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15 ani de la Congresul al IX-lea al P. C. R.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL SPORTULUI 
A REALIZAT NOI PAȘI SPRE 0 CALITATE SUPERIOARĂ

Se subliniază, cu deosebită satisfacție, puter
nica afirmare internațională a mișcării sportive 
românești în ultimii 15 ani, obținerea unor 
prestigioase succese în competiții de cea mai 
marc anvergură, îndeosebi la Jocurile Olimpice, 
campionate mondiale sau Jocuri Mondiale Uni
versitare. Sînt menționate, cum este și firesc, 
meritele individuale ale marilor noștri campioni,

O să pt amină înaintea startului

ANGAJAMENTE OLIMPICE 
PLINE DE DĂRUIRE 

Șl AVÎNT PATRIOTIC!

— Tovarășe Alexe Nicu, sîn- 
tețî unul dintre promotorii 
cercetării științifice în dome
niul sportului românesc. Cu
noașteți, deci, dinamica dez
voltării acestuia. Ce lucruri 
deosebite considerați că s-au 
înfăptuit. în ultimii 15 ani, în 
domeniul de care vă ocupați ?

— Aplicînd indicațiile date 
de conducerea partidului, per
sonal de către tovarășul 
NICQLAE CEAUȘESCU, secre
tarul generai al partidului, 
președintele țării, _ cercetarea 
științifică în domeniul sportu
lui, al celui de performanță 
cu precădere, s-a angajat _ în 
ultimii 15 ani într-o activitate 
tot mai concretă, implicîndu-se 
într-o mai mare măsură în 
procesul de consolidare a spor
tului nostru de performanță, 
în primul rind prin asigurarea

Ultima vcrilicarc publica, a olimpicilor noștri

ROMÂNIA-UNGARIA, 
LA HANDBAL MASCULIN

Partida are loc astăzi, de la ora 18, 
in Palatul sporturilor și culturii din Capitală

Selecționata olimpică mas
culină de handbal a României 
susține astăzi, la ora 18. In 
Palatul sporturilor și culturii, 
ultima verificare publică 
înaintea startului la Jocurile 
Olimpice. Parteneră li va fi 
selecționata olimpică a Unga
riei, cu care, dealtfel, a mal 
susținut în această săptămlnă

ale antrenorilor care-1 depistează și le desă- 
vîrșesc măiestria, dar poate că nu întotdeauna 
a fost apreciat la valoarea Sa reală rolul cer
cetării științifice, contribuția acestui domeniu 
de activitate la victoriile sportului românesc- 
Pe această temă, am purtat o discuție cu to
varășul Alexe Nicu, directorul Centrului de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S.

fel cu regularitate, s-a accen
tuat faptul că cercetarea știin
țifică a devenit astăzi A TRE
IA COMPONENTA a pregă
tirii sportivilor de perfor
manță. Vreți să explicați 1

— Afirm cu tărie acest ade
văr ! Alături de antrenor și 
medic, cercetătorul se inte
grează procesului de pregătire 
a sportivilor. Munca acestuia 
din urmă nu Se rezumă la a- 
meliorarea procesului metodo
logic ; cercetătorul este intere
sat să cunoască cît mai pro
fund comportamentul organis
mului în condițiile efortului 
fizic și psihic, în antrenament 
și în concurs. Cu alte cuvin
te, sportivul este... înconjurat 
astăzi de cercetare, pe toate 
planurile manifestărilor lui.

— Deci, o primă cale, cea 
directă. Există și o alta ?

— Indirect, ne implicăm în 
performanță prin cele cîteva

asistenței metodico-științifico 
de specialitate la o parte din 
loturile olimpice : atletism
(probe de semifond și fond), 
înot, canotaj academic femi
nin, handbal băieți, polo, lupte 
libejț,e și haltere...

— Deci, printr-o asistență de 
specialitate, calificată...

— O prezență permanentă 
pe lingă loturile menționate. 
Și aceasta fiindcă ne-am pro
pus să le studiem îndeaproa
pe ; să „desfacem" procesul 
complicat al fiecărui lot, por
nind de la selecție, urmărind 
pregătirea și perfecționarea 
sportivilor, inventariind și sta
bilind raporturile intime — s> 
optime — astfel ca eficiența, 
scopul final al oricărei acti
vități umane, să fie maximă.

— La unul din simpozioanele 
pe care le organizați, dealt- 

alte două meciuri amicale: 
17—13, In Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, și 19—18, 
în sala Victoria din Ploiești.

Meciul, în care ambele echipe 
vor folosi loturile ce vor juca 
incepind de la 20 iulie la J.O., 
va fl condus de cuplul Tvetkov 
— Todorov (Bulgaria).

Repede a tre
cut acest ciclu 
olimpic de pa
tru ani. In vii
toarea eveni
mentelor, In fu
ga progresului 
tehnic $1 a vi
tezei care in-

________ sportul, marile per
formanțe. Parcă ieri vedeam pe 
Nadia zburind pe ecranele te
levizoarelor din casele de pe 
întregul glob, încîntînd și în
mărmurind in același timp, de 
la Montreal, sute de milioane 
de oameni și iată-ne, acum, nu
mai la o săptămină de jocurile 
noii Olimpiade de vară, de la 
Moscova.

O scurtă privire înapoi ne a- 
rată că lumea olimpică s-a pre
gătit pentru noi și mari per
formanțe. Multe, foarte multe 
recorduri au fost, pe rînd, în
trecute. Se aleargă mai iute, 
se sare mai sus, forța a cres
cut. în acest complex de 
căutări, ambiții și pregătiri 
riguroase, sportivii noștri ocu
pă un loc important. Noi can
didați s-au alăturat sportivilor 
consacrați, evantaiul de preo
cupări s-a lărgit, performan
țele sînt tot mai . ridicate, mai 
mulți sportivi față de trecut au 
realizat haremurile olimpice. 
Dacă la Olimpiada de la Mont
real au participat 157 de spor
tivi români, Ia Moscova nu
mărul acestora va crește cu 100. 
Iotul olimpic român a fost în
tinerit. Circa 70 la sută dintre 
cei ce se vor deplasa în zilele 
următoare la Moscova sînt de- 
butanți la Olimpiadă. Acesta 
este rezultatul îmbucurător al 
dezvoltării continue a mișcării 
sportive de masă, al atenției 
sporite cu care organizațiile de 
masă, instituțiile, unitățile spor
tive din țară, asociații și clu(Continuare in pag a 6-a)

buri, se preocupă de creșterea 
tinerelor cadre. La Montreal, 
cei 157 de sportivi români au 
participat la probele a 11 spor
turi din cele 21 înscrise în pro
gramul olimpic. Acum, la ce*  
de a XXII-a Olimpiadă, el 
vor lua startul la 18 sporturi, 
înot, sărituri în apă, judo, tirul 
cu arcul, călăria și yachtingul, 
iată sporturi mai puțin frecven
tate de sportivii români în ma
rea societate sportivă a campio
natelor mondiale și a Olimpia
delor. Este un motiv în plus 
pentru a spera la mărirea nu
mărului de puncte și medalii la 
Olimpiada de la Moscova, față 
de aceea de acum patru ani din 
Canada. Locurile 5 și 6 la total 
medalii și, respectiv, puncte, ob
ținute în 1976, care au onorat in 
mod deosebit mișcarea sportivă 
românească și au confirmat și in 
sport progresul general al țării 
din ultimii 15 ani, de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, 
au fost menținute și in inter
valul olimpic 1976—1980, astfel 
că sportivii români se prezintă 
cu îndreptățite aspirații la de
pășirea recordului de medalii 
(27) din anul 1976 și Ia cîști- 
garea de noi locuri. Ei știu 
că este foarte greu, în condi
țiile concurenței foarte puter
nice și strînse, dar sînt hotăriți 
să-și atingă obiectivele. într-a- 
devăr, potențialul olimpic ro
mânesc a fost îmbunătățit, de-» 
lungul anilor au fost create con
diții multiple pentru a se pro
gresa, există deci reale po
sibilități pentru a se înregistra 
un nou record al participării 
României la Olimpiadele de va
ră.

Vizitele redactorilor noștri 
la loturile olimpice au eviden-

(Continuare in pag. 4—5)

UN INTERESANT TURNEU 
INTERNAȚIONAL DE BOX

Comisia de box a munici
piului București organizează, 
incepind de marți, un intere
sant turneu internațional re
zervat reprezentativelor de ju
niori ale capitalelor unor țări 
socialiste. Și-au anunțat pre
zența tineri pugiliști din Mos
cova, Budapesta, Varșovia și 
Sofia. Antrenorii bucureșteni 
vor înscrie în acest concurs 
două echipe complete.

întrecerile se vor organiza 
pe stadionul Giulești (în cax 
de ploaie, în sala Giulești), 
prima reuniune fiind progra
mată marți, de la ora 18.

BASCHETBALIȘTII, IN TURNEU IN R.P. CHINEZĂ
Reprezentataiva masculină de 

baschet a României pleacă, 
mîine, în R. P. Chineză, pentru 
a susține, pînă la 29 iulie, cî
teva meciuri, în compania unor 
selecționate și echipe din Bei
jing, Shanghai și din alte loca
lități.

Fac deplasarea: Niculescu, 
Mihuță (Dinamo București),

Astăzi, pc stadionul „23 August”, In prima zi a turneului international de fotbal

LOTUL REPREZENTATIV - F. C. MAGDEBURG, 
F. C. ARGEȘ-DINAMO TBILISI

© Numeroși internaționali 
reprezentativ —

Astăzi, la ora 18, se dă lo
vitura de începere în turneul 
internațional organizat de F.R.F. 
La turneu, așa cum am mal 
comunicat, participă, alături de 
LOTUL NOSTRU REPREZEN
TATIV și de F. C. ARGEȘ, 
cunoscutele echipe de peste 
hotare DINAMO TBILISI și 
F. C. MAGDEBURG. Să vă a- 
nunțăm mai întîi programul 
turneului care se va desfășura 
astăzi și marți pe stadionul 
„23 August" din Capitală :

ASTAZI : ora 18 : F. C. Ar
geș — Dinamo Tbilisi. Arbitri: 
C. Bărbulescu — C. Bizinichi, 
J. Grama (toți din București).

Ora 19,50 : Lotul reprezen
tativ — F. C. Magdeburg. Ar
bitri; C, Jurja — A. Jurja, 

Oczclak, Ermurache, Căpușan, 
V. Ion, Scarlat (Steaua), Chi- 
rM (C.S.U. Sibiu), Copăcianu 
(Universitatea Timișoara), Her
bert (Universitatea Cluj-Napo- 
ca), Tecău (C.S.U. Brașov). 
Antrenor : H. Tursugian ; me
dic S T. Minesen ; arbitru î A.
Atanaseseu.

în echipele participante • Programul de marți : Lotul 
Dinamo Tbilisi și F. C. Argeș - F. C. Magdeburg

M. Constantinescu (toți din 
București).

MARȚI — ora 18 : F. C. Ar
geș — F. C. Magdeburg. Ar
bitri : N. Georgescu — M. 
Cruțescu, A. Ioniță (toți din 
București).

Ora 19,50 : Lotul reprezen
tativ — Dinamo Tbilisi. Arbi
tri S Fr. Coloși — R. Stîncan, 
Gh. Retezan (toți din Bucu
rești).

Prin urmare, un turneu cu 
două prestigioase prezențe de 
peste hotare, Dinamo Tbilisi 
și F. C. Magdeburg, foste cam
pioane ale Uniunii Sovietice și, 
respectiv, R. D. Germane, clu
buri de mare renume interna
țional, cu performanțe remar
cabile în mari competiții din

Zile de vacanță, zile de bucu
rii, la braț cu sportul, pe cărări 
montane. Grupuri de elevi, sub 
conducerea profesorilor lor — 
profesori de educație fizică, dar 
ș( profesori de geografie, de is
torie, de științe naturale — pot 
fi intîlnite in cele mai pitorești 
locuri din tară. In pagina a 
3-a, SPORTUL — UNA DIN 
MARILE BUCURII ALE VA
CANȚEI DE VARA.

Europa și de pe alte conti
nente ; să subliniem, în mod 
special, evoluțiile lor din cu
pele europene, întreceri în 
care F. C. Magdeburg are și 
imul din trofeele continentale 
în vitrina sa — Cupa cupelor, 
cucerită în ediția 1974. Cele 
două formații oaspete depla
sează la București fotbaliști 
cunoscuți, internaționali A cu 
multe selecții în prima repre
zentativă sau în loturile de ti
neret și juniori : Kipiani, Mi- 
nașvili, Senghelia, Daraselia (Di
namo Tbilisi), Seguin, Streich, 
Hoffmann, Steinbach (F. C. 
Magdeburg).

(Continuare In pag. a 1-a)

România - cehoslovacia 0 2, în „Cupa Dam"

OASPEȚII - 
ÎN PRIMĂ ZI

Pe terenul central al parcu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești a început ieri meciul de 
tenis România — Cehoslova
cia din cadrul Cupei Davis. 
La debutul acestei întîlniri — 
contînd drept finală a grupei 
B din zona europeană — au 
asistat peste 4 000 de specta
tori, care au suportat cu stoi
cism (și dragoste de sport !) 
căldura istovitoare. După pri
ma zi de joc echipa oaspete — 
într-o formație evident supe
rioară pe plan tehnic și fizic — 
conduce cu 2—0. Astăzi, de la 
ora 15,15, are loc prezentarea 
celor două echipe, urmată de 
meciul de dublu pentru care 
sînt desemnate perechile Fl. 
Segărceanu — A. Dîrzu și I. 
Lendl — J. Kodes (care pot 
fi modificate cu o oră înainte 
de începerea jocului). Mîine. 
de la ora 14, ultimele meciuri 
de simplu : Hărădău — Slozil 
și Segărceanu — Lendl.

D. HĂRĂDĂU - I. LENDL 
4-6, 1-6, 3-6

început în atmosfera toridă 
a orei de prînz, meciul de de
but a purtat amprenta celor 
31 de grade la umbră. Dumi
tru Hărădău a abordat par
tida cu mult aplomb, surprin
zând pe adversar, ca și publi
cul, pînă în momentul cînd 
tabela arăta scorul de 4—1 în 

SUPERIORI 
A ÎNTÎLNIRII 
primul set pentru jucătorul 
nostru. Acesta e momentul în 
care tenacitatea tenismanului 
nostru l-a ajutat să mențină 
mingea într-un ghem timp de 
12—14 schimburi. El are chiar 
3 mingi avantajoase pentru 
5—1, pe care le ratează. Apoi, 
cu trecerea timpului, forțele 
sale scad și tinerețea adversa
rului e avantajată. Acesta re
face la 4—4 și cu breakul de 
la 4—5 începe un neîntrerupt 
marș victorios de-a lungul a 
încă două seturi (mult mai 
scurte decît primul. care a 
durat 50 de minute). întregul 
meci a urmat logica diferenței 
de valoare : cel de al 11-lea 
jucător al lumii a avut nevoie 
de o oră de acomodare pen
tru a-și impune apoi net su
perioritatea. La Ivan Lendl a 
prevalat o anumită asprime a 
loviturilor, ca și viteza execu
ției. în măsură să anuleze la 
Hărădău chiar și timidele sale 
tentative de atac la fileu. A- 
vantajat de înălțime și alonjă, 
primul jucător cehoslovac di
rijează puternic mingile spre 
extremitățile terenului și exe
cută cu abilitate admirabila 
„scurte" care-1 lasă perplex 
pe adversar. în două seturi a- 
proape liniare, n-a fost nevoie 
de mai mult de 5—6 puncte pe

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare în pag. a 6-aș



„URBIS‘‘-X, O ANIVERSARE Șl UN FRUMOS BILANȚ 
IN SPORTUL DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ

O La activitățile de masă și de performanță participă 4 500 de sportivi ® Fiecare 
secție de producție răspunde de o ramură de sport

;,URBIS", asociația sportivă 
de Pe lingă întreprinderea de 
radiatoare, echipament meta
lic. obiecte și armături sani
tare din București a împlinit 
zece ani de activitate. La acest 
frumos jubileu URBIS se pre
zintă cu un frumos bilanț în 
sportul de masă și de perfor
manță.

Deși e vorba de o asociație 
tînără, aici sportul este, cu 
adevărat, la el acasă, de la ac
tivitățile de masă pînă la per
formanță, pentru că sportivii 
care reprezintă pe cei peste 
4500 de membri ai asociației 
activează în 9 secții pe ramură 
de sport : baschet băieți — în 

Divizia A, - haltere — în Di
vizia B, box și lupte — în 
campionatele republicane, fot
bal — în „Onoare", handbal și 
volei — în ..Promoție", șah și 
orientare turistică. Sînt reuniți 
în aceste secții aproape 230 
de sportivi — seniori, juniori 
și c°pii — din rîndurilc anga- 
jaților întreprinderii ale fa
miliilor lor, copii: din _ car
tierul unde iși are sediul în
treprinderea. Dealtfel, pe fru
moasa sa bază sportivă își 
desfășoară activitatea și iubi
tori ai sportului din alte între
prinderi de p - J’ - 
dustrială dih această parte 
Capitalei.
numeroși sportivi tineri, remar
cați atît în întilnirile din ca
drul campionatelor naționale, 
cît și în întrecerile internațio
nale. Muncitorul turnător P. 
Pavel este campion balcanic și 
component al lotului olimpic 
de haltere, lăcătușul N. Drag- 
na este triplu campion de ju
niori la haltere și a 
medalia de argint la 
Dunării". Printre 
fruntași se numără 
șui I. Mitrică, strungarul C. 
Dumitrache, din secția de bas
chet, maistrul I. Bahna, de la 
volei, lăcătușul M. Ifim, bo
xer de categoria I.

URBIS dispune azi de o fru-

platforma in- 
a 

„URBIS" are azi

obținut 
„Cupa 

sportivii 
lăcătu-

COLECȚIILE DE INSIGNE, 
TEZAUR DE ISTORIE SPORTIVĂ

Sportivi de la URBIS, in plin 
performanțe

proces de pregătire a viitoarelor
Foto : D. NEAGU

moașă bază materială, rod al 
pasiunii și hărniciei oamenilor 
săi, al sprijinului primit. Stau 
mărturie stadionul cu mica 
tribună și pista de atletism, 
grupurile sociale, terenul de 
zgură pentru antrenamente, te
renurile de bitum pentru bas
chet, handbal și tenis, terenu
rile de zgură pentru tenis și 
volei, sălile amenajate pentru 
haltere și box, lupte, handbal 
și baschet.

