tiva, deși voleibaliștii iu
goslavi nu au renunțat nici o

ROMÂNIA - 

IUGOSLAVIA (m) 
6-10, LA TENIS 

DE MASA
în Sala sporturilor din duj- 

Napoea s-a desfășurat fatUnirea 
Internațională de tenis de masă 
dintre reprezentativele masculine 
ale României șl Iugoslaviei, Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 
10—6 in favoarea echipei Iugo
slaviei. lată rezultatele partide
lor: Z. BShm — Z. Kosanxwiei 
0—2 (—2B, —15), S. Doboșl — Z. 
Kaldnlei 2—1 (25, —21, 11), I,
Bohm — S. Kovacl 2—0 (17, 19), 
St. Mo-raru — A. SUpancicl 0—2 
(—17, —19), Doboș! — Kosanovici 
6-2 (—16, —17), z. Bbhm — 
Kovacl 2—1 (—7, 17, 15), I. BOhm
— Stirpancici 0—2 (—17, —15),
Moraru — Kalinicl 2—0 (19, 15), 
Doboș! — Kovacl 2—0 (14, 12),
Z. Bohm — Sttpaaiciei .2—1 (—19, 
13, 19) !, I. Bdhm — KaMnici 1—2 
(—14, 19, 14), Moraru — Kosano
vici Ir—2 (—10, 19, —16), Doboș!
— SHipamcioi 0—2 (—13, —12), Z.
Bdhm — Kalinicl 1—2 (43, —14,
—17), I. Bdhm — Kosanovici 1—2 
(23, —20, —18), Moraru — Kovacl 
1—2 (—16, 13, —16). (M. RADU — 
coresp.)

CANOIAJin FEMININ Șl
(Urmare din pag. 1)

instalat definitiv canotajul fe
minin românesc pe podiumul 
mondial : locul III atit în cla
samentul general pe medalii, 
cit și in cel pe puncte (pri
mele 6 locuri din fiecare probă, 
la fiecare ediție).

Ca un amănunt interesant : 
există o probă in care spor

tivele noastre să nu fi cucerii 
cel puțin o medalie ! Cea mai 
constantă comportare a avut-o 
echipajul de 4+1 rame, meda
liat la 4 ediții cu bronz. De 
cite trei ori au urcat pe po
dium bărcile de 2 f.c. (aur, 
argint, bronz) și 4+1 vîsle (ar
gint, argint, bronz), iar „optul" 
a obținut de două ori medalii 
de bronz. La Bled, sportivele 
noastre au cucerit primele

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 1 SEP
TEMBRIE 1979. Extragerea I : 
13 77 11 49 35 69 31 67 29 ; Extra
gerea a II-a : 15 66 71 18 80 62 
9 45 8. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURT: 647.974 lei din care 42.667 
lei report Ja categoria 1.

CiNE JOACĂ ASTĂZI, 
MîiNc POATE CÎȘTIGA i

« Tragerea excepțională Pro- 
noexpres de mîine oferă partl- 
cipanților șanse multiple de a 
cîștiga autoturisme „Dacia 1300“ 
și „Skoda 120 L“, sume de
50.000, 15.000 lei etc., precum și 
excursii atractive în R.S. Ceho
slovacă — R.P. Ungară sau în 
R. D. Germană. MAI MULTE 
BILETE JUCATE — MAI MUL
TE POSIBILITĂȚI DE A VA 
NUMĂRĂ PRINTRE MARII CIȘ- 
T1GATORI 1

(Tragerea va avea loc la ora 
16,39 în sala clubului Finanțe- 
Bănct din București, str. Doam
nei nr. 2 : num«ereCe cîștigă'bOfa'De 
vor fi radiodifuzate și televizate 
in cursul serii'.

• Concursul Pronosport con
stituie, de asemenea, un bun 
prilej de afirmare pentru cei 
mai pricepuțl amatori de pro
nosticuri sportive. După toate 
probabilitățile, rezultatele-sur- 
prlză nu vor lipsi nici de a- 
ceastă dată, spre satisfacția ce
lor ce vor reuși să le antici
peze cu mai multă exactitate. 
Agențiile Loto-Pronosport vă 
așteaptă astăzi pentru a vă în
cerca șl dv. șansele. 

clipă la gindul că ar putea 
să producă o surpriză și să-și 
netezească drumul spre vic
torie în competiție. Ei s-au 
menținut permanent în plasa 
jucătorilor noștri, luptind cu 
multă ambiție pentru fiecare 
minge și menținînd scorul 
echilibrat (10—10), pină în fi
nalul setului I. Blocajul su
perior al reprezentativei Ro
mâniei, intervențiile inspirate 
la dublaje, precum și com
binațiile rapide la fileu au 
dus, însă, la o detașare evi
dentă în final și victoria în 
set (15—10). în seturile urmă
toare, voleibaliștii noștri s-au 
detașat de la început și nu
mai ușoarele neatenții în pre
luare, atunci cînd scorul lu
ase proporții (II ; 11—â ; ni: 
19—2) au făcut ca Iugoslavia 
sa reducă din handicap și să 
evite pierderea acestor seturi 
la diferențe prea mari. De 
remarcat că, în această par
tidă, trăgătorii noștri princi
pali, Dumănoiu și Tutovan, 
e-au simțit mai angajați *n 
jocul echipei, dîndu-i astfel e- 
chilibrul de care avea nevoie 
pentru a face față unui meci 
mult mai pretențios decît în 
zilele precedente. Pe linia 
constant bună arătată pină 
acum, ceilalți componenți. A- 
șadar, 3—0 (10, 11, 7) pentru 
reprezentativa României. Ar
bitrii Wu Ti Zhong (R. p. 
Chineză) — E. Gramsch (R.F.G.) 
au condus bine echipele : RO
MANIA — Oros (Sterea), Du- 
mănoiu (Hînda), Pop, Pău- 
șeseu (Enescu), Tutovan (Ma- 
cavei), Gîrleanu ; IUGOSLA
VIA — Tasevski (Srbinov- 
ski), Lozancici (Malevici), Bo- 
goevski (Mitici), Trifunovici, 
Jovici, Travica (Kulici).