Această zestre sportivă" este 
pusă la dispoziția tuturor iu
bitorilor sportului din între
prindere, pentru că activitatea 
sportivă de masă, cu multi
plele sale competiții desfășu
rate sub egida „Daciadei", a 
devenit cu adevărat o perma
nență. In cadrul secțiilor de 
producție, cu sprijinul celor 8 
cercuri sportive, al birourilor 
secțiilor pe ramură de sport 
și al responsabililor cu această 
activitate din grupele sindi
cale, au loc săptămînal, în 
funcție de preferințele oame-

GIMNASTICA ZILNICA PENTRU TOȚI
în prezentul complex vă propu

nem câteva exerciții executate cu 
ajutorul pieselor de mobilier din 
apartament. Exercițiile selecționa
te realizează o localizare optimă 
și amplificarea solicitării grupe
lor musculare care acționează în 
principalele mișcări segmentare.

Exercițiul 1 : din așezat pe un 
scaun, cu brațele sus : 1—2. îndo
irea trunchiului înainte, eu arcu
ire, cu miinile la vârfurile picioa
relor ; 3—4. extensia trunchiului, 
cu arcuire, cu brațele sus. Se re
petă de 8—10 ori.

Exercițiul 2 : din stind cu bra
țele lateral, cu un picior spriji
nit pe un scaun : 1. îndoirea, la
terală a trunchiului, cu brațele 
sus ; 2. revenire în poziția ini
țială. Se repetă de 8—10 ori, apoi 
se schimbă piciorul sprijinit.

Exercițiul 3 : din stînd depăr
tat, cu brațele înainte, ținînd un 
taburet de bucătărie : răsuciri de 
trunchi cu balansarea taburetului 
spre stingă și spre dreapta. Se 
repetă de 10—15 ori.

Exercițiul 4 : din culcat facial 
pe un taburet de bucătărie aco-

' > perniță, extensia
respirați cît mai amplu ; numă
rul de repetări indicat în text 
se poate reduce sau mări în 
funcție de preferințele personale ; 
după terminarea programului de 
gimnastică faceți un duș cald, 
terminat cu răcirea treptată a 
apei, apoi fricționați întregul 
corp cu un prosop aspru ; exer
cițiile prezentate se pot executa 
de mai multe ori pe zi intensifi- 
cînd astfel influența lor pozitivă 
asupra organismului.

prof. Carol BEDCt

perit cu o ... _
corpului prip ridicarea simultană

nilor. întreceri la fotbal, vo
lei, handbal, atletism, tenis de 
timp și de masă, șah. Con
cursurile pe asociații, din ca
drul „Daciadei". au adunat 
start în acest an peste 1500 
iubitori ai mișcării în aer 
ber, ai sportului.

Să evidențiem un lucru din 
care pot învăța și alte asocia
ții : fiecare secție de produc
ție organizează întreceri, răs
punde de 
de sport :
— baschet,
— haltere, 
box etc. 
desfășurate 
ducție-sport-sănătate", 
și gimnastica la locui de mun
că, pe oare o practică 1200 de 
oameni ai muncii din secțiile 
armături și echipament, com
pletează tabloul unei frumoase 
activități cu care asociația 
sportivă URBIS se prezintă la 
a 10-a ei aniversare. Un bi
lanț la realizarea căruia se 
cuvine să remarcăm sprijinul 
conducerii întreprinderii (di
rector 'general, ing. V. Popa), 
al Comitetului de partid (se-' 
cretar M. Iordan), Comitetului 
sindicatului (președinte N. 
Ciochinaru) și al asociației 
sportive (președinte ing. M. 
lanculescu, fost și antrenor al 
echipei de baschet. secretar 
Gh. Cioranu). în zilele cînd 
stadionul cunoaște animația 
participanților la întreceri sau 
cînd oamenii sînt chemați să 
contribuie prin munca lor, în 
timpul liber, la amenajarea 
bazei sportive, pe toți îi în
tâlnești în rîndurile iubitorilor 
sportului de la URBIS, rîn-

care sporesc necontenit.

la 
de 
li-

una din ramurile 
secția radiatoare 

secția echipament 
secția armături — 

„Zilele sportului*,  
sub genericul „Pro- 

precum

Constantin ALEXE

Ieri s-a deschis în Capitală 
O EXPOZIȚIE 

DE NUMISMATICĂ 
DEDICATĂ 

COCURILOR OLIMPICE

și picioarelor. apoia brațelor 
relaxare.

Exercițiul 5 : din culcat 
spate, cu miinile fixate sub 
dulap sau 
și coborîrea 
Se repetă de Î0—15 ori.

Exercițiul 6 : din sprijin culcat 
facial pe un taburet de bucătărie, 
Îndoirea șl întinderea brațelor, cu 
ridicarea alternativă în extensie 
a unui picior. Se repetă de 10—15 
ori.

Indicații : — în timpul efectuă
rii exercițiilor și între ele să

pe 
un 

bibliotecă; ridicarea 
picioarelor întinse.

In cadrul manifestărilor 
dicate apropiatelor 
Olimpice de la Moscova. în Ca
pitală s-a deschis ieri o expo
ziție de monede, medalii, in
signe, cărți poștale ilustrate 
ș.a., inițiată de Muzeul de is
torie a municipiului București. 
Aceasta se va afla la dispozi
ția publicului, pînă la 1G au
gust (ore de vizitare 10—18), 
fiind organizată la Expoziția 
permanentă de numismatică din 
Bulevardul Ana Ipătescu, nr. 21.

de- 
Jocuri

LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
• CINE JOACA ASTAZT, MÎINE 

POATE CÎȘTIGA t © Miine, la 
prima tragere Loto 2 din această 
lună, participanților li se oferă 
noi posibilități de mari cîștiguri 
în AUTOTURISME și BANI la 
■acest atractiv sistem de joc. (Tra
gerea va avea loc la ora 16,30 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. Dr. stai- 
covici nr. 42 ; numerele câștigă
toare urmează a fi anunțate la 
radio și televiziune în cursul se
rii). 9 De asemenea, concursul 
Pronosport de miine constituie 
un nou prilej de frumoase sa
tisfacții pentru cei mai inspirați 
iubitori de pronosticuri sportive. 
Așadar, două șanse într-o sin
gură zi. două șanse care se pot 
împ i ai numai cu condiția de a 
juca de astăzi ’

LOZn plic
CONT/NUA 
semA

CISTIGU/tlfa 
8ANIȘI
AUTOTUmSMe

<)UCAPLAlOZÎNnje! -

NUMERELE EXTRASE - LA
TRAGEREA LOTO DIN 11 

IULIE 1980

Extragerea I : 12 15 73 58 2 
5 32 56 49 ;

Extragerea a II-a : 30 17 82 34 
45 86 9 42 38.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 979.050 lei din care
303.078 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

. Cine nu a privit cu plăcere 
o insignă ? Cine nu și-a do
rit-o ? „Mic obiect de diverse 
forme, purtat pe piept sau la 
șapcă, bască etc. și care indică 
prin imagini simbolice sau in
dicații grafice, apartenența 
cuiva la o organizație, la un 
club etc.“. Credem că această 
explicație, a ceea ce este și 
înseamnă o insignă, pe care 
am redat-o după Dicționarul 
Limbii române moderne, este 
totuși destul de săracă. Pentru 
că insigna, și în special mai 
multe insigne adunate la un 
loc, înseamnă mult mai mult. 
De acest lucru ne-am convins 
— și nu numai noi — în urma 
vizitei pe care am făcut-o la 
Expoziția de insigne organiza
tă recent de Societatea numis
matică română — secțiunea 
Arad. împreună cu Clubul 
sportiv Arad, în sala școlii 
sportive Gloria din municipiul 
Arad. Prilejuită de cea de-a 
Vl-a reuniune a colecționarilor 
de insigne, expoziția a fost de
dicată împlinirii a 2050 de ani 
de la crearea p/imului stat 
dac centralizat și independent 
condus de Burebista. Cum era 
și firesc, pe o mare parte din
tre panourile și clasoarele pe 
care se aflau expuse cele pes
te 10 000 de insigne, adunate 
cu pasiune și dragoste de cei 
37 de colecționari din’ diferite 
localități ale țării, se prezen
tau teme ca .„Lupta poporului 
român de-a lungul veacurilor 
pentru unitate și independență 
națională", „Mari conducători 
ai luptei poporului nostru pen
tru neatîrnăre și independen
ță", „Insigna ca document is
toric", „Insigna ca răsplată a 
muncii depuse în opera de 
construire a socialismului în 
patria noastră",- precum și 
multe alte teme din domeniile 
economiei, transporturilor, is
toriei, armatei, aviației, vină- 
loarei etc., etc. Din această 
categorie, merită toată lauda 
colecția profesorului Gheorghe 
Ploscaru din București (Pre
miul special al juriului), care a 
expus sub tematica „Lupta 
poporului român pentru inde
pendență și unitate națională".

Desigur, educația fizică și 
sportul — activități de interes 
național în țara noastră, cu 
milioane de pasionați prac- 
tioanți .și suporteri — nu pu
teau să lipsească de la această 
întilnire. Ceea ce ne-a impre
sionat în mod deosebit a fost

atît numărul mare al celor 
care au expus pe teme spor
tive (mai mult de jumătate 
dintre participanți), cit și co
lecțiile cu frumusețea și înalta 
lor valoare documentară. De
altfel, una dintre acestea, și 
anume cea a lui Istrate Ghio
cel din Arad, a fost răsplătită 
cu Premiul special al publicu
lui. Pe panourile, artistic pre
zentate. s-au aflat nu mai pu
țin de 1900 de insigne, numai 
cu fotbalul românesc. Am pri
vit cu plăcere insigne ale tu
turor cluburilor și secțiilor de 
fotbal din întreaga țară, de la 
înființarea lor (înainte de 
1900) și pînă în prezent, insig
ne comemorative, insigne de 
arbitri (și o raritate : insig
ne de arbitru și antrenor e- 
merit). Pasionatul colecționat 
cunoaște cu precizie istoria 
fiecărei insigne, a forului care 
a emis-o sau evenimentului 
care a prilejuit-o. „Ca să fii 
un bun colecționar de insigne 
— ne spunea tovarășul Istrate 
Ghiocel — trebuie să fii un 
bun cunoscător al istoriei 
sportului românesc. Altfel nu 
reușești să creezi o colecție 
edificatoare, capabilă să ates
te vechimea acestei activități 
în țara noastră". Demne de 
toată admirația ni s-au părut 
și exponatele fraților Dumitru 
Hîtru din București și Mihai 
Hîtru din Arad. Iată numai 
cîteva din temele lor : „Jocu
rile Olimpice de-a lungul ani
lor", „Trofee balcanice". „In
signe sportive feroviare", „fe
derațiile sportive din taraf 
noastră", „Halterele'' și luptele' 
la J.O. de la Moscova 1980“ 
etc., etc. Frumoase și instruc
tive și cele patru panouri 
(fotbal, folclor, vânătoare și 
Olimpiada ’80) cu cele aproape 
1000 de insigne ale lui Zoltan 
Forgacs din Arad, precum și 
celelalte colecții, ale celor 
care au expus sport, ca dealt
fel ale tuturor celor care au 
fost prezenți la Expoziția de 
insigne din Arad.

Regretând că nu putem 
vorbi despre toți (ar fi merita
t-o cu prisosință), îi felicităm 
cu căldură pentru strădania lor 
îndelungată — uneori de o 
viață — de a aduna și dispun® 
sistematic aceste micuțe și 
frumoase insigne, astfe] ca 
ele să reprezinte însemnate 
valori documentare.

Ion HOABĂN

IMPORTANTE COMPETIȚII LA „SPORTUL PĂDURILOR''
în apropierea municipiului 

Cluj-Napoca, în zonele Tăuți 
și Făget va avea loc între 20 
și 25 iulie o suită de competi
ții de orientare turistică-spor- 
tivă cu caracter intern și in
ternațional care — prin numă
rul mare de participanți, prin 
prezenta la startul probelor a 
tuturor categoriilor de vîrstă, 
feminine și masculine, de la 
copii și pînă la" veterani, a ce
lor mai buni orientariști din 
tara noastră și din Bulgaria, 
Iugoslavia, Polonia și Ungaria 
— va constitui un adevărat 
festival al frumosului sport al 
pădurilor. Este vorba in pri
mul rînd de cea de a 111-a edi
ție a campionatului balcanic de 
orientare sportivă, la care vor 
participa, alături de sportivii 
noștri, orientariști fruntași dîn 
Bulgaria și Iugoslavia. Con
cursul se va desfășura in trei 
etape individuale și o e- 
tapă de ștafetă (separat fete și 
băieți), la sfîrșit întocmindu-se

și un clasament general pe c- 
chipe. A doua competiție foaiv- 
te importantă este concursul 
internațional de orientare spor
tivă dotat cu „Cupa României". 
Ajunsă la cea de a XV-a edi
ție a sa — jubiliară — compe
tiția din acest an se va bucu
ra de o valoroasă participare 
internă și. internațională. Fina
lele republicane de ștafetă 
— juniori, tineret și seniori — 
și concursul cu caracter de 
masă dotat cu „Cupa Clujului", 
deschis tuturor categoriilor de 
vîrstă, întregesc acest an
samblu de manifestări. De sub
liniat că organizatorii — Fede
rația română . de turism-alpi- 
nism, Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport 
Cluj, Consiliul județean al sin
dicatelor și Clubul sportiv Vo
ința Cluj-Napoca — au luat din 
timp toate măsurile pentru a 
asigura o cît mai bună desfă
șurare acestor întreceri.

O REUNIUNE MODESTA '’WpLIP IS M
■ -

Numărul mic de partanți 
(70 în 7 probe), valoarea mo
destă a acestora (doar Gascon, 
Abil și Macrou reprezentau un 
„nume"), ca și faptul că 
alergările au fost, în general, 
fără nerv, cîștigătorii neavînd 
prea mari probleme în adjude
carea probelor respective, au 
făcut ca reuniunea desfășurată 
joi dUpă-amiază să nu poată 
primi decît calificativul de 
modestă. Armeanca, realizînd 
un substanțial (dar oarecum 
neașteptat) salt de valoare 
(poate că arbitrii se vor dove
di la fel de severi ca și in 
cazul lui V. Moise, sancționat 
— pe nedrept după părerea 
noastră — în reuniunea de 
duminica trecută), și-a adjude
cat destul de ușor proba res
pectivă. deși acțiunea acesteia 
a lăsat de dorit pe unele por
țiuni, și în special pe li

nia sosirii. Sondaj ne-a ofe
rit cel mai frumos final de 
cursă (a impresionat finișul a- 
cestui mînz), Hemion și Strun- 
gărița. (confirmînd ultimele va
lori) și-au învins net adversa
rii, Harțag (condus de data a- 
ceasta de V. Gheorghe) s-a 
desprins cu autoritate in fina
lul cursei, iar Salata și Iubit au 
terminat pe primul loc. fiindcă 
prima a profitat de felul, de
loc convingător, in care adver
sarii ei au fost minați pe pri
ma parte a cursei, iar cel de-al 
doilea „și-a adus aniinte" că 
este mai bun decît a arătat în 
ultimele sale evoluții. Rezulta
te tehnice : Cursa 1 : 1. Ar
meanca (N. Simion), rec. 1:36,3, 
2. Ibina. Simplu 7. ordinea 9. 
Cursa a 2-a : 1. Sondaj (Tr. 
Marinescu) rec. 1:43,0. 2. Per
cutor, 3. Faleza II. Simplu 2, 
ordinea 9, event 16, ordinea

triplă 57. Cursa a 3-a : 1. He
mion (G. Grigore) rec. 1:29,3. 
2. Regula. Simplu 22, ordinea 
42, event 122, triplu cîștigător 
1076. Cursa a 4-a : 1. Strungări- 
ta (I. Oană) rec. 1:28,7, 2. Hub- 
lou, 3. Filistin. Simplu 4, ordi
nea 10, event 116, ordinea tri
plă 228. Cursa a 5-a : 1. Har
țag (V. Gheorghe), rec. 1:28,5,
2. Macrou. Simplu 3, ordinea 
12. event 12, triplu cîștigător 
836. Cursa a 6-a : 1. Salata (M. 
Iorga), rec. 1:30,4, 2. Oltenița,
3. Sorocel. Simplu 29. ordinea 
închisă, event 70, ordinea tri
plă închisă. Cursa a 7-a : 1. 
Iubit (D. Iorga), rec. 1:33,2, 2. 
Hoiban, 3. Victorița. Simplu 4, 
ordinea 25, event 55, ordinea 
triplă 293, simplu cîștigător 487. 
Retrageri : Ratafia.

Gh. ALEXANDRESCU
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I UNA DIN MARILE BUCURII AEE VACANTEI DE VARĂ
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a ntre marile bucurii ale vacanței, sportul este 
I înscris cu majuscule. După îndeplinirea mi- 

cilor îndatoriri familiale, după satisfacerea 
sarcinilor obștești, elevii participă cu același entu
ziasm la activitățile sportive inițiate de școală, 
de organizația de pionieri, U.T.C. sau de ei inșiși, 
sub egida „Daciadei". Vremea este caldă, înso
rită, îmbiind Ia înot, la practicarea disciplinelor 
sportive îndrăgite, la excursii și drumeții. Un mare 
număr de copii merg în tabere, unde sportul se 
află, de asemenea, intre principalele puncte de 
pe agenda zilnică.

Este și firesc să fie așa. Doar este vacanță, 
grija învățăturii a trecut pe un plan secund, este 
timp berechet pentru joacă, pentru sport. După

cum om informat la timp pe cititorii noștri, un vast 
plan a fost întocmit in acest sens de organele și 
organizațiile competente, astfel incit elevii miei și, 
curind, cei mai mari și studenții să-și refacă for
țele psihice și fizice după eforturile unui an de 
învățătură, să-și călească trupurile bucurindu-se 
de binefacerile aerului, soarelui și apei, de cit 
mai multă mișcare în aer liber. Pentru aceasta, 
prin grija partidului, au fost asigurate condițiile 
necesare, cadrele competente care să îndrume ac
tivitățile de tot felul in aer liber, la munte și la 
mare, ca și în fiecare localitate.

După informațiile publicate aproape zilnic de 
redactorii noștri, iată un grupaj de reportaje des
pre marile bucurii sportive ale vacanței.

La 2544 m, sus, pe vîrful Moldoveanu...
Foto : prof. Dan COCOR

PĂRINȚI, BUNICI ȘL
180 DE ÎNOTĂTORI MICI!

„PENTRU NOI, IMPORTANT ESTE CA ELEVII
SĂ SE AFLE CÎT MAI MULT TIMP ÎN AER LIBER..."

1 Caniculă bucureșteană. Cu 
mercurul termometrelor peste 30 

de grade. Ou asfalt încins de 
soare și aglomerație la chioșcu
rile de răcoritoare. Doar copiii 
strînșl în jurul bazinului Dina
mo nu par incomodați de razele 
fierbinți. Părinții șl bunicii s-au 
retras La umbră, în așteptarea 
„marelui eveniment”. Peste puți
nă vreme, cel peste 180 de pri- 

. chindei vor da primul lor exa
men sportiv, la capătul căruia 
se află „brevetul de absolvire a 
cursului de înot”. Gazde ospita
liere au fost, timp de două săp
tămâni, antrenorii șl profesorii de 
la C.S.Ș. Dinamo șl... piscina, de 
atîtea ori „martoră” la antrena
mentele șl concursurile unor 
mari campioni. „Am organizat 
acest curs — ne spune directoa
rea clubului, Aurelia Pascal — 
cu dublu scop. în primul rînd, 
pentru a contribui și noi, cu toa
te mijloacele, Ia acțiunea de în
vățare a înotului de către copii. 
De asemenea, urmărim depista
rea unor elemente de perspectivă 
pentru înotul de performanță. 
Seria tatii își taclieie astăzi ac
tivitatea, altele urmind pe tot 
parcursul vacanței. Deocamdată 
roadele slnt bogate”. Intr-adevăr, 
prin strădaniile profesorilor Vio
rica Jivan, Teodor NIcolae, Do
rin Nuțeanu, Lui« Șoptereanu, 
Adrian Horvath șl a celorlalți 
antrenori, copiii au deprins abe
cedarul înotului. Iar unii dintre 
el au dovedit chiar „vocație” 
pentru performanță. Antreno

rul Itemus Drăgușanu, coordona
torul colectivului, ne oferă amă
nunte :„Acțlunea de selecție am 
început-o mal de mult, chiar 
înainte de deschiderea cursului, 
pe baza unor calități fizice ale 
copiilor. In timpul celor două 
săptămini, Insă, am mal depistat 
și pe alții — aid. In cele 11 
grupe, stat prezenți copil de la
S la 10 ani — care pot deveni 

performeri. Sintem convinși că 
și celelalte serii ne vor oferi 
posibilitatea selecționării unor 
clemente bune pentru înot”. 
Deocamdată, dintre cel ale căror 
nume stat subliniate în carnete
le antrenorilor am reținut pe 
Mihaela Constantines cu, Raluca 
Leonte, Monica Ardeleanu, Anca 
Bucur, Silviu Blaj, Ioana Iorda- 
che, Dauna Beldiman, Dan stă- 
tescu ș.a. Poate că, peste cîțiva 
ani, dintre el se va ridica o nouă 
Carmen Bunadu sau un Mihai 
Mandlache...

Mezinul selecționaților. Dan 
Stătescu, acordă primul interviu. 
Are numai 4 ani. îl întrebăm de 
ce îi place la bazin. Ne răspun
de : „Pentru că o dată am pllns 
șl o dată n-am mal pllns, pen
tru că îmi place că e șl mal Ia 
tund și mal sus". Șl se aruncă 
fără ezitare ta apă. Clar, nu 7...

In tribune, la soare sau ta

„AȚI FOST
Am coborît, de curtad, la Com

plexul de baze sportive „23 
August" din Bacău, acolo unde 
animația jocurilor, rîseteie copi
ilor. bucuria mișcării ta aerul' 
răcorit de frunzarele șirurilor de 
plopi nu contenesc de la răsări
tul soarelui (și uneori chiar mal 
de dimineață), și ptaă la căderea 
serii. Nu ne-am oprit nici la me
ciul de pe stadion, nici la tere
nurile de handball, cu animația 
lor, nici la parcelele de zgură 
ale tenismanilor. Am intrat ta 
parcul copiilor atrași de unul 
dintre cele mal frumoase spec
tacole pe care le-am văzut in 
interpretarea celor mici...

Cine n-a văzut un pare de dis
tracții pentru oopll 7 Ele stat 
daruri oferite peste tot, la noi, 
mal ales ta ultimii ani, prin pă
rinteasca grijă a partidului, pen
tru ca tinerele mlădițe să creas
că mari, sănătoase și viguroase. 
Parcul din Bacău nl se pare, Insă, 
o realizare aparte, prin însăși 
amploarea el. acolo, în lumea 
sportului. Un imens dreptunghi 
de verdeață, frumos Împrejmuit, 
chiar în vecinătatea Sălii sportu
rilor.

picul de umbră oferit de cei ciți- 
va copaci, părinții și bunicii ur
măresc „joaca” din bazin, cu 
gîndul probabil la „scalda” din 
copilărie, cu nostalgia anilor co
pilăriei, dar și cu bucuria izvo- 
rltă din bucuria copiilor. Asis
tentul universitar Ion Pop, de la 
Facultatea de filologie, a venit 
cu cei trei fii al săi — Andrei, 
Ion și Mihai — pentru că „îno
tul este primul sport pe care 
trebuie să-1 practice un copil. 
Mai. tîrziu, căpăttad deprinderile 
de mișcare fizică, va continua 
singur, fie pentru propria plăce
re și sănătate, fie, dacă are ca
lități, pentru a deveni un spor
tiv adevărat. Deci...”. Inginera 
Frustaa Pepene, de la ÎNCERC, 
pirivește mal ales prin „inima” 
mamei : „Este foarte bine aici.

O mied „încălzire" înainte de 
concurs... Foto : Dragoș NEAGU
Toți profesorii pun suflet și se 
ocupă mult de ei. Mihal al meu, 
ta aceste două săptămini a în
ceput să măntace mai bine și a 
crescut cu un centimetru... Mt-ar 
place să-1 îndrept spre perfor
manță". Am stat de vorbă și cu 
aiți părinți. Părerile converg : 
cursurile de înot de la Dinamo 
au fost foarte bine organizate, 
Îndrumate de cadre cu experien
ță și competență profesională, 
acțiunea bucurindu-se de o reală 
reușită.

...Termometrul a urcat peste 30 
de grade. In Capitală este cani
culă. Doar cel 180 de mici Îno
tători — brevetul o atestă I — 
nu simt razele fierbinți...

Emanuel FANTANEANU

VREODATĂ, 
ÎN PARCUL
Intrăm printre șirurile de tran

dafiri aplecați sub povara flori
lor șb parcă, deodată, uităm că 
sintem oameni ta toată firea. 
Leagănele șl caii înaripați, to
boganele Îndrăzneților șl „rache
tele zburătoare”, zburdălnicia su
telor de copii te cheamă să Intri 
în Joacă Aici este voie să alergi, 
desculț, pe covorul de iarbă 
moale, educatoarele te ajută, dacă 
ești prea mic, să urci ta bărclle- 
minune, cu înfățișări de lebede, 
avioane sau cocoși din „Punguța 
cu doi bani”.

Intllnim nu numai uniforme de 
grădinițe și de „șoimi”. Ne oprim 
la un grup de elevi. „Statem cla
sa a IV-a de la Școala generală 
nr. 10, ne spune prof. Maria 
Dtau. Am fost de dimineață la 
muncă patriotică. Șl ce recom
pensă mai plăcută le-as putea 
oferi copiilor declt un ceas, două 
de sport și joacă, aici 7 1..."

Așadar statem clasa a IV-a. 
Am subliniat statem, pentru că 
l-a subliniat șl profesoara Maria

Există în municipiul Cluj- 
Napoca un colectiv de elevi, 
cel al Școlii generale nr. 19, 
în care activitatea turistică se 
află pe primul plan. Pare cu
rios, știind că directorul școlii, 
prof. Emerio Vizi, a fost bas
chetbalist de performanță (la 
,,U“), iar responsabilul catedrei 
de specialitate, prof. Pavel Ko- 
reh Barna, s-a afirmat, cu un 
deceniu în urmă, ca un virtuoz 
fotbalist. Sigur, baschetul și 
fotbalul își au mulți adepți în 
școală, dar turismul bate de 
departe recordul : toți cei 526 
de elevi de la „19“ sînt cu
prinși în diferite acțiuni.

Așa s-au petrecut lucrurile 
în anul școlar care s-a înche
iat. Sub îndrumarea profesori- 
lor-diriginți, clasele — urmind 
un program strict, cu temă — 
au făcut popas la Tarn ița, la 
baraj, în pădure la Mera, au 
vizitat cheile Turzii și valea 
Drăganului, au drumețit pe fi
rul Arieșului, au ajuns la fosta 
cetate de la Bologa și chiar la 
Ciucea, la Casa memorială a 
poetului Octavian Goga etc. 
Clasele a Vl-a C și a Vil-a

Inițiative

UN CAMPIONAT NON-STOP LA HOCHEI PE... ROTILE!
O Inițiativă bucureșteană acum, 

ta plină vacanță de vară. Apar
ține prof. Florian Frazzei, de la 
Școala generală nr. 172 : organi
zarea unor meciuri de hochei pe 
...rotile. Jucătorii : copiii de la 
„172“ și de la alte școli genera-e 
învecinate. Terenurile : aleile
dintre blocuri, cu deosebire cele 
izolate, ferite de trafic. Crosele 
folosite : fie cele de la hochei 
pe gheață, fie altele drepte, cu 
preț redus (18 lei), mai ușoare 
(spre necazul copiilor, asemenea 
crosi slnt pe cale de dispariție. 
De ce ?...) sau simple bețe su
puse unor mici adaptări. Iar ca 
puc, o minge de oină. Are și 
avantajul că exclude orice posi
bilitate de accidentare a jucăto
rilor.

Oferindu-ne toate aceste detalii, 
prof. Frazzei ne-a prezentat și 
un regulament de întrecere. Un 
regulament original, de bună 
seamă, care folosește elemente 
dta hocheiul pe gheață șl din 
„jocurile sportive”.

lată șl ecoul întrecerilor, trans-

CU COPIII, 
SOARELUI ?"

Dinu. In vacanță, ea este mereu 
în mijlocul elevilor. O face cu 
bucurie !

„Și cum se numește parcul a- 
cesta ?...*  o întrebăm pe eleva 
Anca Ghelase. Privește în jur cu 
nedumerire. Zîmbește. „Nu știu... 
Dar este soare, este frumos și 
este bine. Cred că... Parcul Soa
relui

Chiar dacă în evidența celor 
care l-au realizat (Consiliul popu
lar municipal, C.J.E.F.S. Bacău și 
alte organe și organizații de ma
să) nu este trecut așa, numele 
nl se pare potrivit... Privim în
că o dată în Jur, cu îneîntare. cu 
sufletul cuprins de căldura dra
gostei pentru cei mici.

Parcul Soarelui ! Ați fost cu 
copiii, aici, stimați părinți din 
Bacău ?... Dacă nu, făceți-Ie a- 
ceastă bucurie. O dată și încă o 
dată, mereu. Este în folosul lor. 
Vor crește mari, frumoși și pu
ternici !...

Viorel TONCEANU 

B s-au dovedit printre cele 
mai... harnice! la drumeție, 
propulsînd elevii de aici într-o 
competiție cu caracter perma
nent : un campionat de orien
tare turistică organizat pe mu
nicipiu, în 5 etape, trei desfă- 
șurîndu-se toamna, iar cele
lalte două primăvara. Și chiar 
dacă rezultatele n-au fost spec
taculoase (pe locul I s-au si
tuat elevii de la Școala gene
rală nr. 28), „nu-î cu supă
rare, ține să sublinieze prof. 
Pavel Koreh Barna, fiindcă 
pentru noi important este ca 
elevii, copiii, să se afle cit 
mai mult timp, la sfîrșit de 
săptămini și în vacanțe, în 
aer liber, să străbată pădurile 
și munții, să se bucure de fru
musețile meleagurilor cu care 
iau cunoștință, să le îndră
gească...".

Elevii de la „generală 19“ 
își continuă acum, în vacanța 
mare, frumoasa lor activitate 
turistică. I-am întîlnit In zona 
Mînășturului, în Făget și la 
cheile Baciului. Merg pe mi- 
crocolective alcătuite ad-hoc pe 
cartiere, pe străzi, pe blocuri

mls chiar de Inițiator : „zilnic, 
copiii se angajează non-stop ta 
meciuri de hochei pe roțile, a- 
vtad drept spectatori și susțină
tori colegi, prieteni sau locatarii 
blocurilor. Este o emulație deo
sebită, o îneîntare și pentru cei 
aflați ta Întrecere, dar și pentru 
...privitori”.

Prof. Fnazzei lansează cu acest 
prilej șl un apel : de a răsptadl 
acest joc de vacanță, Interesant 
și plăcut, care. contribuie la for
marea deprinderilor de mișcare 
a copiilor, la pregătirea ’.or fizi
că.

Cine preia Inițiativa 7

„TOTUL - MINUNAT"... 
IN AFARĂ DE PLECARE!

In Pădurea Pustnicu, la 
distanță de circa 15 km de 
București — au poposit, nu 
de mult, 250 de copii din ju
dețele Hunedoara și Buzău. 
Au intrat pe poarta deasu
pra căreia scria „Tabăra de 
pionieri și școlari" a Inspec
toratului școlar al Munici
piului București și au început 
o interesantă viață de tabără.

S-a făcut imediat repartiza
rea pe dormitoare — in că
suțe purtînd nume de flori : 
„Liliacul", „Bujorul", „Stînje- 
nelul", ș.a. — după care a 
urmat masa și, imediat... joa
ca, veselia. Cei veniți au fost 
impărțiți în 11 detașamente, 
care s-au înscris repede în 
programul zilnic. Și, astfel, 
școlarii Ioan Rusu, Viorel 
Zaharie, Ana Pintea — fii de 
mineri din Valea Jiului, Ni- 
colae Bobocea, Violeta ‘ Stan, 
Luminița Iordan — din Merei. 
Pietroasele și Buzău, au în
ceput să se scoale, în fiecare 
dimineață, la ora 7, după care 
urma gimnastica de înviorare 
și, zilnic, un cros în jurul ta
berei. Au urmat : spectacole 
date de Teatrul „Țăndărică" 
din București, proiecții de 
filme, diverse acțiuni cultural- 
artistice, întreceri de volei, 
tenis, fotbal, șah, dar mai 
ales prețuitele excursii și dru
meții (la Cernica, Brănești, 
Pasărea, București). 

de locuit. Nu vor, prin urmare, 
să întrerupă o activitate care 
le oferă multe satisfacții '■ 
cîteva ore pe zi departe de 
zgomotul orașului. în aerul o- 
zonat al pădurilor, petrecute în 
joc șl voie bună. Cite o miuță 
de fotbal, o partidă de bad
minton sau de șah, pe covorul 
verde de iarbă, ce poate fi mai 
ispititor pentru aceste zile de 
vacanță ?

Pînă la o nouă ediție in 
campionatul municipal de o- 
rientare turistică (în toamnă, 
odată cu reînceperea cursuri
lor) elevii acestei școli clujene 
mai au de finalizat o acțiune, 
o expediție în Paring și Sebeș, 
în a doua jumătate a lunii. Ca 
de obicei, prof. Pavel Koreh 
Barna îi va însoți pe micii ex- 
pediționari. Traseul ? Punctul 
de start — orașul Petroșani, de 
unde se va urca la cabana 
Rusu. In continuare popasuri 
de noapte, în corturi, la lacul 
Gîlcescu, obîrsia Lotrului, pe 
Sudanul, la Grădiștea de Munte, 
la Cosieștii de Hunedoara. 
„Este un traseu inițiat chiar 
de copii, de pionieri, vizînd 
— cum se poate intui lesne — 
nu numai atrăgătoarele peisaje 
din Paring si Sebeș, ci și fos
tele cetăti dacice, vetrele lor, 
o parte dintre ele acum. în pe
rioada in care întregul nostru 
popor sărbătorește împlinirea a 
2050 de ani de la întemeierea 
primului stat dac centralizat și 
independent".

Vor fi, fără îndoială, două 
săptămini de călătorie inedită 
pentru micii expediționari de 
la Școala generală nr. 19 din 
municipiul Cluj-Napoca. Iar a- 
mintirile culese din traseu vor 
umple multe file ale „jurna
lului de zi", sinteza unei acțiuni 
sportiv-turistice cu caracter a- 
plicativ (copiii urmind să stu
dieze flora și fauna zonei stră
bătute) pe care toți o doresc 
cit mai reușită !

Tiberiu STAMA

Două săptămini, Pădurea 
Pustnicu a răsunat de dimi
neață pînă seara de cîntece 
și rîsete, de veselie. „A fost 
frumos, toți ne-am simțit bine 
aici — ne spunea învățătoa
rea Sabina Smău, din Petri- 
la. Copiii au mîncat bine, au 
legat prietenii noi, s-au re
creat într-un loc minunat*.  
Și cele spuse ne-au fost con
firmate de Caterina Ardelean, 
instructoare de pionieri din 
Petroșani, de celelalte cadre 
didactice din Valea Jiului și 
județul Buzău.

★„Totul a fost minunat*  
ne-au spus elevii și profe
sorii. Numai că noi, în ziua 
vizitei (1 iulie, ora 13) am 
găsit copiii stînd pe valize în 
curte, de la ora 7 dimineața, 
cînd li se spusese că avea 
loc plecarea la gară cu niște 
autobuze. întrucît acestea nu 
veniseră, copiii urmau să 
înnopteze tot în tabără, pînă 
a doua zi. Ceea ce n-ar fi 
fost chiar așa de grav, dacă 
seara nu soseau încă 250 de 
copii din județul Alba. Deci. 
500 de copii, pe 250 de locuri!? 
Dezorganizata despărțire de 
tabără din Pustnicu a umbrit 
aproape tot ce-a fost fru
mos !...

Modesto FERRARIN!



tee ASPIRAȚIILE SPORTIVILOR ROMÂNI 
W SE POT ÎMPLINI PE PODIUM!)

Nadia Comâneci

ÎNAINTE DE TOATE

Ștefan Ruso

PRESTIGIUL SPORTULUI ROMANESC
Bînt, realmente, cuprinsă de emoție cînd 

gîndesc că au trecut patru ani de la acele 
de neuitat pentru mine cînd, la Forumul 
Montreal, reușeam marele rezultat al vieții 
sportive 
Jocurile 
Teodorei 
triumfat, 
tică, care a meritat admirația întregii 
care au trecut de atunci ne-au adus 
facții, noi victorii în cele 
tiții internaționale. Echipa noastră a repurtat, a- 
nul trecut, la Fort Worth 
la campionatele lumii, noi 
impus cu autoritate în arena mondială, iar Emilia 
Eberle, Dumitrița Turner, Melita Ruhn și Rodica 
Dunca sînt trecute acum printre favoritele oricărui 
concurs de vază.