Echipa R. P. Chineze, desfă- 
șurînd, din nou, un joc spec
taculos și aplaudat de numero
sul public, a cîștigat cu 3—0 
(8, 4, 13) întilnirea cu formația 
R. F. Germania. Arbitraj foar
te bun al cuplului L. Kiss 
(Ungaria) — Gh. Fortuna (Ro
mânia).

în ultimul meci al zilei : 
Ungaria — Bulgaria 2—3 (—6, 
13, —8, 15, —9).

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA, coresp.

A CONSOLIDAT POZIJIA
poziții pe podium la simplu 
(aur) și dublu vîsle (bronz).

Și Încă o constatare deloc 
lipsită de interes : patru țări, 
și anume R. D. Germană, 
U.R.S.S.. România și Bulgaria 
au cumulat 69 din cele 90 de 
medalii atribuite (76,6%) și 451 
de puncte din 658 posibile 
(68,5%). Așadar, cu un an îna
intea J.O. de la Moscova, ma
rile favorite ale celor 6 finale 
din programul canotajului fe
minin se profilează clar, dar 
nimeni nu exclude surprize 
posibile $i din partea canotoa
relor din S.U.A., Canada, R.F. 
Germania sau- Olanda.

CLASAMENT PE MEDALII
(5 ediții)

1. R.D. GERMANA îl—6—1 28
Z. U.R.S.S. 5—7—5 17
3. ROMANIA 2—3—9 14
4e BULGARIA 2—6—2 10

»—7. R.F. GERMANIA 0—Z—2 4
OLANDA 0—2—2 4
S.U.A. 0—2—2 4

S. CANADA 0—1—3 4
9. UNGARIA 0—1—2 3

10—11. BELGIA 0—0—1 1
POLONIA 0—0—1 1

CLASAMENT PE PUNCTE
(5 ediții)

1. R. D. GERMANA 185 P
2. U.R.S.S. 108 P
3. ROMANIA 81 P4. BULGARIA 77 P
5. S.U.A. 44 P6. R. F. GERMANIA 37 P7. OLANDA 36 n
8. CANADA 30 n
9. Ungaria 18 p ; 10. Polonia :13
p ; 11. Cehoslovacia 8 p ; 12.
Franța 7 p ; 13—14. Australia și
Belgia 4 p ; 15. Norvegia 3 p
16. M. Britanic Z p ; 1 7. Noua Ze-
elandă 1 p.

LA DEVA, CONCURS DE SELECȚIE 

PENTRU GIMNASTICĂ Șl ATLETISM

Miereurl 12 septembrie, Liceul de istorie-filologie din Deva, 
cu program de gimnastică și atletism, organizează un concurs 
de selecție pentru depistarea unor viitoare sportive talentate, 
care urmează a ti incluse în clasele I—Vm-a (gimnastică) șl a 
V-a—Xn-a (atletism). Pentru gimnastică, clasde I și Ii-a, se 
pot- prezentei Sportive Începătoare, iar pentru clasele a IlI-a— 
a Vm-a — sportive clasificate din toată tara.

Sportivele care vor trece cu succes testul de selecție vor îi 
admise ca eleve ale liceului, urmind a ii se asigura școlarizare, 
condiții de cazare și masă.

Astăzi vom cunoaște pe noile 
campioane ale țării la canotaj 
feminin. Vîsle și rame de aur, 
argint și bronz, recent laureate 
în marea întrecere de la Bled 
se vor prezenta la startul celor 6 
pwbe clasice pe apele lacului 
Snagov, pe care organizatorii se 
sftrăduiesc să-l curețe de plauri 
șl iarbă, cane și ieri îi mai aco
pereau suprafața, exact pe pista 
de concurs.

In perspectivă, un veritabil 
spectacol de gală, în care vom 
putea urmări, intr-o dispută a- 
tractivă, canotoare de valoare 
mondială, alături de mai tinere 
vîslașe sau ramere, care nu au 
renunțat încă la selecția pentru 
J.O. de anul viitor.

O probă foarte interesantă se 
anunță finala de simplu, unde 
proaspăta campioană a lumii, 
Sanda Toma, va trebui să facă 
față ambițiilor declarate a£e 
fostei campioane naționale, Va
leria R&cilă-Roșca. Aceasta din 
urmă, medaliată cu bronz în 
proba de dublu vîsle de la Bled, 
ține morțiș să demonstreze tu

G. MARINESCU (VOINȚA BUCUREȘTI) CONDUCE IN 
CRITERIUL INTERNAȚIONAL AL JUNIORILOR LA 

CICLISM
CONSTANȚA, 7 (prin telefon). 

Etapa a Il-a a Criteriului inter
național pentru juniori la ciclism, 
proba de contratimp individual 
s-a desfășurat ioi dimineață, pe 
șoseaua Constanța — Negru Vo
dă, pe distanța de 20 km. Vre
mea bună, fără vînt și buna or
ganizare a curselor au permis 
sportivilor să concureze în con
diții tehnice dintre cele mai bune, 
iar rezultatul s-a văzut în timpii 
satisfăcători înregistrați de spor
tivi. Astfel, învingătorul etapei, 
Giorgian Marinescu (Voința Bucu
rești' . a obt.inut pe distanța a- 
mintilă 36:35,3, ceea ce reprezintă 
o modie orară de 44,300 krrî Vic
toria tînărului reprezentant al 
clubului sportiv Voința București 
a determinat propulsarea sa pe 
primul loc în. clasamentul gene
ral al „Criteriului*4. lată rezulta
tele înregistrate in proba de con

AZI, FINALELE ÎN TURNEUL DE TENIS (JUNIORI) 
DE LA MAMAIA

MAMAIA, 7 (prin telefon). 
Turneul internațional de tenis 
rezervat juniorilor a ajuns în 
faza semifinalelor. în probele de 
simplu doar doi sportivi ro
mâni iși vor disputa întîietatea 
pentru primul loc, ceilalți 11- 
naliști fiind oaspeții străini pre- 
zențl la întreceri. Intr-una din 
semifinalele băieților (17—18 ani) 
s-au intilnit A. Marcu și C. ște~ 
fănescu, ei reeditînd, astfel, la 
Mamaia meciul care și-1 dispu
taseră cu cîteva zile In urmă în 
Capitală pentru titlul național. 
$i de data aceasta A. Marcu a 
terminat învingător cu 6—3, 6—3. 
A doua semifinală s-a disputat 
între românul A. Mîrza și ceho
slovacul M. Vesely. A cîștigat 
acesta din urmă cu C—7, 6—2, 
6—1. Finala categoriei se va ju
ca intre Marcu — Vesely. La 
17—18 ani fete, în prima semi
finală Marina Kondova (Bul
garia) a dispus cu 6—4, 6—4 de 
Cosmina Popescu (România), iar 
în a doua semifinală Ivona Een- 
dova (Cehoslovacia) a cîștigat cu 
6—3, 6—2 în fața Adrianei Vel- 
ceva (Bulgaria). în finală se vor 
întâlni Kondova — Bendova.

Băieți 15—16 ani. Rezultatele 
semifinalelor ; j. Gutl (Ungaria) 
— M. Șovar (România) 6—3, 
6—2 ; J. Cihak (Cehoslovacia) — 
B. Toma (România' 6—1, 6—0,
Finala șl-o vor disputa Guti — 
Cihak ; fete 15—16 ani ; în semi
finale Natașa Piskackova (Ceho
slovacia) — Dainela Moise 
(România) 6—2. 7—5 ; Luminița
Sălăjan . — Mariiena Totoran 
6—0, 6—4 (un foarte bun rezul
tat al jucătoarei da la Politeh
nica Cluj-Napoca, antrenată de 
Gh. Rado). Finala va avea loc 
între Piskackova — Sălăjan. în 
probele de dublu rezultatele 
semifinalelor sînt următoarele : 
fete : Cosmina Popescu. Ga
briela Szdkd — Marilena Totoran, 

CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS - formă operativă 
de plată a primelor de asigurare

Administrația Asigurărilor de Stat recomandă asigurațitor să 
Moșească ca formă de plată a primelor de asigurare „eonsim- 
tămcntul scris". Acesta constă fa împuternicirea ce se dă de 
către asigurați plătitorilor de retribuții de a achita Administra
ției Asigurărilor de Stat, din drepturile lor, primele, atît pentru 
asigurările in curs, cit și pentru cele pe care le vor Încheia 
sau reînnoi. In acest mod, prin plata la termen a primelor, 
asigurați! beneficiază neîntrerupt de drepturile ce decurg din 
asigurare.

turor că mai are un cu-vtnt de 
spus la simplu, în timp ce co
echipiera sa, Olga Homeghi, a 
trecut în barca de 4+1 vîsle a 
clubului Viitorul, pentru a o în
tări. Dealtfel, această finală 
(4+1) se anunță și cea mai echi
librată, Viitorul, Dinamo, Steaiua 
și Voința Timișoara avînd șanse 
evidente de cîștig.

In întrecerile ramerelor, spor
tiv efle dinamoviste vor pomi cu 
prima șansă, atit la 2 f.c. (unde 
EI. Oprea și FI. Dospinescu — 
medalie de argint, la Bled, n-au 
cum să piardă), cit și la 4+1, o 
barcă deosebit de omogenă. In 
schimb, in cursa .,optuTilor“, e- 
levcle lui Stelian Petrov vor tre
bui 6ă facă față vigorii șl ambi
țiilor unui echipaj mai tânăr, cel 
de la Viitorul. Interesant de 
urmărit șl evoluția celor două e- 
âeve ale Liceului industrial nr. 21 
din Capitală. Rodiea Grădinara 
și Maria Tănase, campioane mon
diale de juca ioane la 2 f.c.

Primul start de astăzi este pro
gramat la ora 9.

Adrian VASILiU

tratimp : 1. G. Marinescu 36:35,3,
2. M. Lesnișwski (Polonia) 27:32,0,
3. N. Tone (Voința București)
28:93,7, 4. Gh. Dănilă (Petrolul 
Ploiești) 28:13,3, 5. I. Radu (C.S. 
Brăila) 20:31,6, 6. P. Solkowiak 
(Polonia) 23:34,6, 7. W. Lesek 
(Polonia) 38:45,2, 8. M. Mărginea- 
nu (C.S. Brăila) 28:45,9, 0. Gh.
Vasillu, (Hidrotehnica Constanța) 
28:51,2, 10. FI. Sîrbu (Voința Plo
iești) 23:57,5. Clasament generai 
după două etape : 1. G. Marin es
eu 3hl5:46, 2. M. Lesniewski
>hl6:445 3. N. Țone 3hl7:15. Vi
neri se desfășoară etapa a iu-a, 
o probă de fond pe ruta Cons- 
fitanța — Urgușor — Cheia — 
Tariverde — Constanța, 120 km 
iar sîmbătă, etapa a îv-a, o 
cursă pe circuit, pe Bd. Aurel 
Vlaicu — Mamaia. Ambele etape 
încep la ora 9. (C. popa — co
resp.).

Carmen Cazacliu G—1, €—0 ; A- 
driana Velceva, Marina Kondova 
— Ivona Bendova, Natașa Pis
kackova 6—2, 6—0 ; băieți: Vesely, 
Cihak — Popa, Antonescu 6—2, 
6—2 : Gutl, Sarretl (Ungaria) — 
Ștefănescu. A. Marcu 6—4, 2—0, 
6—2. Finalele au loc sîmbătă. 
(G. TAMAȘ — coresp.).