Iată de ’ce privesc cu optimism apropiata Olim
piadă și am convingerea că vom obține noi șl 
prestigioase performanțe. Prin grija părintească a 
organelor de partid și de stat, eu și colegele mele 
am avut asigurate cele mai bune condiții de 
lucru, ne-am pregătit toate cu multă atenție, 
ne-am îmbunătățit exercițiile, cunoaștem rigorile 
noului cod de punctaj și avem datoria de onoare 
de a fi la înălțime.

Va trebui să-mi apăr cele trei titluri olimpice 
cucerite la Olimpiada precedentă pe terenul pro
priu al celor mai puternice adversare ale mele, 
gimnastele sovietice, și această situație îmi în
greuiază considerabil misiunea. Dar, voi Supta cu 
toate forțele de care sînt capabilă pentru câ atît 
eu cit și echipa noastră să repurteze la cea de a 
XXII-a ediție a Jocurilor Olimpice succese de 
onoare pentru mișcarea sportivă românească.

— cucerirea a trei medalii de aur 
Olimpice. Prin performanțele
Ungureanu și ale echipei 
desigur, școala românească

mele, 
noastre, 

de gimnas- 
lumi. Anii 
noi satis- 

mai însemnate compe-

un excepțional succes 
sportive românce s-au

clipe 
din 

melc

Vasile Diba

INSEAMNA
PE PODIUM

EU ȘTIU CE 
SĂ FII PRIMUL

fi prezent 
Jocuri. 
Mont- 
cîștig 

de ca- 
intrecere 

întiia

Fifa

AM AVUT CONDIȚII EXCELENTE
DE PREGĂTIRE, TREBUIE 
SĂ LUPTĂM EXEMPLAR!

din echipa de lupte greco-romane, participareaPentru noi, cei
la turneul olimpic de la Moscova reprezintă o problemă de mare 
răspundere, de prestigiu, dacă vreți. Avem de apărat o poziție 
dștigată cu mari eforturi in primii trei ani ai actualului ciclu 
olimpic. La situarea reprezentativei țării noastre pe un loc frun
taș în ierarhia continentală și mondială, colegii mei Constantin 
Alexandru, Ion Draica, Ion Păun, Nicu Gingă, Roman Codrea- 
nu, Petre Dicu și ceilalți au avut un aport foarte însemnat. Fi
rește, am contribuit și eu cu cîteva titluri europene, unul mon
dial, ca și cu alte medalii obținute în mari competiții interna
ționale. Toți acești băieți sint și azi componenți ai formației țării 
noastre și, chiar dacă nu toți au fost mereu la înălțime, ei au 
rămas in continuare in rindul fruntașilor categoriilor respective 
fi, deci, principalii pretendenți la medaliile olimpice. Aspira
țiile noastre se întemeiază pe excelentele condiții de pregătire 
care ne-au fost asigurate în perioada preolimpică, prin grija 
permanentă a organelor de partid și de stat.

In ceea ce mă privește, anul 1980 a început bine pentru mine, 
cucerirea titlului european fiind prima dovadă. Acum mă simt 
foarte bine, am lucrat cu multă conștiinciozitate la antrenamente 
și doresc să închei anul competițional tot cu o victorie. La 
Montreal am ratat de puțin clasarea pe primul loc și, mergind 
progresiv, vreau ca lingă medalia de argint obținută atunci să 
adaug una dintr-un metal mai prețios. Mă simt in plenitudinea 
forțelor, sint la virsta marilor performanțe și nu vreau să scap 
prilejul de a deveni campion olimpic.

La Moscova voi 
pentru a doua oară la 
Am debutat in 1976, la 
real, și am reușit să 
titlul olimpic în proba 
iac-simplu 500 m, 
prezentă atunci pentru 
oară pe afișul olimpic. Victoria 
mea a însemnat primul titlu 
cucerit de un caiacist român 
in arena olimpică, după cele 
cinci aduse acasă de canoiști 
de la Melbourne, Ciudad de 
Mexico și Miinchen. Mă voi 
alinia, deci, la startul cursei 
de caiac simplu 500 m nu nu
mai cu dorința firească de 
victorie a oricărui competitor, 
ci și cu răspunderea normală 
a celui care ține cu orice preț 
să-și apere titlul, să-și repete 
izbînda. Pentru că sportivul 
care a urcat pe cea mai înal
tă treaptă a unui podium de 
premiere olimpic, care a as
cultat Imnul de stat al țării 
sale, cintat pentru victoria sa 
in fața celor mai buni din lume 
știe că nu poate exista bucurie 
mai mare. Și mai e ceva. După ce 
al obținut o mare victorie, toa
tă lumea așteaptă, în conti
nuare, succese de la tine. Și 
chiar dacă nu poți 'cîștiga în
totdeauna, așa cum s-a intîm- 
plat cu mine anul trecut, 
campionatele mondiale de 
Duisburg — am avut, In gene
ral, un sezon mai puțin fericit 
— în marile ocazii, așa cum 
este Olimpiada, nu ai voie să 
nu împlinești speranțele iubi
torilor sportului. M-am pregă-

la 
la

atențiatit, așadar, cu toată 
pentru apropiatele întreceri de 
la Krilatskoe. Știu că va fi 
mult mai greu decit in urmă 
cu patru ani, numărul caia- 
ciștilor de valoare a crescut, 
dar știu, mai bine decit ad
versarii mei, ce înseamnă să 
fii campion olimpic, să fii pri
mul pe podium 1

Ștefan Birtalan

Virgil Dociu

CU TATA, ÎN ACELAȘI PALMARES
Eu nu mă născusem încă pe 

vremea cînd tatăl meu Ilie era 
considerat, prin anii 1950—1954, 
drept cel mai bun ridicător de 
greutăți din țară. Mi-au spus-o 
foștii săi adversari — azi an
trenori, ba chiar și el. Tot de 
la ei știu că părintele meu a 
fost primul halterofil român 
care a depășit 300 kg — pe 
vremea aceea o performanță 
deosebită. Așa am aflat că Ilie 
Dociu a avut cinstea să facă 
parte din echipa de haltere a 
României, care în 1952, la Hel
sinki, lua startul pentru pri
ma oară la Olimpiadă, și că el 
a ocupat locul 11 la categoria 
semimijlocie.

Grație tatălui meu am deve
nit și eu halterofil. M-am năs
cut la 3 decembrie 1965, iar 10 
ani mai tirziu am început să 
mă joc de-a halterofilul, sub 
ochii exigenți și răbdători ai 
tatălui care, parcă regretînd 
că la vremea sa nu a putut 
urca pe podiumul laureaților, 
îmi spunea mereu : „Muncește 
Virgi mult și vei vedea că ma

rile performanțe nu vor în- 
tîrzia“. Așa a și fost. La 23 
de ani neîmpliniți, la „mondia
lele" de la Getysburg am ocu
pat locul 8 cu 290 kg la cate
goria ușoară, avînd satisfacția 
cuceririi medaliei de bronz la 
stilul smuls cu 132,5 kg. Doi 
ani mai tîrziu, la campiona
tele europene de la Belgrad, 
am ocupat locul 4, cu 307,5 kg 
la total, 135 kg la smuls și 
172,5 kg la aruncat — toate 
recorduri naționale la catego
ria ușoară. Deci, am progresat 
cu 17,5 kg în numai doi ani.

Acum debutez la Olimpiadă. 
Știu că va fi greu să obțin 
o medalie, dar nu imposibil! 
Cu 315 kg la total, pot viza 
medalia de argint sau de bronz. 
Voi ține cont de spusele tată
lui și antrenorului meu! 
„Să lupți cu încredere deplină, 
Virgi, că ești bine pregătit, 
puternic, cu un moral ridicat..." 
Vreau să obțin, oricum, mai 
mult decit părintele și sfetni
cul meu 1 ,
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DIN NOU IN 
ACOLO UNDE AM

Inutil să mai spun cit este 
de greu la Olimpiadă, să 
mintesc că medalia de aur 
mîne pentru cei mai mulți 
vis neîmplinit. Handbalul 
face excepție, cel puțin 6 
cele 12 formații calificate

a- 
ră- 
un 
nu 

din 
__  __ _____. în 
turneul de la Moscova țintind 
cununa de Iaurt

Toate aceste lucruri ne-au 
fost cunoscute și, în consecință, 
sub conducerea antrenorilor 
loan Kunst-Ghermănescu, Las- 
căr Pană și Nicolae Nedef, 
ne-am pregătit intens. Misiu-' 
nea noastră a fost încă și mai 
dificilă, avînd de recuperat 
handicapul pe care ni l-am 
creat cu doi ani în urmă, han
dicap valoric care ne-a cobo-

ANGAJAMENTE OLIMPICE PLINE
DE DĂRUIRE

(Urmare din pag. I)

Hat. de fiecare dată, conștiin
ța patriotică a sportivilor de a 
se pregăti temeinic, responsa
bil, de a lupta cu toate puteri
le, cu toată ființa lor, pentru a 
obține medalii olimpice, pentru 
a spori zestrea sportivă a Ro
mâniei socialiste, de a depăși 
tot ceea ce s-a realizat pînă în 
prezent în sportul nostru de 
performanță. Impresionantă este 
manifestarea recunoștinței, de 
către toți sportivii olimpici, fa
ță de grija pe care le-o poartă 
partidul și statul nostru, per
sonal tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Beneficiari sau 
asistenți numai, acum 4 ani, la 
marea cinstire făcută 
iii sportive cu prilejul 
nării de către tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 
al partidului, președintele 
publici!, a înaltelor 
pentru succesele olimpice de la 
Montreal, toți sportivii din lo
tul olimpic doresc să ducă la 
îndeplinire îndemnul de 
tund al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a face noi efor
turi pentru perfecționare, pen
tru a putea ocupa în competi
ții și la Jocurile Olimpice din 
anul 1980 locuri și mai bune, 
în această direcție a fost con
dusă întreaga activitate a miș
cării sportive, pentru ca la 
noua Olimpiadă, România so

mișcă- 
înmî- 
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general 

Re- 
distincții
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Șl AVINT PATRIOTIC!
cialistă să 
cinste, cu 
Iese roadele pregătirilor prin cît 
mai multe medalii și puncte, 
prin cît mai multe medalii de 
aur. Lotul nostru olimpic se 
exprimă la unison în dorința 
fierbinte de a-și arăta, în a- 
cest mod, dragostea neprecupe
țită față
Așa ___ _________ ,__
lor, apărute în acest număr de 
ziar, sportivii manifestă, pe 
lingă recunoștința pentru tot 
ceea ce s-a făcut, pentru ca ei 
să se prezinte în cele mai bu
ne condiții la Jocurile Olimpice 
de la Moscova, forță de dă
ruire și abnegație deplină,.pen
tru a îndeplini obiectivele.

în timpul scurt cît a mai 
rămas pînă la programul fiecă
rui sport, antrenorii, tehnici
enii și, îndeosebi, sportivii 
trebuie să se perfecționeze pînă 
în ultimul moment. De cea mai 
mare importanță va fi păstra
rea formei sportive, finalizarea 
pregătirilor cu competență, cu 
chibzuință. Climatul moral joa
că un rol extrem de Important. 
Convingerea în posibilitățile 
proprii, de autodepășire, încre
derea în victorie, ambiția ne
stăvilită de a cinsti in sport 
patria, de a da o mare satis
facție milioanelor de iubitori ai 
sportului din țara noastră, iată 
gînduri care pot înaripa pe toți

fie reprezentată 
demnitate, să fie

cu 
cu-

de partid și popor, 
cum citiți în declarațiile

sportivii noștri Ia locurile olim
pice de concurs.

In această perioadă se săr
bătoresc marile înfăptuiri ale 
construcției noastre socialiste, 
tumultuoasa epopee a celor 15 
ani care s-au scurs de la Con
gresul al IX-Iea al partidului, 
sub conducerea înțeleaptă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Sportivii noștri știu că au acum 
prilejul, alături de întregul 
nostru popor, să omagieze a- 
ceste mari evenimente printr-o 
comportare deosebită, plină de 
avint și de succese la cea de 
a XXII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară. Cu toții își 
manifestă această dorință pen
tru, fiecare fază a participării, 
pentru a ajunge în finale aco
lo unde medaliile și locurile 
fruntașe sînt disputate și cuce
rite cu o mare îndîrjire.

în zilele care urmează,
funcție de program și graficul 
de pregătire, sportivii își iau 
zborul, cu avioanele, spre gaz
da Olimpiadei, Moscova, Primii 
au fost debutanți, veliștii, la 
Tallin. Azi pleacă gimnastele, 
luni poloiștii, marți luptătorii, 
iar joi, cea mai mare parte a 
delegației României.

De pe acum îi urmărim eu 
dragoste, cu dorința vie de a-i 
vedea pe podium, cu inimile 
palpitînd, cu dorința fierbinte 
de succes deplin!
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MEDALII SI ÎNALTE PERFORMANTE j 
OLIMPICE DE LA MOSCOVA! ’ Ă

Sanda Toma Mircea Frâțicd
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și în al 14-lea an de activi
tate atletică, voi debuta și la 
Olimpiadă ! E, de fapt, un vis 
vechi, acela de a concura la 
cea mai importantă competiție 
a atletismului, un vis pentru 
care însă m-am pregătit cu to
tul deosebit. Nu vreau să fiu 
considerată ca lipsită de mo
destie, dar pentru tot ce-am 
făcut pină acum și, mai ales, 
pentru cele ce le mai am în 
„plan", în acest an, n-am știut 
ce e odihna. Am alergat la 
cros, am alergat în sală, am 
alergat pe pistă, ta aer liber, 
am alergat mult, foarte mult 
și m-am pregătit ca nicicînd 
altă dată. Vreau cu tot dina
dinsul să fiu finalistă la Mos-

IN SOCIETATEA NOASTRA SOCIALISTA,
LARGI POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE

DATORIILE DEBUTANTULUI NU SÎNT
MICIMAI

cova ! Și dacă acolo, la Luj- 
niki, voi ajunge printre pri
mele 8, ared că vă puteți în
chipui că n-am să mă mul
țumesc doar cu atît !

Dacă acum 4—5 ani mi-ar 
fi spus cineva că voi deveni 
campioană mondială de cano
taj 1-a? fi răspuns că glu
mește, că așa ceva nu-mi stă 
în puteri și nici în intenții. 
La școala din Ștefănești-Boto- 
șani, unde am primit primele 
noțiuni de sport, am cochetat 
cu atletismul. Aruncarea greu
tății a fost prima pasiune, iar 
despre canotaj, despre schif, a- 
veam doar o vagă idee. To
tuși, am urmat sfatul profe
sorului Corneliu Răduț și am 
urcat în... barcă. începutul a' 
fost destul de dificil. Acomo
darea, noul mediu, mi-au ce- 
nrt multe eforturi. Am strîns 
din dinți și, ceea ce mi se pă
rea aproape imposibil, m-am o- 
bișnuit cu... schiful. îmi în
grijeam ambarcația ca pe un 
prieten devotat, o lustruiam 
și, din ce ta ce mai repede 
mă apropiam de performanțele 
celor mai bune canotoare ale 
țării.

Primele starturi oficiale, pri
mele mari emoții, totul a fost 
ca un vis. După o perioadă in
tensă de antrenamente, după 
multă muncă, în condițiile mi
nunate ce ne sînt asigurate azi 
de partidul nostru, la primul 
meu start la campionatele 
mondiale am reușit o cursă de 
răsunet și am urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere. Aceasta s-a 
tatîmplat anul trecut, la Bled. 
De atunci, pretențiile mele și 
ale antrenorilor au sporit. Pre
gătirea efectuată mă face să

Cînd debutezi la o competiție, 
este firesc — și omenesc, aș 
spune — să ai multe semne de 
întrebare. Ctad această competi
ție este Olimpiada, Înaintea de
butului trebuie să nu uiți ab
solut nimic, adică să știi pe de 
rost tot ce ai de făcut, să visezi 
cu ochii deschiși procedeele teh
nice cele mal potrivite în diferi
te momente de atac sau de apă
rare. ’ Așa am luptat la recen
tele campionate europene caid 
m-am numărat tot printre de
butant!. Acolo, la Viena, rn'.-am 
învins toți adversarii, exceptîn- 
du-ll doar pe englezul Adams, 
cel care avea să cucerească titlul 
continental la categoria mea, — 
Bemlmljlocie. A fost, atunci, un 
amănunt pe care nu l-am știut 
bine. Mi-am dlat seama de asta 
aiba după ce am coborî! de pe 
tatami : folosisem o priză nepo-

trivită, care a ușurat mult ata
cul declanșat imediat de Adams. 
Astfel, eu am fost nevoit să mă 
mulțumesc cu medalia de bronz. 
Dacă ar veni din nou la categoria 
semimijtocie și la Olimpiadă... Se 
pare însă că englezul va concu
ra la „ușoară" și atunci nu voi 
avea prilejul revanșei.

Dacă Adams va coborî la „u- 
șoară", cel mai dificil meci ră- 
mîne cu Heinke, din R.D. Ger
mană. EH m-a învins pină acum 
de trei ori, iar ultima oară am 
terminat la egalitate. Acum sper 
să reușesc un rezultat favorabil. 
Dealtfel, la confruntările olimpi
ce mă voi strădui să am o com
portare cit mal bună. Spuneam, 
la început, că sînt debutant la 
marea competiție, dar datoriile 
mele nu sînt mal mici 1 Dimpo
trivă...
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privesc cu încredere startul 
cursele din cadrul Jocurilor 
limpice de la Moscova. Dacă 
la campionatele mondiale e- 
ram o necunoscută, acum la 
orice întrecere sînt privită ca 
una dintre favorite. Acest lu
cru face ca toate adversarele 
să fie cu ochii pe mine, 
să-mi urmărească orice miș
care. Experiența acumulată, e- 
fortul depus la antrenamente 
pot însă determina o evoluție 
bună și, cine știe, la înapoiere 
mă voi putea poate mîndri și 
cu o medalie olimpică, una 
care — de ce să nu recu
nosc ? — ar sta foarte bine 
fa vitrina mea cu trofee...

Laurențiu Dumânoiu

IMPORTANT ESTE CA ECHIPA 
SĂ JOACE CA UN SINGUR OM!