TRIALUL BOXERILOR
JUNIORI

Foarte bună ideea Federației 
române de box de a organiza a- 
cest trial al colon» mai buni p»u- 
giildști juniori din țară. Speranțe
le boxului românesc din peste 2C 
de localități din țară au urcat 
ringufl arenei „Timpuri noi" dUn 
Capitală cu dorința de a demon
stra în fața antrenorilor și spe- 
ciafliștilor federației de speciali
tate calități care să le permită 
includerea In lotul lărgit, ce va 
începe pregătirile în vederea vii- 
•toarelor competiții internaționale 
de anvergură (campionatteie euro
pene, Balcaniada, „Cupa Piete- 
nia"). De remarcat că în afara 
unor sportivi din centre consa
crate cum sînt Reșița, Cracovia, 
Galați sau Brăila, pe ringul bucu- 
reștoan au evoluat șl tineri pu- 
giiiiști din secții nou înființate, 
cum sînt Dorohol, Fălticeni, Mîn> 
șa sau Vulcan.

Programul primelor două reu
niuni (sîmbătă de la ora 16 se 
va disputa ultima gală a trialu
lui1) a fost foarte încărcat : 24
de partide au avut loc joi, iar 
alte 18 vineri. IATA CÎTEVA 
REZULTATE : V. Rusu (Bacău) 
b.p. D. Tănase (Km. Vî+cea), I. 
Poor (Baia Mare) b.p. M. Sarău 
(Galați), FI. Eva (Reșița) b.p. M. 
Bența (Sibiu), I. Matei (Bucu
rești) b.p. G. Oprișor (Craiova), V. 
BuQgărașu (București) b.p. Șt. 
Vlasie (Borzești), D. Nan (Baia

IN ATENȚIA
AUTOMOBILISTELOR

Administrația Asigură
rilor de Stat aduce la cu
noștință automîtWiștiilor, 
care au contractate asigu
rări pentru avarii auto- 
casoo cu plata primelor in 
rate, că este necesar să 
achite la termen aceste 
rate, pentru a nu prejudi
cia continuitatea raportu
rilor de asigurare.

Plata ratelor de prime 
se poate face la responsa
bilii cu asigurările din u- 
nitățile socialiste, la a- 
genții și inspectorii de a- 
ăg'urare sau, direct, la 
orice unitate ADAS.

Mare) b.n. D. lancu (Tirgovlște), 
C. Radu (Tirgoviște) b. ab. 2 N. 
Vlad (Ploiești), v. Pavel (Bacău) 
b.p. F. Bălan (Dorohoi), M. Gru- 
iescu (București) b.p. Fi. Vulpe 
(Brașov), I. Moldovan (Brăila) 
b.p. I. Rad (Hunedoara), L. Ro
tam (Rm. Sărat) b.p. Fl. Trip 
(Timișoara). (Daniel DIACONES- 
Cu — coresp.).

DIVIZIA A LA HANDBAL
tUrmare din pao I)

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 22—17 
(12—8). O partidă destul de e- 
chilibrată in marea majoritate 
a timpului, care a debutat în 
ușoara notă de dominare a bra
șovenilor : 3—1 (min. 3), 4—3 
(8), 5—4 (11). După acest în
ceput bucureștenii își organizea
ză mult mai bine jocul de apă
rare, supraveghindu-l pe labo
riosul Liviu Bota din echipa 
brașoveană și, final izînd prompt 
cîteva contraatacuri prin Cos- 
ma, se detașează la 9—5 în min. 
21. Din acest moment soarta 
meciului a fost pecetluită, meri
tul ambelor echipe fiind acela 
că au luptat cu elan și ambiție 
până la fluierul final. Au mar
cat : Cosma 5, Bedivan 4, Flan
ges 4, Matei 3. Lieu 3, Ștcf 2, 
Grabovschi 1 — pentru Dinamo 
București ; Chicomban 5, Min
tiei 3, Bacea 2, Cian 2, Dumi
tru 1, Schmidt 1, Bota 1. Bucă 
1, Nediei 1 — pentru Dinamo 
Brașov. Au arbitrat N. Maghe
li u și V. Ciucă (Timișoara).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA CLUJ-
NAPOCA 21—20 (11—12). Cel
mai frumos joc al zilei,, și a- 
ceasta nu pentru că scorul a 
avut o evoluție palpitantă, ți- 
nîndu-i pe spectatori cu respi
rația tăiată din prima și pină 
în ultima secundă (referitor la 
acest final dramatic facem pre
cizarea că la 21—20 pentru ti
mișoreni, cînd mai erau 20 de 
secunde de joc, ei au ratat un 
atac, Diliță a fost eliminat și, 
timp de 15 secunde, clujenii

.avînd mingea și superioritate 
numerică, nu au reușit să în
scrie). Partida a avut ritm, s-a 
jucat foarte deschis, fără mo
mente de încercare de ținere a 
mingii, cele două formații lup
tind exemplar pentru o vic
torie care a revenit, în cele 
din urmă, timișorenilor, zicem 
noi pe merit, avînd în vedere 
superioritatea în finalizare a 
trioului Folker-Feher-Gunesch 
și a portarului Buligan, de a- 
semenea foarte bun în momen
tele decisive. în ciuda acestui 
fapt clujenii au condus în ma
joritatea timpului în prima re
priză pe fundalul unei exem
plare dăruiri, dar în partea 
a doua, cînd Diliță l-a marcat 
strict, om la om pe principalul 
realizator al clujenilor, Dan 
Petru, cursul jocului a devenit 
favorabil Politehnicii. Au mar
cat ; Folker 10, Echer 5. Cris
tian 4, Gunesch 2 — pentru
Politehnica ; Avram 7, Mircea 
4, Căldare 3. Dan Petru 3. 
Zaintireseu 3. — pentru Uni
versitatea. Au arbitrat P. 
Cîrligeanu și Gh. Dumitrescu 
(București).

La Brăila. în Sala sporturi
lor din localitate s-au desfă
șurat două meciuri. INDEPEN
DENTA SIBIU — H.C. MIN- 
AUR BAIA MARE 16—32 (8—15). 
Au marcat : Secășan 5, Schus
ter 3, Tîlvic 3, Schmidt 3, Hu- 
dea 2 pentru Independența ( 
Mironiuc 12, M, Voinea 6, Bo- 
roș 5, Panțiru 8, Radulescu 1 
pentru H.C. Minaur. Au arbi
trat AI. Virtopeanu și Șt. Geor
gescu (București).

STEAUA BUCUREȘTI — 
GLORIA ARAD 17—16 (7—8). 
Un meci de mare frumusețe, 
de un dinamism impresionant, 
în care arădenii puteau realiza, 
dacă insistau mai mult, o mare 
surpriză. Ei au condus jocul 
de-a lungul întregii prime re
prize. Pentru modul cum au 
știut să-și apere șansele, ca și 
pentru spectacolul oferit, am
bele echipe merită felicitări. De 
la Gloria s-au evidențiat Iones- 
cu și Kolleth. doi jucători care 
au realizat faze periculoase la 
poarta Stelei.

Au marcat : Stingă 4, Drăgă- 
niță 4, D. Marin 4, Voina 2, 
Kîcsid 1. Tudosie 1, Neagu 1 — 
pentru Steaua ; Ionescu 5, le
nea 4. Kolleth 2, Voitilă 1, Bur
gher 1, Ball 1, Mureșan 1, O- 
nescu 1 — pentru Gloria. Au 
arbitrat R. Antochi și I. Busch- 
ner (Brașov).

MIINE, O NOUĂ ETAPA 
IN CAMPIONATUL 

FEMININ
Mîine se va disputa o nouă 

etapă — a doua — din cadrul 
campionatului feminin, Divizia A. 
Programul acestei runde este ur
mătorul : Universitatea Timi
șoara — TEROM Iași ; Mureșul 
Tg. Mureș — Constructorul Baia 
Mare ; Progresul București — 
Știința Bac.lu (sala Floreasca, 
ora 10' ; Hidrotehnica Constanța
— Confecția București ; Rulmen
tul Brașov — Universitatea Cluj- 
Napoca.



CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C.C. AL P.C.R.
(Urmare din vag. 1)

rirea avuției naționale. Ia ob
ținerea unei însemnate pro
ducții suplimentare, la crește
rea nivelului de trai material 
și spiritual al poporului, la 
asigurarea condițiilor pentru 
îndeplinirea cu succes a sar
cinilor pe întregul cincinal.

Totodată, în spirit critic și 
autocritic, participanții Ia 
dezbateri au scos in evidență 
neajunsurile care mai dăinuie 
în industrie, agricultură, cons
trucții, în realizarea unor in
vestiții, în alte domenii de ac
tivitate economică și au pre
zentat măsurile ce vor fi luate 
în vederea înlăturării opera
tive a lipsurilor semnalate, 
pentru crearea celor mai bune 
condiții îndeplinirii ritmice a 
tuturor indicatorilor economici 
stabiliți pentru acest an și pen
tru 1980, pentru buna desfășu
rare a campaniei agricole de 
toamnă.

Analizînd modul cum se ac
ționează pentru aplicarea în 
viață a hotărîrilor de partid și 
de stat, stilul și metodele de 
muncă în activitatea organiza
torică și de cadre, buna pre
gătire a alegerilor de partid și 
întîmpinarea cu rezultate deo
sebite a Congresului al XII-Iea 
al P.C.E., vorbitorii au scos în 
evidență realizările și expe
riența pozitivă a organelor și 
organizațiilor de partid în în
făptuirea Programului partidu
lui, a indicațiilor secretarului 
general al partidului.

Arătîndu-se că în activita
tea organizatorică și de cadre 
s-au manifestat o serie de 
lipsuri, participanții la dezba
teri s-au angajat să intensifice 
munca organizatorică pentru 
îndeplinirea integrală a planu
lui pe anul în curs, pe între
gul cincinal, pentru întărirea 
criticii și autocriticii în viața 
internă de partid, a exigenței 
și combativității revoluționare, 
a disciplinei de partid și dc 
stat, pentru promovarea fer
mă a muncii și conducerii 
colective, exercitarea riguroasă 
a controlului în concordanță cu 
cerințele actuale ale dezvoltării 
economice și sociale.

Relevînd activitatea comitete
lor județene, a altor organe de 
partid și de stat pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a par
tidului, educarea acestora în 
spirit revoluționar, al princi
pialității partinice, combativi
tății, cinstei, echității și mora
lei comuniste, vorbitorii s-au 
referit la măsurile privind mai 
buna organizare a muncii de 
cunoaștere, pregătire, selecțio
nare, creștere și promovare a 
cadrelor, la promovarea mai 
fermă a cadrelor din rîndurile 
muncitorilor, femeilor și tine
retului.

Cei care au luat cuvîntul s-au 
referit Ia rolul activității ideo
logice, politico-educative al 
presei și radioteieviziunii în 
mobilizarea oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului nostru, la îndeplinirea 
sarcinilor economico-sociale, în 
educarea socialistă a maselor 
de oameni ai muncii. Totodată, 
s-a criticat faptul că în acti
vitatea unor organe și organi
zații de partid, consilii de e

ducație politică și cultură so
cialistă, secții de propagandă 
ale unor comitete județene de 
partid, organizații de masă și 
obștești, instituții de cultură și 
învățămînt, mijloace de infor
mare în masă, continuă să se 
manifeste serioase neajunsuri 
care se reflectă, în multe ju
dețe, în rezultate slabe în în
deplinirea sarcinilor de plan, 
în calitatea necorespunzătoare 
a unor produse, în risipa de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie, în modul de 
gîndire și de acțiune al unor 
oameni, în abateri de la prin
cipiile și normele vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste.