In acest an olimpic, potențialul echipei masculine de volei

Dinu Popescu
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României a marcat un 'salt apreciabil, confirmat de numeroase 
succese realizate in competițiile oficiale sau amicale din ianuarie 
încoace. Ne prezentăm la Moscova cu încredere in forțele noas
tre, in șansele noastre de a ne atinge țelul major : o medalie. 
Este foarte important faptul că avem acum un moral ridicat, 
că putem aborda fără crisparea de altădată orice intîlnire cu 
orice adversar. Firește, socot că trebuie să ne păzim cit putem 
de pericolul automulțumirii, al tratării cu ușurință a anumitor 
adversari. Aș vrea să simt in echipă aceeași hotărîre nemărtu
risită, dar care a existat cu adevărat in fiecare dintre noi la 
turneul de calificare, de a lupta cu deplin angajament in toate 
meciurile. Atunci înțelesesem că singura noastră șansă este să 
învingem toți adversarii. Și am luptat zi de zi cu o voință co
mună pe care nu cred să o mai fi sesizat la echipa noastră de 
cind ii sînt component, tn ce mă privește, mă voi strădui, pină 
Ia Olimpiadă, să ajung la forma manifestată la „calificări" în 
Bulgaria, să pot da randamentul maxim în grelele meciuri care 
ne așteaptă. Important este însă ca toată echipa să fie unită, 
să joace ca un singur om, să fie in formă maximă, ca toți co
legii mei să uite că am învins detașat, în diverse turnee, pe so
vietici, pe polonezi, pe cubanezi, pe iugoslavi, pe italieni, adică 
să considerăm — așa cum va fi dealtfel — că avem mereu in 
față adversari puternici, cu care trebuie să luptăm cu hotărîrt, 
de la primul pină la ultimul fluier al arbitrului. Numai în acest 
fel ne vom crea șansa de a ne putea minări și noi cu o medalie 
olimpică...
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duiesc — și mă simt capabil 
să-mi realizez dorința — să-mi 
reînnoiesc succesul de la Mont
real. Mai muiți iubitori ai bo
xului (chiar și unii tehnicieni) 
au apreciat că nu mai sînt 
în plenitudinea forțelor și, 
deci, nu mai pot obține vic
torii prețioase în ring. Pot 
spune că aceste aprecieri m-au 
ambiționat să mă pregătesc cu 
mai multă seriozitate, tocmai 
pentru a le dovedi că nu au 
dreptate. Și, în cîteva situații, 
am reușit. Așa se și explică 
prezența mea 
pică. Știu că 
Acum evoluez 
superioară de 
am adversari
s-au mai adăugat și cîțiva ani 
în plus, dar am încă suficiente 
resurse fizice și, mai cu sea
mă, o bogată experiență a rin
gului, care mă vor ajuta —

în echipa olim- 
nu va fi ușor, 
la o categorie 
greutate, deci 
mai puternici,

sper — să urc din. nou pe po
diumul medaliaților. Nu de alta 
dar vreau să mă retrag cu 
fruntea sus... : . |

VA FI PRIMUL MEU CONCURS ADEVĂRAT
Nu am avut posibilitatea să particip la vreun campionat mon

dial sau european, așa că prezența mea la startul întrecerilor 
din piscina olimpică de la Moscova înseamnă realmente un de
but într-o veritabilă competiție de amploare. M-am pregătit cu 
foarte mare ambiție pentru dificila cursă de 400 m a celor pa
tru procedee. Împreună cu antrenoarea mea, Cristina Șopte- 
reanu, am alcătuit și un grafic de cursă, care să-mi permită 
corectarea actualului record național (4:56,99) și calificarea în 
finala olimpică, ceea ce pentru mine ar însemna unsucces. Am 
avut șansa, în ultimul an, de a o avea ca parteneră de antre
nament pe prietena, coechipiera, dar în același timp și adver
sara mea Mariana Paraschiv, o fată admirabilă și foarte conști
incioasă. Dealtfel, recordul țării îi aparține și sînt convinsă că 
și ea are aceleași gînduri. Împreună, zi de zi, la antrenament, 
am reușit să ne stimulăm reciproc și acest lucru ne-a avantajat. 
Paralel cu corectarea unor deficiențe de ordin tehnic am căutat 
să-mi îmbunătățesc continuu rezultatele la bras (anul acesta, la 
campionatele naționale în bazin acoperit am urcat pe podium) 
ți spate. Sper să reușesc să mă afirm in această mare bătălie, 
ce se anunță de pe acum, în piscina olimpică din Moscova.

PENTRU A 3 a OARĂ LA OLIMPIADĂ
Cred că la Moscova 

fi unul dintre veteranii 
noului olimpic de polo. 
10 ani sînt nelipsit din 
prezentativa română și 
aflu în preajma celei de 
3-a participări la Jocuri, per
formanță destul de rară în 
sportul nostru. La începutul 
acestui an mi-am propus să 
realizez trei ' obiective : să 
devin recordman absolut în 
ceea ce privește selecționări
le în naționala țării, în ceea 
ce privește numărul de go
luri marcate pentru „7“-le 
reprezentativ și, împreună cu 
coechipierii mei, să încercăm 
să întrecem performanța ob
ținută în urmă cu patru ani, 
la Montreal, cînd am scăpat 
medalia printre degete, fiind 
nevoiți să ne mulțumim cu 
locul IV. Primul record — 
209 goluri — l-am și stabilit 
și cred că în bazinul de la 
Lujniki Q voi îmbunătăți

voi 
tur-
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mă 
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considerabil. Al 
doilea îl voi co
recta, mai mult 
ca sigur, în pen
ultima zi a turne
ului final, cînd 
voi juca pentru a 
233-a oară în e- 
chipa națională. 
Cel de al 3-lea... 
Sîntem în grupă 
cu Ungaria, cam
pioană olimpică, cu 
Grecia. Dacă le vom învinge 
pe ultimele două 
tru asta nu vom 
nici un efort — vom 
în cursă, într-o cursă 
orice rezultat 
Știu că și Italia, 
campioană a lumii, 
de echipele Uniunii 
(pe teren propriu), 
Iugoslaviei, Cubei

Olanda și

- și pen- 
precupeți 

rărnîne 
în care 
posibil, 
actuala 
alături 

Sovietice 
Ungariei, 

_____ . (revelația 
sezonului), Olandei și Spaniei 
și-a-u propus același lucru. 
Cu alte cuvinte, 8 candidate 
pentru trei locuri pe podium.

Dumitru Velea

este SEMNIFICAȚIA 
UNEI PREMIERE

Cezar Râducanu

DE 5 ORI LA
Pentatlonul este numit spor

tul celor cinci sporturi. Și, pe 
bună dreptate, deoarece prac
ticantul acestei discipline tre
buie să fie, în același timp, 
bun ta cinci discipline dife
rite, adică la călărie, scrimă, 
tir, înot și cros. Este ceea ce 
încercăm și noi, pentatloniștii 
români care ne pregătim pen
tru startul olimpic. Concursu
rile din acest an ne-au fost 
jaloane prețioase în orienta
rea pregătirii. împreună cu 
colectivul de antrenori, prin- 
tr-o muncă asiduă, am căutat 
să realizăm o formă cît mai 
bună pentru cel mai impor
tant concurs al anului. Pe 
muiți dintre adversari îi cu
noaștem, le știm și calitățile,

FEL DE BUN
și slăbiciunile. Vom face totul 
pentru a obține rezultate cît 
mai bune, pe măsura posibi
lităților noastre. în ceea ce mă 
privește, după debutul de anul 
trecut la campionatele mon
diale, mă aflu în fața unui nou 
debut, cel olimpic. Firește, este 
o onoare să participi la Olim
piadă, dar este și mai impor
tant ca această prezență să fie 
marcată de rezultate cît mai 
bune. Este sentimentul pe care 
îl trăiesc cu intensitate ta a- 
ceste zile premergătoare star
tului și care mă mobilizează. 
Doresc din toată inima ca, îm
preună cu ceilalți colegi, să con
solidăm prestigiul de care se 
bucură pentatlonul modern ro

mânesc

Ea un an după Jocurile Olim-' 
pice de la Roma, unde echipa 
noastră hipică de obstacole se 
clasa pe o merituoasă poziție a 
șasea, cuceream primul meu 
titlu de campion. Reușisem să 
mă situez în fruntea ce'or mal 
buni juniori din țară. Au tre
cut de atunci aproape două de
cenii, timp în care, împreună 
cu colegii de generație, am ur
cat treptele performanței, fie
care nutrind, în acest răstimp, 
dorința fermă de a readuce echi- 
tația românească în familia olim
pică. Exemplele oferite cu ani 
in urmă de V. Bărbuceanu, Gh. 
Danga, V. Pinciu. P. Andreianu, 
Gh. Antohi ne-&u călăuzit de
seori pașii. Dar, deși am obți
nut numeroase succese în dife
rite concursuri, nici eu, nici 
Dania Popescu., nici Alexandru 
Bozan, nici Ion Popa, colegii 
mei de echipă națională, nici al ți 
sportivi fruntași nu au reușit să 
înscrie în palmares o nouă par
ticipare la Olimpiadă. O vom 
face acum, la Moscova. Fără în
doială, sîntem stăpîniți de o mare 
emoție, dar. totodată, ferm con
vinși că trebuie să răspundem 
la cel mal înalt nivel încrederii 
acordate. Cu prilejul Olimpiadei 
de la Moscova se va consemna, 
în călăria românească, o pre
mieră : participarea pentru pri
ma oară a unei amazoane — 
Dania Popescu — la întrecerile 

olimpice. Deseori fetele au luat-o 
înaintea băieților. O dovedesc 
chiar disputele olimpice. Cine 
știe ? Poate că și acum... - ,



15 ANI DE LA CONGRESUL Ieri, pe șoseaua București — Alexandria

AL IX-LEA
(Urmare din pag. 1)

mii de pagini pe care Ie ela
borăm anual și le trimitem, pe 
calea publicațiilor periodice și 
aperiodice, beneficiarilor noș
tri, peste 1 000 : biblioteci, ca
binete metodice, antrenori, 
medici, profesori, sportivi. Tu
turor le asigurăm o legătură 
permanentă că literatura de 
specialitate, de circulație _ in
ternațională, le reîmprospătăm 
continuu ideile, ipotezele, so
luțiile ce le reclamă realitatea 
procesului instructiv-educativ, 
care este atît de complex. Du
pă aceea, tot indirect, mese 
rotunde simpozioane, mai bine 
de un deceniu, conferințe la 
Dalles, la Universitatea popu
lară.

— în ultimii ani, un dome
niu declarat prioritar și în 
cercetarea științifică a fost se
lecția...

— Era absolut firesc! Fiind
că reprezenta o necesitate 
stringentă. O problemă vitală 
în sport, foarte interesantă 
sub aspectul conținutului, al 
aspectelor ce o compun, tot
odată foarte greu de rezolvat. 
A fost necesar un efort de ani 
de zile pentru a se pune ba
zele unui sistem național de 
selecție a copiilor și juniorilor.

— Faptele atestă că cerce
tarea științifică se implică tot 
mai mult în performanța olim
pică. Cum ați explica meca
nismul ?

— S-a pornit de la studie
rea dinamicii performanțelor 
olimpice internaționale, s-a 
comparat aceasta c» cea au
tohtonă, românească. în func
ție de constatări, am putut 
elabora și strategiile în pregă
tire și prognoza performanțelor 
olimpice, mondiale și naționa
le. într-o etapă _ superioară, 
trecînd Ia o activitate și mai 
concretă, am construit o serie 
de aparate de pregătire șl de 
măsurat efortul unui sportiv 
susceptibil de mari perfor-

AL P.C.R.
manțe. A apărut, astfel, o 
concepție nouă care arată că, 
între altele, conținutul antre
namentului sportiv a suferit 
modificări esențiale in inter
valele dintre două cicluri olim
pice. S-au ivit probleme noi 
— cea a programării, a stan
dardizării, a modelării, a al- 
goritmizării — preocupări pen
tru raționalizarea și optimi
zarea efortului.

— Este vizibil efortul colec
tivului dv. de a fi mereu pre
zent în realitate. V-ațî gîndit, 
totuși, și la perspectivă ? Ca
racterul de prognoză al cerce
tării științifice creează o ase
menea obligație...

— Avem permanent în ve
dere perspectiva, ce va fi mîi- 
ne în performanța româneas
că ! Tocmai de aceea o impor
tantă latură a activității noas
tre o desfășurăm în școală, 
pepiniera performanței. Cu un 
deceniu în urmă am testat 
circa 100 000 de copii și tineri 
între 6—18 ani, pentru a sta
bili raportul dintre dezvolta
rea antropometrică și cea mo- 
trică. Concluziile 7 Trei vo
lume de date, zeci de conclu
zii. Ele au modificat conținu
tul programelor și metodice
lor școlare. Am inspirat SUVA. 
Vom continua. în 1981 inten
ționăm să repetăm, cu M.E.I., 
acest studiu pentru, a constata 
care sînt modificările surveni
te de la un deceniu la altul și 
a stabili un criteriu riguros 
de eficiență în învățămintul 
de educație fizică. Condițiile 
tot mai bune create cercetării 
științifice de către partid, per
sonal de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, con
stituie pentru noi o obligație 
și un angajament de a fi per
manent în pas cu noul, asigu- 
rînd astfel o nouă calitate, su
perioară, domeniului nostru 
de activitate.

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA

GHEORGHE LĂUTARU (Dinamo) ÎNVINGĂTOR MERITUOS 
IN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FOND LA CICLISM

Vineri după-amiază, frunta
șii ciclismului din întreaga ța
ră (39 de rutieri) s-au aliniat la 
km 7 pe șoseaua București — 
Alexandria la startul ultimei 
probe a campionatelor naționa
le de șosea din actualul sezon 
competițional : fondul. După o

mină primul cursa de 1000 m 
cu start de pe loc. Anul a- 
oesta, Gheorghe Lăutaru a 
mai cucerit împreună cu for
mația Dinamo titlul de cam
pion în proba de contratimp 
pe echipe și, de asemenea, a 
obținut un merituos loc 2 în

Un aspect din desfășurarea campionatului național de fond 
la ciclism. Plutonul rulează, deocamdată, compact ...

Foto : V. BAGEAC
întrecere dinamică, spectacu
loasă, desfășurată pe par
cursul a 120 km, victoria fi
nală a revenit, pe merit, tină- 
rului dinamovist Gheorghe Lău- 
taru. Noul campion al curse
lor de fond va împlini 20 de 
ani la începutul săptămînii vii
toare (15 iulie). Pînă anul tre
cut, cînd a concurat la juniori, 
reușise să cucerească 15 ti
tluri de campion la categoria 
sa de vîrstă. In 1979 cuoereș- 
te primul titlu de campion la 
seniori, pe velodrom, unde ter-

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA IN
(Urmare din pag. ’1)

ghem pentru a stabili rezulta
tul final de care nimeni nu se 
mai îndoia, în ciuda cîtorva e- 
forturi răzlețe ale lui Hără- 
dău. După două ore de joc, 
victoria cu 3—0 a lui Lendl 
aduce în avantaj echipa Ceho
slovaciei : 1—0.
FL. SEGĂRCEANU - P. SLOZIL 

3-6, 3-6, 1-6
Tot două ore a ținut și al 

doilea meci, deși aveam toate 
motivele să credem că va fi o 
întîlnire echilibrată, purtată cu 
mai multă îndîrjire de-a lungul 
mai multor seturi. Din păcate, 
lui Pavel Slozil, al doilea ju
cător cehoslovac, i-au fost su
ficiente de asemenea doar trei 
seturi pentru a-și adjudeca vic
toria. Am crezut nu numai că 
Florin Segărceanu îi va face

față, dar că ar putea chiar să-l 
întreacă, întemeindu-ne spe
ranța pe vioiciunea lui tine
rească, pe calitățile sale teh
nice demonstrate In preceden
tele partide de „Cupa Davis“. 
Realitatea a infirmat așteptă
rile. L-am subestimat pe proas
pătul campion ceh : Pavel Slo
zil — și el în progres — a de
venit un jucător cvasi-complet, 
cu o bună experiență tehnică, 
consecvent în evoluție, stăpîn 
pe loviturile tăiate, cu efect, 
expediate uneori razant din 
orice poziție, fără a mai vorbi 
de disponibilitățile sale fizice, 
care sînt ale unui juctăor „de 
cursă lungă". Asemenea însu
șiri l-au ajutat să înceapă în 
trombă fiecare set, să ia un 
avantaj decisiv (de 3—0 sau 
4—1), punctînd apoi, liniștit, cu 
siguranță, spre sfîrșitul manșe
lor. în primul set, Slozil a avut 
3—0, 4—1 și — în ciuda unei

ORAȘELE GAZDA
DIVIZIONARE

• Au fost stabilite datele și 
orașele unde vor avea loc tur
neele primului tur al campio
natelor naționale de seniori și 
senioare. LA BĂIEȚI : turneul 
i — 2—5 octombrie, la Timi
șoara ; turneul II — 17—19 oc
tombrie. la Cluj-Napoca ; tur
neul III — 30 octombrie — 2 
noiembrie, la București ; LA 
FETE : turneul I — 23—26 oc
tombrie. la Satu Mare ; turneul 
II — 7—9 noiembrie, la Tg. Mu
reș ; turneul III — 27—30 no
iembrie, la București. După în
cheierea acestui tur, deci cînd 
vor fi cunoscute grupele valo
rice 1—6 și 7—12, se va pro
ceda la stabilirea orașelor în 
care se vor disputa turneele 
tururilor 2, 3. 4 și 5, în așa 
fel ca fiecare oraș cu echipă 
în Divizia A să găzduiască cîte 
un turneu.

• Au fost desemnate și o- 
rașele gazdă ale turneelor fi
nale ale campionatelor republi
cane de juniori II și III (băieți 
și fete). Juniorii de cat. a Il-a 
vor juca Ia Timișoara (10—14 
septembrie. în aer liber) ; ju
niorii de cat. a IlI-a vor evo-

ALE TURNEELOR 

DE BASCHET
lua la Ploiești (3—7 septem
brie, de asemenea în aer liber).

• între 1 și 3 august se vor 
desfășura turneele de califica
re în Divizia școlară și de ju
niori, în următoarele orașe : 
BĂIEȚI : Alexandria (iau par
te echipe din. Drobeta Tr. 
Severin, Brașov, Constanța, 
București și din orașul gaz
dă) ; FETE : Bîrlad (echi
pe din Suceava, Tîrgoviș- 
te. Brașov și din orașul gazdă) 
și Caransebeș (echipe din A- 
rad, Rm. Vîlcea. Tg. Mureș, 
Deva și din orașul gazdă).