Pornind de la lipsurile sem
nalate, vorbitorii s-au anga
jat să acționeze pentru perfec
ționarea formelor și mijloace
lor muncii politico-educative, 
a învățămîntului politico-ideo
logic, valorificare^ mai efici
entă a tipăriturilor editate pe 
plan central și local și a lu
crărilor dedicate educării ma- 
terialist-științifice a maselor, 
ridicarea nivelului activităților 
politico-educative și cultural- 
științifice în cadrul Festivalu
lui național „Cintarea Româ
niei", îmbunătățirea conținutu
lui presei și emisiunilor de ra- 
dioteleviziunc.

Exprimîndu-și totala adeziu
ne la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, 
participanții la lucrările Consfă
tuirii s-au angajat să acționeze 
cu toată răspunderea pentru 
înfăptuirea neabătută a Progra
mului partidului, a indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, să militeze neobosit pentru 
ca în perioada premergătoare 
Congresului al XII-Iea al parti
dului. adunările și conferințele 
de dări de seamă și alegeri să 
determine ridicarea nivelului 
întregii munci de partid, creș
terea continuă a rolului orga
nelor și organizațiilor de partid 
în conducerea activității econo
mice și sociale.

în cadrul Consfătuirii a fost 
afirmată cu putere holărîrea 
de a dezvolta și intensifica po
litica de largă colaborare inter
națională a României socialis
te, de a milita ferm pentru în
făptuirea dezarmării, și în pri
mul rînd a dezarmării nuclea
re — una din cerințele vitale 
ale epocii noastre, factor e- 
sențial atît pentru dezvoltarea 
cu succes a construcției socia
lismului in țara noastră, cit și 
pentru progresul tuturor popoa
relor —, de a spori contribuția 
Ia lupta pentru libertate și in
dependență a tuturor națiuni
lor, pentru promovarea fermă a 
cauzei păcii, securității și des
tinderii, pentru o lume mai bu
nă și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

în încheierea Consfătuirii, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu atenție și subliniată în 
repetate rânduri cu vii și puter
nice aplauze.

Cuvîntarea se va da publici
tății.

Lft CONSTANTA, 
START

ÎN BALCANIADA
DE YACHTING

Mîine, în apropierea portului 
Tomis din Constanța, se va da 
startul în cea c!e a XIII-a ediție 
a Balcaniadei de yachting. La 
întrecere sînt prezent! cei mai 
buni specialiști ai genului din 
Bulgaria, Grecia, iugoslavia, 
Turcia șl România. Concursul se 
anunță extrem de interesant, de
oarece sportul cu vele se bucură 
de o mare popularitate în Grecia 
șl Iugoslavia, ai căror sportivi 
sînt laureați cu titluri olimpice 
și europene, în timp ce veliștli 
din celelalte țări, în urma pre
gătirilor efectuate, vor încerca 
să demonstreze calități care să-1 
propulseze în elita internațională 
a acestui frumos sport.

Reprezentanții noștri. după 
cum ne-a spus antrenorul coor
donatei' al lotului, Andrei Butu- 
caru. vor face tot ce le stă în 
puteri pentru a se clasa în mod 
onorabil, mulți dintre ei avînd 
reale șanse la locurile fruntașe. 
Printre aceștia se află concuren- 
ții de la clasa ,,Optimist" — 
copii pînă în 15 ani. Florin Mu
gur și Florin Făgărășanu. La 
. F.D.- cuplul Mircea Carp — A- 
drian Arendt se anunță extrem 
de redutabil în timp ce la 
„Finn* și juniorii și seniorii noș
tri par lipsiți de șanse în fața 
experimentalilor lor adversari.

Sîmbătă dimineața toate dele
gațiile vor face cunoștință cu... 
valurile Mării Negre, iar după- 
amiază va avea loc deschiderea 
festivă a competiției. Iată pro
gramul d>e desfășurare a celei 
de a XIII-a ediții a Balcaniadei 
de yachting: duminică, ora 11, re
gata 1. luni, ora 11, regatele î 
șl 3, mărfi, ora 11, regatele 4 și 
5, miercuri, ora 11, regata a 6-a,

cx* tir COMPORTARE MERITORIE A PUȘCAȘILOR JUNIORI
LVOV, 7 (prin telefon). După 

o frumoasă festivitate de des
chidere, desfășurată în fața ve
chiului teatru din centrul o- 
rașului, pe poligonul din lo
calitate au început Campiona 
tele europene de tir, rezer
vate seniorilor si juniorilor.

Cea mai frumoasă probă a 
zilei a fost, cum era de aș
teptat, cea de pistol liber (se
niori). Ca la mai toate marile 
întreceri din ultimul timp, tra
diția s-a confirmat : a cîști- 
gat un necunoscut, de data a- 
ceasta pictorul finlandez P. 
Palokangas, care a reușit, la 
36 de ani, ceea ce nici el pro
babil nu se mai aștepta : 577 p 
— record mondial egalat, în 
condițiile în care elvețianul 
Minder, campion mondial cu 
aceeași cifră, s-a clasat pe lo
cul 9 cu 562 p. De menționat 
că primii patru clasați au reu
șit cifre de la 570 p în sus, 
ceea ce confirmă că actualele 
întreceri au un nivel foarte 
ridicat. Reprezentantul nostru, 
P. Ilie, aflat în progres, și-a 
depășit recordul personal cu 
un punct și s-a clasat pe lo
cul 10 cu 561 p. Din păcate,

schimb juniorii au avut o com
portare mai bună la pușcă 
standard 60 f c. Fl. Cristofor a 
obținut al doilea rezultat in
dividual (593 p), dar el nu s-a

L. Pop a confirmat lipsa de
formă, ocupînd locu’1 30 CU
549 p.

Dacă satisfacțiile noastre au
fost mici la pistol liber. în

35 de ani de la victoria

revoluției socialiste în Bulgaria

PESTE UN MILION DE PARTICIPANT! 
LA SPARTACHIADA NAȚIONALA

Se împlinesc 35 de ani de la memorabila zi de 9 sep
tembrie 1944, in care entuziasmul înflăcărat al maselor 
conduse de comuniști a dus la victoria definitivă a luptei 
revoluționare, avind drept obiectiv, succesul deplin al socia
lismului pe pământul Bulgariei.