„CUPA DAVIS“
puternice reveniri a lui Se
gărceanu la 4—3 — a încheiat 
cu 6—3 ; la fel, în setul secund, 
a condus cu 3—0 și 4—1, pen
tru a cîștiga la același scor ; 
doar în ultimul set, al treilea, 
conturile s-au încheiat mai re
pede, de la 2—0 și 2—1, ajun- 
gîndu-se curând (în 30 de mi
nute) la 6—1. Este adevărat că 
partida a fost presărată pe a- 
locuri cu splendide schimburi 
de mingi, cu frumoase dueluri 
la fileu și că meritul acestor 
faze revine în egală măsură 
jucătorului român. De ce a 
pierdut Florin Segărceanu atît 
de categoric ? Pentru că, evi
dent, el s-a prezentat la joc 
cu vigoarea diminuată (după o 
convalescență recentă), de unde 
au rezultat servicii slabe, lip
site de forță și deci situații 
anulate de atac. O anumită la
bilitate psihică, de mai mult 
timp cunoscută, îl face pe tî- 
nărul nostru campion să în
ceapă seturile cu o nefirească 
nonșalanță, cu o lipsă de con
centrare care produce un han
dicap prea ușor acordat și apoi 
foarte greu de recuperat, cu 
toată bunăvoința și în ciuda 
reușitelor de moment. Este 
semnificativ că Florin a jucat 
cele mai bune ghemuri cînd 
era condus cu 3—0 (primul set), 
cu 4—1 și 5—2 (în al doilea 
set)! Astfel, constanța (și va
loarea) lui Pavel Slozil (în
vingător cu 3—0) aduc echipa 
Cehoslovaciei, încă din prima 
zi, la un avantaj de două par
tide cîștigate : 2—0.

Un scor sever care acordă 
cele mai mari șanse oaspeți
lor, echipa noastră resimțind 
absența lui Ilie Năstase, sus
pendat de Federația internațio
nală. Cu el în formație alta 
era, desigur, situația.

proba de contratimp individual. 
Iată un alergător al cărui nume 
merită să fie reținut.

Dar să vă relatăm cîteva as
pecte din desfășurarea acestui 
ultim campionat al cicliștilor. 
Cu toată căldura sufocantă din 
acest mijloc de iulie, plutonul 
a demarat sec, într-o goană 
care se accelera cu fiecare me
tru parcurs. în această con
junctură, profitînd și de o ra
fală de vînt care a prins să 
bată insistent din față, șase ru
tieri au socotit că este momen
tul să se desprindă de colegii 
lor de întrecere. Și, într-ade- 
văr, cei șase forțează rulajul, 
iar rezultatul este cel scontat. 
După numai 2 km sextetul fu-

gac avea un avans față de ur
măritori de peste 500 m. Eva
darea, deci, a reușit și avea 
toate șansele să nu fie anihila
tă. Toți cei șase temerari din 
grupul fugar erau, în fapt, tot 
atîțla pretendenți Îndreptățiți 
la cucerirea titlului de cam
pion al tării la fond : M. Ro- 
mașcanu, ciclist cu vechi state 
de serviciu, Gh. Lăutaru. C. 
Căruțașu și C. Nicolae, trei ti
neri pe cît de talenitați, pe atît 
de ambițioși și dornici de afir
mare, N. Savu, un fondist re
cunoscut pentru dîrzenia și com
bativitatea sa (toți aceștia de 
la Dinamo), la care s-a adăugat 
și C. Bonciu, singurul reprezen
tant al clubului Steaua, și el 
un rutier cu multe calități.

După 50 km parcurși, fuga
rii aveau față de pluton un 
avans de 1:50, ca după alți 50 
km avansul să crească la a- 
proape 5 minute. Dealtfel, plu
tonul urmăritor, deși la rm mo
ment dat a schițat un oareca
re spirit de combativitate, a 
intrat repede în espectativă# 
toți cei din pluton fiind, parcă; 
mulțumiți cu locurile pe car» 
le ocupau în coada alergării. 
Cu 40 km înaintea sosirii, C. 
Nicolae, din grupul fruntaș, a- 
cuză dureri de cap și rămîn» 
să aștepte plutonul. Acum, vân
tul și-a schimbat direcția. Bat» 
din nou din față și pedalajui 
ae face foarte anevoios. Cu 
14 km înainte de sosire, din 
grupul fruntaș se desprind» 
Gheorghe Lăutaru. Acesta a ru
lat de unul singur pînă la so
sire, unde cronometrorli 11 var 
înregistra cu timpul de 2h 59:46, 
media orară 39,8 km. L-a ur
mat 2. C. Căruțașu 3h 01:51, X. 
N. Savu (ambii Dinamo) — a- 
celașl timp, 4. C. Bonciu (Stea
ua — 3h 02:48. 5. M. Romașcanu 
(Dinamo) — 3h 02:50. 6. I. Gan- 
cea (Dinamo) — 3h 05:15, 7. L 
Cernea (Olimpia) 3h 05:20, 8. L 
Butaru (Dinamo) — 3h 05:20, 9. 
V. Teodor (Dinamo) — 3h 05:20, 
10. I. Vintilă (Steaua) 3h 05:29.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

MARIA ROMANOV Șl JEAN BÎRCU — 
CAMPIONI DE TENIS Al CAPITALEI
S-au Încheiat campionatele 

municipale de tenis, cîștigăto- 
rii urmind a fi prezenți — îm
preună cu alți jucători — la a- 
propiatele „naționale" ale 
României. Cîștigători. Sim
plu bărbați : J. Bîrcu (Dinamo 
București) — Laurențiu Țiței 
(Steaua) 2—6, 5—7, 6'"4, 6—3, 
6—2 (în semifinale: Bîrcu — 
Ed. Pană 4—6, 10—8, 6—1, 6-3 
și Țiței — A. Leonte 6—3, 5—7, 
6—2. 6—1) ; simplu femei : Ma
ria Romanov — Lucia Romanov 
(ambele Politehnica) 7—5, 6—1 
(în semifinale L. Romanov — 
Daniela Moise 6—4, 6—3 și M. 
Romanov — Elena Trifu 5—7, 
6—2, 6—4) ; dublu bărbați :
Răzvan Constantinescu. Emil 
Hnat (T.C.B.) — Andrei Leonte, 
Laurențiu Țiței (Steaua) 4—6, 
3—6, 6—4, 6—4, 6—1 ; dublu fe-

mei : Elena Trifu (Progresul),' 
Adriana Karaiosifoglu (T.C.BJ 
— Gabriela Szoke, Dana Beleu- 
ță (Dinamo) 6—2, 9—7. (Maricta 
POPESCU — coresp.).

• Pe terenurile stadionului 
„Cetate" din Deva s-a desfășu
rat, într-o foarte bună or- 
ganizare, cea de a V-a ediția 
a „Cupei Sarmis" la tenis. 
Trofeul pus în joc (cupa pur
tând numele competiției), cîști- 
gat anul trecut de dublii bucu- 
reștean' Steaua nu a putut fi 
înmânat echipei cîștigătoare la 
actuala ediție întrucît secția 
clubului Steaua nu a par
ticipat la întreceri, și nici nu 
a trimis trofeul ! Clasamentul 
final : 1. Sănătatea Oradea, 2. 
C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej, 3. 
Spartacus Brăila. (I. HORVAT 
— coresp.).

ARBITRUL - „ACARUL PĂUN“ 
Șl LA MINIBASCHET?

Sportul

Cu ocazia celei de a XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară ce va avea loc la Moscova In perioada 19.VII—3.VHI.19S0, 
Ministerul Finanțelor și Banca de Stat ale U.R.S.S. au pus în 
circulație serii de monede jubiliare din. argint, aur și platină, 
pentru marcarea acestui eveniment sportiv.

Emisiunea de monede s-a făcut în serii cu valori npminale 
de 5 și 10 ruble pentru cele din argint, de 100 ruble pentru 
cele din aur șl 150 ruble pentru cele din platină.

Persoanele care doresc să colecționeze monede jubiliare so
vietice emise cu ocazia celei de a XXII-a Olimpiade, urmează 
a se adresa unităților de mai jos. de unde se pot obține și 
relații suplimentare:

— Banca Română de Comerț' Exterior, prin ghișeele sale 
din București, str. Eugen Canada nr. 1 ;

— Sucursalele Băncii Naționale a R.S.R din Brașov. Cons
tanța, Cluj-Napoca. Timișoara Oradea. Pitești și iași ;

— Agenția Comturist, prin magazinele shop de la hotelul 
Dorobanți, Calea Dorobanților nr. H București șl de Ia Aero
portul Otopeni—București.

Procurarea monedelor se face contra dolari S.U A. sau alte 
valute convertibile cotate de Banca Națională a R S. România.

Emoționante sînt manifes
tările din cadrul „Festivalului 
național pionieresc de minl- 
basdhet", unde, anual, se În
tâlnesc circa 1 500 de copil 
pentru a se întrece în meciuri 
pasionante, pentru a demon
stra îndemânarea In concursu
rile pentru „Coșul de aur" 
sau pentru a dove'di talentul 
lor artistic prin desene td 
poezii dedicate „Festivalului". 
Pe terenuri, copiii nu cunosc 
oboseala, deși sus
țin zilnic cîte trei 
șl chiar patru par
tide. iar în scurtele 
răgazuri 
curaj îndu-șl 
legi 
gine. ________ __ ,___
dese cu sfaturi, absolut utila 
unor baschetbaliștl care de-«- 
bia s-au Inițiat în tainele „de
pășirilor". „blocajului" și care 
nu prea fac deosebire Intre 
atacul „lung" si cal „scurt".

în această atmosferă, apare 
de-a dreptul bizară 
antrenorului Adrian 
C.S.Ș. 1 Constanța, 
sflrșltul meciului 
Pitești (bineînțeles.__
„Festivalului"), văztnd 
mai are șanse de a 
și-a retras formația 
teren, sub pretextul că .. , 
nu se mai poate, prea ne fură 
arbitrul după ce. chiar din 
primele minute ale întâlnirii, 
nu contenise ta a acuza arbi

Atitudini
se „odihnesc" ta- 

favorlțil, co
și prieteni. Pe mar- 

antreDoril nu prldl-

traj j1 (despre care, trebuie 
spus că a fost fără cusur).

Urmarea gestului antrenoru
lui Adrian Ion 7 Formația 
C.S.Ș. 1 Constanta a pierdui 
meciul cu 2—0 (necâștuinl, 
astfel, nici măcar punctul care 
i s-ar fi acordat dacă ar ft 
înregistrat înfrângerea pe te
ren) șl. din această cauză, « 
rartat primul loc la categoria 
I, a celor mal buni minibas- 
chetballștl al „Festivalului"

Desigur, pierderea 
locului i într-o în
trecere pentru care 
s-au pregătit șt 

care au luptat a 
dureroasă pentru ml- 

sportivi dta Constan- 
Dar, mai grav de

rate: ea locul ui I apreciem 
este eșecul antrena. ului

ati udinea 
t>n, de Ia 
care, spre 
cu 

din
c.s.ș. 
cadrul 
că nu 
ctștiga. 
de pe

„așa

pentru 
fost 
cil 
ța. 
cît 
Că
Adr.an Ion la capitolul „edu
cația elevilor-sportlvi" șl ne 
întrebăm : dacă acum, la 12— 
13 ani. copiii respecți zi sînt 
tavâtati să se scuze prin ,ne 
fură aroit. ii", cum vor pro
ceda el cînd vor deveni ioot- 
tlvl de Înaltă performanță șl 
vor da cu adevărat de g-eul 
unui joc ’ Vor lupta pe Try 
victorie, cu ambiție sporliă. 
sau se ver retrage de pe <«- 
ren așa uum au fost Invățatl 
să fee? la Tirgoriște 1 Dum
neavoastră cum cred’■ti că 
vor proceda, tovarășe antre
nor Adnan Ion 7

Dumitru STANCULESCU



Sortii au decis A FI CU ADEVĂRAT COMPETITIV
REPREZENTATIVA DE JUNIORI A ROMÂNIEI LA TURNEUL 
FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL DIN AUSTRALIA!
9 Europa reprezentată, la marea întrecere din octombrie 1981, 
de șase echipe ® Celelalte zece finaliste - din restul continen
telor 9 Un intens program de pregătire a juniorilor noștri

Echipa de juniori a Româ
niei va 'evolua, anul viitor, în 
luna octombrie, în Australia 
în turneul final al primului 
veritabil Campionat mondial 
de juniori ! Tragerea la sorți 
de la Zurich, efectuată între 
echipele României și Portu
galiei, a... ales reprezentativa 
noastră și, astfel, ea se ală
tură celorlalte reprezentante ale 
Europei la marea competiție a 
„speranțelor" fotbalului mondial 
de anul viitor. Celelalte cinci 
selecționate calificate sînt : 
Anglia (actuala deținătoare a 
titlului — neoficial — de cam
pioană a Europei la juniori), 
Polonia (finalista recentului 
turneu U.E.F.A.). Olanda, Ita
lia. Spania. Vă reamintim că 
naționala noastră de juniori s-a 
clasat, în întrecerea din R. D. 
Germană la perfectă egalitate 
cu cea a Portugaliei și de a- 
ceea U.E.F.A. a decis, conform 
regulamentului, ca echipa ca
lificată la turneul final al 
campionatului mondial de ju
niori ca a șasea reprezentantă 
a Europei să fie stabilită prin

CU LIBARDI Șl TONCA LA „TIMONA", JIUL VREA
SĂ SL REAFIRME PRIN MUNCĂ, PR INTR-O ANGAJABE MULT SPORITĂ

Pe jucătorii echipei din Valea 
Jiului l-om găsit antren!ndu-se la 
ei acasă. Motivul : examenele la 
Invățămlntul tehnic superior — 
Stoichiță, Stoica, Caval pentru tre
cerea in anul V, P. Grigore, Să- 
lăjan, Lixandru, pentru a pro
mova in anul H, Mușat, Bedo, 
Vinătoru și alții pentru admitere. 
Așadar, orele jucătorilor petro- 
șeneni se consumă la facultate 
și la stadion. • Noutățile lotu
lui ? Sînt destule, semn că Jiul 
se mai află incă pe acel drum 
al reconstrucției, Început mai de 
mult. Alături de Caval, Boghea- 
nu, P. Grigore, I. Rusu, VJnăto- 
ru, Miculescu, Varga, Bedo, Stoi
chiță, Stoica, Lixandru, Mușat, 
Sălajan șl Enescu, apar acum 
nume noi ca, Șumulanschi (care 
a jucat la Rapid București), 
Romeo Rusu (fundaș stingă, 
de la Abatorul București), Nichi- 
niș (extremă, de la Unirea Alba 
Mia), Neaga (fundaș central de

RRIAAA ZI A TURNEULUI INTERNAȚIONAL
" (Urmare din pag. 1)
——--------1-----------------------------

Vom vedea, așadar, în com
pania celor două formații ale 
noastre prezente la turneu, e- 
chipe de o certă valoare in
ternațională care vor contribui, 
sperăm, la asigurarea unui ri
dicat nivel celor patru partide 
pe care le vom urmări astăzi 
și marți.

Cîteva informații și despre 
Lotul reprezentativ ji , F, C. 
Argeș.

Lotul reprezentativ, reunit la 
Bfirșitul lunii iunie la Bucu
rești, a urmat un program 
de antrenamente și jocuri la 
Cîmpulung Muscel și Brașov. 
El a disputat — cum se știe 
— două partide-test (5—1 cu 
Muscelul Cîmpulung și 1—0 cu 
F.C.M. Brașov) și — după me
ciurile de la București — va 
fi prezent la un alt important 
turneu, la Toulouse, în zilele 
de 18 și 19 iulie, turneu care 
are următorul program : 18 IU
LIE ; F. C. Toulouse — Lotul 
reprezentativ al României și 
St. Etienne — Borussia Mon- 
chengladbach. La 19 iulie se 
vor întîlni, între ele, învingă
toarele și învinsele. Revenind 
la informațiile privind Lotul 
reprezentativ, trebuie să obser

TURNEUL SELECȚIONATEI DIVIZIONARE li ÎN R.P.D. COREEANĂ
Miercuri a revenit în țară Se

lecționata divizionară B care în 
perioada 22 iunie — 9 iulie a 
întreprins un turneu in R.P D. 
Ooroeană, unde a susținut patru 
meciuri. încheiate cu următoarele 
rezultate : o—1 (0—0) cu forma
ția Tumangon, la Phenian ; 1—0 
(0—0) cu Potangon, la Nampo. 
Golul victoriei a fost marcat de 
Avădanei ; 1—2 (1—1) cu Heian, 
la Vanson. A înscris pentru 
echipa noastră Alexandru ; 1—1 
(0—1) la Sinijin. cu Selecționata 
Armatei Coreene, în cadrul că
reia au evoluat 5 jucători din 
echipa națională. A marcat pen
tru selecționata noastră Vesa. 

tragere la sorți. Să mai notăm 
că singura înfrîngere a junio
rilor noștri — în cadrul între
gii ediții a Turneului U.E.F.A., 
cea din partida cu echipa Po
loniei — a dus la acea perfec
tă egalitate (după toate crite
riile) cu cea a Portugaliei și, 
deci, la recurgerea la tragerea 
la sorți. Vă mai informăm că 
la marea întrecere a reprezen
tativelor de juniori de pe glob, 
de anul viitor, vor participa 16 
echipe, celelalte 10 — în afa
ra amintitelor formații din 
Europa — fiind calificate din 
celelalte continente ale lumii.

Pentru o cit mai demnă și 
frumoasă reprezentare a fotba
lului românesc la primul veri
tabil campionat mondial de ju
niori (precedentele două s-au 
desfășurat fără calificări, prin 
simpla stabilire a uniunilor 
continentale a reprezentantelor 
lor), F.R.F., prin comisia de 
specialitate a juniorilor și 
prin clubul Luceafărul. se 
preocupă — încă de pe acum — 
de o pregătire serioasă și in
tensă a lotului reprezentativ.

la Șoimii Sibiu — în tratative 
pentru transfer), Pocșan (fundaș, 
revenit de la Minerul Vulcan), 
Popa și Lasconi (promovați de la 
echipe de juniori). Lipsesc por
tarul Moise, revelația campiona
tului trecut, plecat la „Poli“ Ti
mișoara (se duc tratative pentru 
transfer), Bucurescu (plecat la 
Sportul studențesc) și Bădln. 
Ultimul și-a manifestat dorința 
să se reîntoarcă pe meleagurile 
natale din Ploiești (soția a ter
minat facultatea șl a fost repar
tizată in București), iar clubul 
petroșenean — ' care i-a apreciat 
activitatea depusă — l-a dat dez
legare în alb • Tot ca o noutate 
apare și actuala conducere a 
Jiului. „Din motive medicale, an
trenorul principal Viorel Tilmaciu 
și-a incetat activitatea, ne infor
mează Otto Abraham, președin
tele secției de fotbal. După tato
nări nereușite cu alți tehnicieni,

văm că — în grupul inițial 
convocat — au intervenit (din 
pricina accidentărilor sau a al
tor cauze) numeroase modifi
cări. Astfel, Crișan (bolnav, in
ternat în spital), Klein (en
torsă), Lică, Bălăci, Nicolae 
(aflați în pregătirea sesiunii de 
examene) și Bozeșan (care își 
satisface stagiul militar) nu 
mai fac, deocamdată, parte din 
lot ; în asemenea condiții, au 
fost convocați Păltinișan și 
Mulțescu, așa îneît grupul se
lecționaților îi cuprinde acum 
pe Iordache, Cristian (portari), 
Tilihoi, Ștefănescu, Sameș, Păl
tinișan, Muntcanu II, Stă- 
nescu (fundași), Țicleanu, 
Dinu, M. Răducanu, Boloni, 
Mulțescu (mijlocași), FI. Gri
gore, D. Nicolae, Cămătaru, A. 
Ionescu (atecanți).