In cei 35 de ani de viață nouă, țara vecină și prietenă a 
devenit înfloritoare, puternică, apreciată pretutindeni așa 
cum n-a fost nicjodată in trecut.

Astăzi, mișcarea sportivă 
din R. P. Bulgaria se dove
dește a fi un adevărat front 
al sănătății, vitalității și 
capacității de muncă crea
toare. Pretutindeni în Bul
garia populară cresc și se 
călesc noi sportivi, care 
după ce se afirmă în com
petițiile de mase evoluează 
cu succes în marile întreceri 
internaționale.

Recent s-au încheiat 
disputele Spartachiadei na
ționale, organizată la toate 
disciplinele sportive olim
pice, la care au luat startul 
peste uu milion de cetă
țeni ! Finalele organizate în 
diferite orașe ale Bulgariei 
și îndeosebi în marile centre 
— Sofia, Plovdiv, Varna, 
Blagoevgrad, Ruse — au 
scos în evidență forma bună 
a unor sportivi consacrați 
ca și apariția unor tineri 
care vor fi incluși în lotu
rile olimpice. Dealtfel, re
centa Spartachiadă organi
zată în Bulgaria a constituit 
una din cele mai Impor

clasat decît al patrulea, pier- 
zînd la baraj medalia de bronz. 
După cum ceilalți doi repre
zentanți ai noștri, Minișan și 
Tătaru. au realizat 591 p și, 
respectiv, 589 p.

Și juniorii de la pistol vi
teză au început concursul. în 
manșa întîi, Țîrloiu a reușit 
295 p, Cristache 291 p și 
Neagu 289 p, urmînd ca abia 
după manșa a doua, progra
mată vineri, să cunoaștem po
zițiile finale. Oricum, lupta se 
anunță foarte strînsă.

REZULTATE TEHNICE: pis
tol liber, seniori : 1. P. Palo
kangas (Finlanda) 577 p — rec. 
mondial egalat. 2. H. Volmar

FLORIN GHEORGHIU CÎȘTIGĂ 

ÎN FAȚA LUI GHENADI KUZMIN
RIGA, 7 (Agerpres). — In 

runda a doua a turneului in
terzonal de șah de la Riga, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu, jucînd cu piesele negre, 
l-a învins pe marele maestru 
sovietic Ghenadi Kuzmin. Alte 
rezultate : Miles — Țeșkovski 
1—0 ; Larsen — Rimsdik 1—0 ; 
Liubojevici — Grunfeld 1—0 ; 
Ribli — Bouaziz 1—0 ; Tal — 
Polugaevski 1—0 ; Tarjan — 
Mednis 1—0 ; Adorjan — Ro- 
driguez remiză. 

tante selecții în vederea de
finitivării loturilor olimpice 
care vor fi prezente la J.O. 
de vară de la Moscova,

Dezvoltarea impetuoasă 
din ultimii ani a sportului 
bulgar se datorește unor 
factori importanți ca : baza 
de mase — izvor nesecat 
de talente din care apar 
sportivii de performanță ; 
o excelentă pregătire a ca
drelor la Institutul superior 
de cultură fizică și sport 
„Ghecrghi Dimitrov" din 
Sofia ; amenajarea unor 
baze sportive de la cele 
mai simple pină la marile 
complexe sportive.

Participarea sportivilor 
bulgari la marile compel! 
ții, precum și schimbul de 
experiență cu toate țările 
contribuie tot mai mult la 
afirmarea pe plan interna
țional a sportivilor din țara 
vecină și prietenă. Succesele 
lor de la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și 
europene sînt o mărturie e- 
locventă în acest sens.

(R.D.G.) 576 p, 3. V. Pottek
(R.D.G.) 571 p..„ 10. P. Ilie 
561 p..., 30. L. Pop 549 p | 
pușcă standard 60 f c, juniori :
1. M. Goberville (Franța) 594 p,
2. Al. Pasternak (U.R.S.S.) 594 
p, 3. C. Weide (Marea Bri- 
tanie) 593 p, 4. FI. Cristofor 
(România) 593 p.

Sîmbătă se desfășoară man
șa a doua la pistol viteză 
și pușcă standard 3 X 20 f (ju
niori) și pușcă liberă 60 f c la 
care vor participa și seniorii 
noștri I. Codreanu, M. Rotaru 
și R. Nicolescu.

Radu TIMOFTE

în clasament conduce Miles 
(Anglia), cu 2 puncte, urmat 
de Florin Gheorghiu (România), 
Ribli (Ungaria), Liubojevici 
(Iugoslavia) șl Larsen (Dane
marca) — cu cite 1,5 puncte.

SOFIA, 7 (Agerpres). — în 
turneul internațional de șah de 
la Albena (Bulgaria), după 
cinci runde conduce maestrul 
bulgar Velikov, cu 3,5 puncte. 
Șahistul nostru Ion Biriescu se 
află pe locul 5, cu 2,5 puncte.

TEODORA UNGUREANU, TRIPLĂ CAMPIOANĂ MONDIALĂ UNIVERSITARĂ!
(Urmare din pag. 1)

gureanu a fost notată numai 
cu 9,90, ca și Maria Filatova, 
care, venind cu o notă superi
oară de la individual compus 
(9,85, față de 9,80 .cit obținuse 
sportiva noastră), a cîștigat lo
cul I și medalia de aur. Dar 
joi. în finala pe aparate, Teo
dora a fost evident mai bună 
la sol și merita măcar să o e- 
galeze la totalul celor două 
note. Punct de vedere vehe
ment exprimat de public, cu
cerit de furtunoasa ,,Sanie cu 
zurgălăi" a Teodorei, ca și .de 
minunatul concert pentru pian 
și orchestră de Ceaikovski al 
Davîdovei. care au făcut din 
finalul întrecerilor de la gim
nastică (solul a fost ultima 
probă) un moment de adevă
rată apoteoză.