F. C. Argeș a revenit, vi
neri, de la Poiana Brașov, 
unde a efectuat pregătirile. 
Antrenorul FI. Halagian va al
cătui formația partidei de as
tăzi din următorii jucători : 
Speriatu, Nitu (portari), M. 
Zamfir, Stancu, Cîrstea, Tran- 
dafirescu, Ivan (fundași), Chi- 
vescu, Bărbulescu, Iovănescu, 
Iatan, Toma (mijlocași), Do- 
brin, Radu II, Moiceanu, Turcu, 
Ralea (atacanți).

Formația de bază folosită în cele 
patru jocuri de antrenorii P. 
Gavrilă și C. Ștefan a fost ur
mătoarea : Zariosu — Lazăr, 
Pancu, Pană, Țelescu (Radu) — 
Alexandru, Petcu, Oncu — Ți- 
glariu, Avădanei (Vesa), Pre- 
deam>. Au mad jucat : Rotaru, 
Ionescu, Sișcă. Așa după cum a- 
preciau cei doi antrenori ai se
lecționatei divizionare B, turneul 
a fost deosebit de util, dînd po
sibilitatea unor jucători talentați, 
dar mai puțin cunoscuți, din e- 
șalonu secund să se afirme. Cum 
a fost cazul fundașilor Lazăr, 
Pancu și Pană, al mijlocașilor 
Alexandru și Petcu, al atacan
tului Țiglariu.

Componenții acestui lot s-au 
întors la cluburile lor, lăsînd 
locul actualei echipe de juniori 
dar ei vor continua, prin antre
namente comune și meciuri 
de verificare, să se străduiască 
pentru realizarea unui cit 
mai înalt grad de pregătire la 
ora startului întrecerii austra
liene. Antrenorii Ion Nun- 
weiller și Gheorghe Cozma 
beneficiază de întregul lot 
utilizat la Turneul U.E.F.A. 
adică : Alexa, Moldovan, Ja
ger (portari), Viscreanu, Un- 
gureanu, Marinescu, Colesniuc, 
Rednic, Matei, Iliescu, Fîșic, 
Ilie, Niță. D. Zamfir. Bolba, 
Csordas, Boeru, Gabor, Czika 
(jucători de cimp). Sc înțe
lege că acest lot poate suferi 
îmbunătățiri prin apariția unor 
candidaturi justificate ca va
loare și constanță în compor
tare.

•ir
Tot la Ziirich a avut loc

tragerea la sorti a grupelor 
noului campionat de juniori 
(vîrsta 14—16 ani) european.
Reprezentativa țării noastre 
a fost repartizată prin a-
ceastă tragere (efectuată pe 
criterii geografice) în a-
ceeasi grupă cu echipele Uniu
nii Sovietice și Ungariei.

pînă la urmă ne-am hotărît să 
încredințăm soarta echipei tină- 
rulul cuplu de antrenori Petre 
Libardi și Gheorghe Tones, care 
au muncit cu abnegație aici, la 
Petroșani, și s-au realizat în via
ță ca oameni de nădejde. Ei știu 
bine să ducă mai departe ira- 
diția unei echipe Iubită șl stima
tă de mineri, care s-a menținut 
în Divizia A printr-o mare uni
tate sufletească • Cei doi jucă
tori de ieri al Jiului, apteclați 
pe vremea lor, unul ca excelent 
tehnician șl strateg (Libardi), iar 
celălalt prin dîrzenie, tenacitate 
șl forță (Tonca), și-au luat în 
serios rolul lor, să recunoaștem, 
atît de dificil. Antrenamentele 
duble se desfășoară cu maximum 
de participare și seriozitate, ști
ind că numai așa dificultățile re
construcției echipei vor ti depă
șite • „Acum, Jiul1 Petroșani nu 
mai are individualități pregnante
— singura ei condiție — șj șansă!
— răminînd munca la antrena
mente, materializată în joc prln- 
tr-un spirit colectiv, dăruire și 
chiar sacrificiu, mărturisea an
trenorul principal Petre Libardi. 
Apropiatul campionat este o pia
tră grea de încercare pentru tî- 
năra formație din Valea Jiului. 
Sperăm că echipa își va strînge 
rindurile, va deveni o familie 
unită, cu un înalt grad de dis
ciplină și va demonstra — a' și 
făcut-o în campionatul trecut, în 
unele partide — că poate să joa
ce și fotbal modern" © Deci, la 
Jiul jucătoril-studenți sînt în exa
mene, dar șl echipa se află iri- 
tr-o prelungită sesiune, tot de 
examene, pe care antrenorii și 
jucătorii speră să le absolve cu 
note bune și foarte bune • In 
programul pregătirilor, care In 
partea a doua se vor desfășura 
la Deva, figurează meciuri cu 
„Poli" Timișoara. A.S.A. Tg. 
Mureș, F.C. Bihor, Șoimii ’ Sibiu 
și alte echipe din eșaloanele in
ferioare.

Stelian TRANDAFIRESCU

Ne-am întrebat adeseori, în 
zilele campionatului european din 
Italia — privind evoluția celor 
opt echipe angajate în disputa 
pentru ocuparea unei cit mai 
bune poziții în ierarhia continen
tală — dacă reprezentanții fotba
lului nostru ar fi putut „ține 
pasul" într-o competiție de am
ploare și, dacă nu, ce le-ar lipsi 
pentru a fi cu adevărat com
petitivi pe plan internațional.

Discuția pe o astfel de temă 
de mare actualitate ar fi putut 
avea, ca punct de plecare pen
tru un răspuns afirmativ, cele 
trei jocuri amicale susținute de 
echipa noastră reprezentativă în 
prima jumătate a acestui an, în 
compania a trei dintre primele 
patru clasate în ultima ediție a 
C.E. : Belgia, Cehoslovacia și Ita
lia. Să reamintim că toate aceste 
întâlniri au avut loc în depla
sare, că au fost pierdute cu ace
lași scor minim (1—2) și că la 
fiecare dintre ele am avut șansa 
cel puțin a meciului egal, ratată 
din diferite motive dcpinzînd nu
mai de jucătorii noștri. Cum s-ar 
zice, ne-am situat foarte aproape, 
în trei încercări, de elita fotba
lului european.

„Da, dar meciul amical e una 
și cel oficial, cu miză oompeti- 
țională, este cu totul altceva• **,  
afirmă antrenorul FI. Halagian. 
Și are perfectă dreptate. Să nu 
uităm că într-o perioadă nu prea 
îndepărtată, bilanțul „amicalelor**  
echipei noastre naționale ne pu
tea recomanda drept o serioasă 
candidată la... titlul continental. 
Si că, in același timp, n-am reu
șit nici măcar performanța unei 
calificări într-un turneu final al 
unei mari competiții internațio
nale.

• ARBITRII PARTIDELOR RE
TUR ALE BARAJULUI PENTRU 
DIVIZIA C. Mîine, de la ora 17, 
se vor disputa partidele retur ale 
barajului pentru promovarea în 
Divizia C. Iată programul jocuri

lor și arbitrii care vor conduce 
aceste . meciuri : Soda Ocna Mu
reș — Minerul Baia Borșa (V. 
Topan — Clu j-Napo ca) ; Șoimii 
Strungul Lipova — Textila Timi
șoara (O. Anderco — Satu Mare); 
Petrolul Bascov — Unirea Ră- 
cari (G. Dragomir — București) ; 
Victoria IR A Bacă u — Unirea 
Cristuru Secuiesc (C. Dumitrescu
— Mărășești) ; Unio Satu Mare
— Unirea Valea lui Mihai (I. Igna
— Timișoara) ; Textila Năsăud— 
Olimpia Gherla (Fr. Keresteș —
Tg. Mureș) ; TEPRO Iași — 
Unirea Să veni (S. Burla cu —• 
Gh. Gheorghiu-Dej) ; Electrozahăr 
Tg. Mureș — Cimentul Hoghiz 
(M. Adam — Cluj-Napoca) ; Vic
toria RnT. Sărat — Metalul Man
galia CM. Buzea — București) ; 
C.F.R. Caransebeș — Textila Cis- 
nădie (S. Drăgulici — Drobeta 
Tr. Severin) ; Victoria Craiova — 
Rapid Piatra Olt (R. Stîncan — 
București) ; Avîntul Matca — 
Constructorul Odobești (A. Dc- 
leanu — București) ; Minerul Pa- 
roșeni — Constructorul Tg. Jiu 
(FI. Cenea — Caracal) ; Petrolul 
Roata de Jos — Constructorul 
Călărași (M. Moraru — Ploiești); 

C.P.L, Piatra Neamț — Unirea 
Șiret (T. Baianovici — Iași) ; 
Granitul București — T.C.LM, Plo
iești CC. Ghiță — Brașov).

e TURNEUL INTERNATIONAL

Și totuși, mai înainte de a 
vorbi de o competitivitate reală 
și răminînd încă în sfera jocuri
lor amicale, va trebui să facem 
observația, nu lipsită de o anu
mită semnificație, că, chiar și a- 
tunci cînd miza nu este apăsă
toare — bșa cum a fost cazul In 
meciurile, din acest an, cu Ita
lia, Cehoslovacia și Belgia — 
jucătorilor noștri le mai lipsește 
totuși ceva. Ceva care să asigure 
consistența necesară activității 
din teren, în așa fel incit să 
dispară obsesia greșelii fatale, 
care să întoarcă rezultatul împo
triva lor, chiar și pe „linia de 
sosire". Ceva care, în ultima ins
tanță, ține tot de competitivitate.

Ginduri de suporter

„DACA AII fl PROMOVAT SI RAPID!"
Atunci, cînd Mari ca marca 

acel gol minunat în meciul 
cu Rapid, era clar pentru 
multă lume că Progresul- 
Vulcan făcuse marele pas 
spre Divizia A, într-o serie 
în care promovarea a stat 
sub semnul întrebării pînă 
în ultima etapă.

...De multă vreme, stadio
nul din parcul cu platani nu 
mai primise pe băncile sale 
peste 20 000 de spectatori, ca 
în ultima etapă cu Poiana 
Cîmpina, de multă vreme a- 
cești suporteri nu au stat în 
jurul cabinelor jucătorilor 
favoriți, spre a-i îmbrățișa 
cu căldură pentru frumoasa 
lor performanță. Erau fericiți 
pentru că, în duelul pe care 
l-au susținut cu masiva șl 
gălăgioasa galerie rapidista, 
cîștigaseră și el, deși... mai 
puțini la număr. In toamnă, 
cînd Rapid cîștigase net, fie
care își spunea că, de fapt, 
se pierduse numai o „bătă
lie", că promovarea se -va 
decide în retur, poate chiar 
în meciul direct. Și așa a 
și fost I

Acum, lingă bătrânii pen
sionari, nelipsiți pe arșiță, 
pe ploaie sau ger de la me
ciurile bancarilor", s-au ală
turat miile de suporteri „vul- 
caniști", pe un stadion re
construit cu mîinile lor și 
cu care — de ce să n-o spu
nem ’ — se pot mîndri. De 
fapt, sprijinul acordat de ma

ȘTIRI 9 ȘTIRI
DE LA CONSTANȚA. Așa Cum 
s-a mai anunțat, in zilele de 18 
șl W iulie, in organizarea lui 
F.C. Constanța, va avea loc un 
important turneu internațional. 
La el vor participa, in afara clu
bului organizator, echipele F.C. 
Magdeburg, Dinamo Tbilisi și 
Sportul studențesc (aceasta din 
urmă înlocuind lotul de tineret 
al României).

■ • ȘEDINȚA COLEGIULUI CEN
TRAL AL ANTRENORILOR. Luni, 
Ia ora 11, va avea loc la sediul 
F.R.F., ședința Colegiului central 
al antrenorilor. Pe ordinea de 
zi : Programul de pregătire al 
echipei naționale (prezintă Ște
fan Covaci) ; Definitivarea con
ducerilor tehnice ale divizionare
lor A.
• ASTAZI, LA CIMPINA, UN 

INTERESANT CUPLAJ FOTBA
LISTIC. în prima partidă, Ince- 
pînd de la orele 16, Sportul stu
dențesc va întilnl pe Progresul 
București, iar în meci „vedetă", 
de la orele 18, Universitatea Cra
iova va primi replica formației 
gazdă, Poiana Cîmpina
• ASTAZI, SIRENA — F. C. 

OLT. Astăzi, de la ora 18, pe 
stadionul Sirena (Piața Gării Că- 
țehi), proaspăta divizionară „B" 
Sirena București (cu mai multe 
noutăți în formație) va intimi 
divizionara ,,A" F.C. Olt.
• ASTAZI, la Rm. Vîlcea, for

mația locală Chimia întîlnește,
într-un meci de verificare, pe 

Concret, despre ce anume ar fl 
vorba ?
• Problemă de angajament, 

este de părere antrenorii; fede
ral C. Drăgușin. în fotbalul mare, 
pe teren, nu sînt muncitori și 
privitori. Toată lumea trăiește 
jocul din primul pînă în ultimul 
minut, nimeni nu se exceptează 
de la efortul în folosul echipei. 
• Rabaturile de la disciplina de 
joc, consideră N. Proca, sînt cele 
care creează premisele reducerii 
gradului de competitivitate a ju
cătorilor noștri • N-avem nici 
răbdarea necesară la construcția 
fazelor de atac și ne lipsește 
acea formă de tupeu fotbalistic 
care se numește presing, este de 
părere V. Ma.teianu 9 Cedăm 
prea ușor inițiativa, spune FI. 
IlaLagian. Nu facem totul pentru 
a păstra cit mai mult mingea. 
Și fără inițiativă, fără spirit o« 
fensiv o echipă rămîne întotdea
una subordonată adversarului, la 
discreția întâmplării.

Așadar, eoncluzionind, FOTBA
LIȘTII NOȘTRI SÎNT DEFICI
TARI IN CEEA CE PRIVEȘTE 
DISCIPLINA DE JOC, ANGAJA
MENTUL, ÎNDRĂZNEALA DE A 
SE IMPUNE ÎN FATA ADVER
SARULUI, ATÎT ÎN ACȚIUNILE 
DE ATAC, CÎT ȘI ÎN CELE DE 
AP ARARE. La drept vorbind, ei 
cunosc bine toate aceste legi, 
scrise și nescrise, ale fotbalului 
modern. De regulă însă, el aplică 
din fiecare cite puțin (prea pu
țin î) sau le apdică din cînd în 
cînd. Aici, de fapt, este adevăra
ta cauză a cauzelor.

Privind desfășurarea meciurilor 
recentului C.E., cei mai mulți 
dintre tehnicienii români prezenți 
în Italia făceau remarca, nu lip
sită de adevăr, că FOTBALUL 
NOSTRU DISPUNE DE MULTI 
JUCĂTORI FORTE BUNI, JU- 
DECÎNDU-I PRIN PRISMA TA- 
LENTLUUI ȘI A POSIBILITĂȚI
LOR DE AFIRMARE. Ce folos 
însă că in joc, în jocul cu miză, 
competitivitatea lor este modestă. 
Să fie oare așa de greu să se su
pună disciplinei de joc, într-o a- 
numită idee de acțiune, cu toată 
convingerea și energia, caracteris
tice marilor performeri ? Noi cre
dem că nu. Așteptăm răspunsul și 
al antrenorilor și al jucătorilor. 
Pe teren, în joc. In jocurile in
ternaționale din toamna acestui x 
an.

Mihoî IONESCU

rea uzină bucureșteană „Vul
can" a fost decisiv.

La ultimul meci, cu Po
iana Cîmpina, în mijlocul 
unui grup de suporteri din 
parcul cu platani, am auzit 
un bătrîn spunând : „Știți ce 
îmi pare mie rău?î... Că n-a 
promovat odată cu noi și Ra
pidul. S-ar fi asigurat niște 
cuplaje interbucureștene cu 
tribune neîncăpătoare pe ccl 
mai mare stadion al țării, 
„23 August", am fi văzut niște 
derby uri...". Poate sezonul 
care vine va fi mai fericit și 
pentru Rapid, și atunci, gân
durile acelui bătrîn suporter, 
ca și ale • altora, se vor îm
plini, iar din toamna viitoare 
vo-m avea iarăși acele cuplaje 
faimoase., Pînă atunci, obli
gațiile jucătorilor din ambele 
tabere cresc. De la Marica 
pînă la Neculce, fiecare ju
cător de la Progresul-Vulcan 
trebuie să lupte pentru a ră
mâne in Divizia A ; de- La 
Mânu pînă la Manea, fie
care rapidist trebuie să reia 
lupta promovării cu toată 
convingerea. Nu va fi ușor 
nici pentru Progresul-Vulcan, 
nici pentru Rapid. Da, vor
bele acelui bătrîn suporter ar 
trebui să constituie un sti
mulent mobilizator, pentru că, 
de fapt, fotbalul trăiește prin 
masa mare de suporteri.

Gh. SLAVE

Dinamo. Meciul este programat Ia 
ora 17,36.

e F.C.M. BRAȘOV — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA, mîine 
după-amiază la ora 18, pe sta

dionul Municipal din Brașov.
• „CUPA MUNICIPIULUI 

BISTRIȚA". Pe stadionul Progre
sul din localitate s-au desfășurat 
vineri primele jocuri din compe
tiția dotată cu „Cupa Municipiu
lui Bistrița". Iată scurte relatări 
asupra celor doua meciuri : F.C. 
BAIA MARE — RESZOWIA (PO
LONIA) 4—3 (1—0). Joc plăcut, 
cu multe laze frumoase la am
bele porți. Băimăreniiau dominat 
perioade îndelungate dar s-au 
desprins abia în finalul meciu
lui. Au marcat : Terheș (imin. 11), 
Ciohan I (imin. 64 și Î5), Condruc 
(min. 70), respectiv padwinski 
(imin. 46), Nalepa (min. 51 și min. 