Se maj cuvine să spunem că 
tot joi, și tot la aparate, Teo
dora Ungureanu a fost bine 
secondată de Anca Grigoraș, 
care a obținut și ea două me
dalii, una de argint. Ia bîrnă, 
si una de bronz, la paralele. La 

bîrnă, mai ales. Anca s-a de
pășit pe sine și opinia specta
torilor a fost că merita și ea 
să urce pe locul I, alături de 
Teodora Ungureanu. Frumoasă 
revenirea Cristinei Itu. după 
accidentul suferit la nicior, e- 
voluția sa la sol apropiindu-se 
sensibil de înalta valoare a e- 
voluției celor trei premiate, Fi
latova. Ungureanu și Davidova.

încheind, deocamdată, consi
derațiile noastre despre gim
nastică, se cuvine să subliniem 
reușita ei la această Universia
dă, unde sportivii români au 
cucerit 13 medalii, performanță 
întru totul remarcabilă. Se poa
te spune fără a greși cu nimic 
că puternica și atît de apreciata 
în lume școală a gimnasticii ro
mânești s-a afirmat cu strălu
cire și aici, în Mexic.

Un ultim cuvînt despre po
ziția sportivilor noștri în cla
samentul pe națiuni. Din 90 de 
țări participante, România se 
află pe locul III, după U.R.S.S. 
și S.U.A., înaintea unui nume
ros pluton de puternice repre
zentative, ceea ce face ca ori

unde apar sportivii noștri. . pe 
terenurile și pe bazele sportive, 
ca și pe străzi, în oraș, să iz
bucnească, din senin, furtuna 
aplauzelor și repetate ..Bravo 
Rumania !“ Publicul mexican a 
fost cucerit de sportivii Româ
niei socialiste, de evoluția lor 
de înaltă valoare, ca și de fru
moasa lor ținută, de felul des
chis șl prietenos în care se 
manifestă peste tot în lume ro
mânii.

POLO. în partida decisivă din 
cadrul grupelor preliminare e- 
chipa României a întilnit forma
ția Cubei. La capătul unui meci 
dramatic în care au condus la 
un moment dat cu 6—2, iar ad
versarii au recuperat pînă ia 

.5—6, sportivii români au obți
nut victoria cu scoiul de 8—6 
(2-0, 2—2, 2—1, 2—3'. Golurile 
selecționatei române au fost rea
lizate de : Mirea 3, I. Slăvei. 
Răducanu, Nastasiu. Schervan și 
V. Rus.

GIMNASTICA. iată primele 
clasate în finalele pe aparate fe
minin — sărituri: Maria Filatova 
(U.R.S.S.) 19,500, Elena Davidova
(U.R.S.S.), 19,475. Teodora Un
gureanu (România) 19,400, Beth 
Johnson (S.U.A.) 19,175, Cristina

Itu (România) 19,150, H. Toyda 
(Japonia) 19,050 ; paralele; TEO
DORA UNGUREANU și Maria 
Filatova, ambele cu 19,40, Anca 
Grigoraș (România) 19,30, Svet
lana Grozdova (U.R.S.S.) 18,85,
B. Nakamura (Japonia) 13,65, Y. 
Foster (S.U.A.) 18,60 ; bîrnă :
TEODORA UNGUREANU 19,60, 
Anca Grigoraș șl Svetlana Groz
dova. ambele cu 19.50. Marla Fi
latova 19.45, Beth Johnson 18,80. 
B. Kaway (Japonia) 18,65 ; sol : 
Maria Filatova 19.80, Teodora 

Ungureanu 19.75, Elena Davido
va 19.60, Cristina Itu 19,45. 
Ann Woods (S.U.A.) 19,10, 1.
Kondo (Japonia) 19.05.

SCRIMA. Finala probei Indivi
duale feminine de floretă s-a 
încheiat cu victoria floretistei 
franceze Pasquale Trinquet, fostă 
campioană mondială de tineret, 
urmată pe podium de recenta 
învingătoare la C.M. de la Mel
bourne Cornelia Hanlsh (R.F.G.) 
și Mandy Dick (R.D.G.). Pe 
următoarele locuri Ingrid Losert 
(R.F.G.), Sabine Hertrampf 
(R.D.G.), Larisa Țagareva
(U.R.S.S.). Reprezentantele noas
tre, Marcela Moldovan șl Viorica 
Țurcan, n-au putut depăși faza 
eliminărilor directe.

TENIS. Dublu mixt — semifi

nale: Ruzici, Marcu — Peltier, 
Gettaur (Canada) 6—2, 7—5 ; sim
plu fete — sferturi de finală: 
Ruzici — Albers (Olanda) 7—5, 
6—2; simplu bărbați — sferturi 
de finală : Segărceanu — Fukul 
(Japonia)’ 7—5, 6—1 ; Dîrzu —
Metz (S.U.A.) 6—7, 7—5, 6—4;
dublu fete — sferturi de finală: 
Ruzici, Mihai — Errlgon, Ber- 
negger (Austria) 6—1, 6—0.

SĂRITURI. Proba masculină de 
platformă din cadrul concursului 
de sărituri în apă a revenit 
sportivului sovietic Aleksandr Ko
senkov — 589,08 puncte, urmat de 
Rolando Ruiz (Cuba) — 562,17 
puncte șl Li Kong Zheng (R.P. 
Chineză) — 547,56 puncte.

ÎNOT. Cîștigători: 100 m fluture 
femei : Betsy Rapp (S.U.A.) — 
1:04.04 ; 200 m bras femei: Irena 
Fleisnerova (Cehoslovacia) — 
2:41,0 ; ștafetă 4X200 m liber băr
bați: S.U.A. — 7:36,03.

FOTBAL. La închiderea ediției 
am primit rezultatul meciului, 
din cadrul grupei semifinale, 
dintre Mexic șl România : 1—0
(0—0). Formația țării gazdă a 
cîștigat prin golul marcat de 
Aguire în min. 72. Reprezentati
va studențească a țării noastre 
a făcut un meci slab, evoluînd 
mult sub posibilitățile sale.
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