78 — din penalty). A arbitrat 
V. Ciocan (Bistrița). GLORIA 
BISTRIȚA — A.S.A. TG. MUREȘ 
4—2 (după penaltyurl). Dispută 
echilibrată, încheiată cu 0—0 
după 90 de minute. Conform re
gulamentului competiției, s-au 
executat lovituri de la 11 m. 
Pentru Gloria au marcat Geor
gescu, Butuza, Alexandru și Hur- 
loi iar pentru A.S.A. Biro I șl 
Both II. Portarul Gloriei, Nalev. 
a apărat penaltyurile executate 
de Gligore și Hajnal. Duminică 
au loc ultimele meciuri ale com
petiției. Cu începere de la ora 
16,15 se întîlnesc A.S.A. Tg. 
Mureș cu Reszowia și Gloria cu 
F.C. Baia Mare. (P. VINTILA).



precum 
greutate

net și Marita Koch, 
și aruncătoarea de 
Ilona Slupianek.

în fruntea lotului 
care la recentele

DELEGAȚIA SPORTIVA A R.D. GERMANE 
CUPRINDE NUMEROȘI FAV0R1ȚI

Una dintre cele mai nume
roase delegații participante 
Jocurile 
cova va 
ne, care 
soane. 
Germană 
joritatea

la 
Olimpice de la Mos- 
fi cea a R.D. Germa- 
numără 350 de per- 
Fportivii din R. D. 

vor concura la ma- 
_______ disciplinelor incluse
în programul olimpic. Din rîn- 
dul atletelor se remarcă Ruth 
Fuchs, dublă campioană olim
pică și deținătoarea recordului 
mondial în proba de aruncarea 
suliței — 69,96 m, cunoscutele 
sprintere Marlies Goehr-Ols-

RECORD MONDIAL
LA TIR CU ARCUL

Cu prilejui campionatelor u- 
nionale de tir cu arcul, Vladi
mir Eșeev a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
la distanța de 90 ni cu 322 
puncte. Vechiul record era de 
318 puncte și aparținea spor
tivului american Richard Mc 
Kinew.

BREVIAR
Mosco- 
de nu-

filme documentare din Moscova a realizat pe- 
preolimpic", care reconstituie o călătorie prin 
ale capitalei Uniunii Sovietice și a orașulUi 
desfășurare a concursului olimpic de yachting, 
difuzat recent, sînt prezentați sportivi renumiți 
care vor participa la întrecerile olimpice.

PRESA al J.O. care s-a deschis recent la Mos-

CELE CINCI stații telefonice automate construite Ia 
va in vederea Olimpiadei ’80 au o capacitate de 50 000 
mere. în afară de acestea, între diversele obiective olimpice va 
funcționa o legătură telefonică în circuit închis.

STUDIOUL de 
licula „Reportaj 
arenele sportive 
Tallin, locul de 
Intr-un alt film, 
din diferite țări,

CENTRUL DE
cova dispune de 70 studiouri de radio, 22 de televiziune, nume
roase cabine de telex, telefon, precum și de un serviciu special 
de translație în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă.

, PE NOUL velodrom olimpic din Moscova, într-o cursă de ur
mărire individuală (4000 m), ciclistul sovietic Dainis Leipniș a 
obținut timpul de 4:41,38 întrecînd recordul mondial al italianu
lui Orfio Pizzoferrato — 4:47,19

LA GERONA. s-a disputat întilnirea feminină de baschet din
tre echipele Cubei și Spaniei. Oaspetele au terminat învingătoare 
cu 110—67 (54—37). Întilnirea a fost urmărită de aproape 3 000 
de spectatori.

GIMNASTICA PROMITE, DIN NOU,
SPECTACOLE DE RIDICAT NIVEL TEHNIC

gimnastica a fost 
un veritabil „cap de 

Olimpiadei, serile de la 
rămînînd evenimente de 
pentru miile de specta- 
milioanele de telespecta-

Nu încape nici o îndoială, în
trecerile de gimnastică din ca
drul celei de a XXH-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova suscită un interes major 
atît în rîndurile publicului spec
tator, cit și ale specialiștilor a- 
cestei discipline. Și e firesc să 
lie așa, de vreme ce la trecu
tele Jocuri Olimpice, de la Mont
real, din 1976, 
socotită 
afiș" al 
Forum 
neuitat 
tori șl 
tort din întreaga lume, care au 
fost pur șl simplu fascinați de 
înaltul nivel al competițiilor de 
gimnastică. Nadia Comănecl. Teo
dora Ungureanu, Nelli Kim, Ma
ria Filatova, Nikolai Andrianov, 
Zoltan Magyar, Dan Grecu — 
iată doar cîțiva dintre virtuozii 
gimnasticii care au îneîntat prin 
măiestria și frumusețea exerci- 
țillor prezentate

In decursul celor patru ani care 
au trecut de atunci, în gimnas
tică, la fel ca șl în alte dis
cipline, au avut loc numeroase 
alte întreceri de mare anvergură, 
unele din campioanele din 1976 
șl-au consolidat pozițiile de li
deri în gimnastica mondială, au 
apărut noi vedete, noi talente 
de excepție, gata orlcînd să as
pire la locurile fruntașe în Ie
rarhia mondială sau olimpică. 
Tripla noastră campioană olim
pică de la Montreal, Nadia Co- 
niăneci a cucerit în 1977 și 1979 
titlurile de campioană europeană 
absolută, cîștigind astfel defini
tiv trofeul atribuit sportivei care 
obține trei victorii în cea mai 
mare întrecere a continentului 
nostru, iar Nelli Kim a îmbră
cat anul trecut, la Fort Worth, 
tricoul de campioană mondială 
absolută. Concursul feminin din 
cadrul Olimpiadei moscovite le 
va aduce din nou față în față 
pe aceste două mari gimnaste 
într-o dispută care se anunță 
foarte echilibrată și de un ri
dicat nivel tehnic. Nadia comă
necl va conduce echipa repre
zentativă a țării noastre, Iar 
Nelli Kim 
tima mare competiție 
desfășurată în U.R.S.S., 
drul pregătirilor pentru 
Olimpice, este socotită

a țării noastre, 
deși absentă la ul- 

internă
In ca- 

jocurile 
pe mal

de înotă
tori, care la recentele cam
pionate naționale au stabilit 
trei noi recorduri ale lumii și 
unul european, se află recor- 
manele mondiale Petra Schnei
der și Ute Geweninger.

NOI APARIȚII EDITORIALE
Pentru participanțli la Jocurile 

Olimpice de vară de la Moscova, 
editura „Flzkultura 1 Sport“ a 
tipărit un ghid intitulat „Locu
rile de desfășurare a întreceri
lor și antrenamentelor". Broșura 
a fost editată în limbile rusă, 
franceză și engleză, într-un tiraj 
de 5 000 de exemplare. Totodată, 
în aceeași editură, a apărut re
cent o culegere umoristică inti
tulată „Olimpiada zîmbește". Care 
cuprinde lucrări ale unor scri
itori și cartea turiști din Franța, 
Cehoslovacia, Suedia, Elveția șl 
U.R.S.S. Cartea este prefațată de 
cunoscutul scriitor sovietic Ser- 
ghet Mlhalkov, laureat 
miulul Lenin.

al Pre-

departe lidera autoritară a echi
pei sovietice.

Vorbind însă de șanse olim
pice, se impune să subliniem că, 
mal ales după campionatele 
mondiale de anul trecut, gim
nastele românce tinere — cu deo
sebire Emilia Eberle, Dumitrița 
Turner, Melita Euhn sau Rodiei 
Dunca — apar tot mal des șl 
mal ferm pe lista favoritelor, ca 
urmare a afirmării lor viguroase, 
fie la campionatele europene de

mondia- 
echipei

Nelli Kim. campioana 
li din 1979, lidera 

sovietice
la Cam- 

Statele
la Copenhaga (1979), fie 
pionatele mondiale din __
Unite, unde echipa României, E- 
milia Eberle (sol) și Dumilrița 
Turner (sărituri) au cucerit titlu
rile de campioane mondiale. Și 
nu trebuie omise, de asemenea, 
de pe lista favoritelor celelalte 
două campioane individuale de 
la mondialele de anul trecut, 
Maxi Gnauck (R. D. Germană) șl 
Vera Cerna (Cehoslovacia), pri
ma gimnastă, cu evidente cali
tăți, situindu-se anul trecut pe 
locul doi la campionatele mon
diale de la Fort Worth. In ce 
privește lupta pe echipe, repre
zentativele României, Uniunii So
vietice și R. D. Germane por-

La una din „potcoavele" marelui stadion, spectatorii se grăbesc 
să-și ocupe locurile in zilele unor atractive întreceri. Foto : A.P.N.

STADIONUL DIN LUJNIKI 
ÎNAINTEA STARTURILOR ATLETICE
Specialiștii prevăd competi

țiilor de atletism ale Olimpia
dei ’80 rezultate - înalte, mai 
ales ținînd seamă de condițiile 
deosebite pe care concurenții 
Ie vor avea la dispoziție. Pis
tele și sectoarele stadionului 
central „V. I. Lenin“ de la 
Lujniki au fost acoperite cu 
un nou material sintetic. Au 
fost amenajate complet spa
țiile de sub tribune, a fost con
struit un pilon de iluminat 
înalt de 56 metri ca și tablou
rile informative electronice și 
electriae. Totodată, pentru a- 
runcătorj sînt gata două pavi
lioane speciale de antrenament, 
piste betonate acoperite cu ma
teriale sintetice, spații ce pot 

fi transformate în terenuri de 
fotbal cu gazon artificial. Din 
aceste zone de antrenament, 
una destinată aruncătorilor iar 
alta alergătorilor se poate a- 
junge la locul de desfășurare a 
probelor prin galerii subterane. 
Multe noutăți tehnice ușu
rează munca arbitrilor și asi
gură exactitate și precizie in 
rezultate. Astfel o aparatură

desigur, cu cele mat ț^ari 
la titlul olimpic suprem, 
urma desfășurării „Ou- 

U.R.S.S.", antrenorul'
Șaniazov a stabilit e- 

care va fi aliniată în com-
E-

ne.se, 
șanse

In 
pei 
Aman 
chipa___ ____  _________ _
petiția olimpică : Nelli Kim, 
lena Davidova (câștigătoarea com
petiției), Natalia Șapoșnikova, 
Elena Naimușina, Stela Zaharova, 
Elena Muhina.

Nu mal puțin interesante se 
anunță și concursurile masculine 
din cadrul Olimpiadei ’80. Aria 
favoriților este aici mai largă, 
cel mai autorizați specialiști a- 
preciind că nu mai puțin de 
cinci echipe aspiră cu îndrep
tățire Ia pozițiile fruntașe. Este 
vorba de selecționatele Uniunii 
Sovietice, R. D. Germane, Româ
niei, Ungariei și Bulgariei. în 
ce privește disputa pentru titlu
rile individuale, șl aici pe lista 
favoriților apare un număr mare 
de gimnaști, între care și mul
tiplul nostru campion. Dan Grecu, 
autorizat specialist în exercițiile 
la inele șl deținător al unui im
presionant buchet de succese in
ternaționale, între care titlul de 
campion mondial (1974), campion 
mondial universitar (1973 și 1977), 
campion european (1975), meda
liat cu bronz la J.O. din 
și cu argint la C.M. din 
Deși a avut anul trecut o 
luție mai ștearsă, Nikolai __
drianov pare să-și fi recîștigat 
forma sportivă care l-a impus 
cu multă autoritate în arena in
ternațională Antrenorii sovietici 
îl indică, în ciuda celor 28 de 
ani ai campionului, printre po
sibilii viitori fruntași olimpici. 
Din formația sovietică nu va 
lipsi, firește, campionul mondial 
absolut de anul trecut, Alek
sandr Ditiatin, căruia 1 se în
trevăd, de asemenea, mari șanse 
de a cucerii medalii olimpice. 
Roland Brukner (R.D.G.). Zoltan 
Magyar (Ungaria). Stoian Delcev 
(Bulgaria), ca șl Aleksandr Tka- 
cev, Vladimir Markelov sau Bog
dan Makut (toți U.R.S.S.) sînt 
indicați și el printre favoriții 
locurilor de pe podium.

Așadar, o dispută dîrză, echi
librată, de un ridicat nivel teh
nic și spectacular — în condi
țiile unui arbitraj egal, obiectiv 
— lată ce se așteaptă de la în
trecerile olimpice de gimnastică.

Constantin MACOVEI

1976 
1979. 
evo- 
An-

rezultate 
lungime, 
Un dis- 
automat 
In înăl-

asigură 
la sărituri, 
și triplu salt.

special urcă 
la săriturile 

cu prăjina, 
sînt șansele 
la cea die-a

Participantul la cinci 
Jocurilor, medaliat cu

electronică 
precise 
înălțime 
pozitiv 
ștacheta 
țime și

Care 
sovietici 
ediție ? 
ediții a 
bronz în 1960 și 1964, sărito
rul în lungime Igor Ter-Ova- 
nesian — azi unul din frun
tașii selecționatei de atletism 
a U.R.S.S. — a declarat zia
riștilor că rezultatele campio
natelor europene 1978 (13 me
dalii de aur, 12 de argint și 11 
de bronz, pentru atleții sovie
tici) pot constitui un punct de 
referință. Printre speranțele o- 
limpice din Uniunea Sovietică 
se află și „veterani" de genul 
lui Viktor Saneev, gata a lua 
startul la cea de a patra sa 
Olimpiadă, Faina Melnik-Ve- 
leva la aruncarea discului, 
campionul J.O. de la Montreal, 
aruncătorul de ciocan Iurl 
Sedîh. Principalul accent se va 
pune însă pe noile generații 
de campioni apăruți în anii din 
urmă. Unul dintre aceștia este 
Vladimir Iașcenko, deținător 
pînă de curînd al recordului 
mondial de săritură în înăl
țime, urmat de recordmana 
mondială la săritura în lun
gime Vilhelmina Bardauskene, 
decatlonistul Alexandru Grabe- 
niuk, pentatlonista Ecaterina 
Smirnova, săritorul cu prăjina 
Konstantin Volkov, 
Ludmila Kondratieva.

Conducerea tehnică 
ționatei atletice a 
nu-și ascunde însă preocuparea 
pentru rămînerea în urmă a 
reprezentanților el la unele din 
probele ce figurează în pro
gramul olimpic, mai ales în do
meniul alergărilor. Se speră, 
însă, că, pînă In ziua startului, 
multe din aceste probleme își 
vor găsi rezolvarea.

atleților 
XXII-a

sprintera

a selec-
U.R.S.S.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

fost cîștigată de 
Cristoph Herle — 
de finlandezul VI- 
șl de italianul Or- 
Proba feminină la

a- 
a 

de
în

ATLETISM • Sprinterul' ame
rican Steve 
proba de IOT m din cadrul con
cursului de la Pisa, realizlnd
10,37. Iugoslavul Nenaid Stcklci 
s-a clasat pe primul loc la lun
gime cu 8,04 m • In cadrul 
concursului de Ia Helsinki, proba 
de 5 000 m a *
vest-ger mânui 
13:39,9, urmat 
ren — 13:4O,4 
tis — 13:49,3. __ ____  ...
disc a fost cîștigată de Christi
ne Betancourt (Cuba), cu 65,82 m.

AUTO • Tradiționala compe
tiție de la Watkins G.en (New 
York) a fost cîștigată de france
zul Patrick Tombay pe o mașină 
„Lola T 530“. învingătorul, care 
a fost urmat în clasament de 
mericanul Danny Sullivan, 
realizat o viteză medie orară 
174,150 km.

BASCHET • La Belgrad, 
meci amical dintre echipele mas
culine ale Iugoslaviei șl Austra
liei gazdele au obținut victoria 
cu 123-72 (60—34). In cea de a
doua întîinire la Niș : 90—59
(46—36).

box • Cu prilejul unei reu
niuni pugilistlce desfășurate la 
Bloomington, campionul lumii 
la categoria „super-ușoară" ame
ricanul1 Saul Mamby și-a apărat 
cu succes centura. Mamby l-a 
învins prin k.o. în repriza a «-a 
pe portoricănul Esteban die Jesus.

FOTBAL • Continuîndu-și tur
neul în Franța, echipa Spartak 
Brno a jucat la Sochaux cu for
mația locală. Gazdele au obținut 
victoria cu 2—1 (1—0). • Antre
norul Helenio Herrera va pregăti 
în viitorul sezon echipa C. F. 
Barcelona. El a semnat cu acest 
c.ub un contract pe un an.

Wiliams a cîștigat

SPORTIVI ROMANI
IN COMPETIȚII 

INTERNATIONALE
ROMANIA - POLONIA 

LA HANDBAL (F)
BUDAPESTA 11 (Agerpres). 

— în orașul Eger s-a disputat 
a doua întîinire internațională 
amicală de handbal dintre e- 
chipele feminine ale României 
și Poloniei. Partida s-a înche
iat cu un rezultat de egalita
te : 19—19 (9—8).
VOINȚA TG. MUREȘ, VICTO

RIOASA LA POPICE
Echipa feminină de popice- 

Voința Tg. Mureș, campioana 
țării, a efectuat un turneu in 
R. D. Germană, unde a întîlnit, 
la Jena și Eisenberg, formația 
B.S.G. Carl Zeiss Jena — pen
tru a zecea oară campioană 
a R.D.G. și de patru ori 
cîștigătoare a C.C.E. în ambele 
jocuri, victoria a revenit spor
tivelor din Tg. Mureș ; în pri
ma partidă, la Jena, cu 2 465-— 
2 431 p d, iar în cea de a doua, 
la Eisenberg, cu 2 395—2 393 
pd. Cele mai bune jucătoare 
de la Voința au fost Gizela 
Dayo — 453 și 415 și Elisabeta 
Albert — 425 și 429. (I. PĂUȘ, 
coresp.).

TURUL FRANȚEI
PARIS, 11 (Agerpres). Dispu

tată pe traseul Lezignan — 
Oorbieres — Montpellier, cea 
de-a 14-a etapă a Turului ci
clist al Franței a revenit bel
gianului Ludo Peters, crono
metrat pe distanța de 189,500 ~i. 
km cu timpul de 5h 34:49.

în clasamentul general con
tinuă să conducă olandezul 
Joop Zoetemelk, urmat de 
compatriotul său Hennie Kui
per — la 1:18 și francezul 
Raymond Martin — ia 4:55.

S-A ÎNCHEIAT

TURUL POLONIEI
Turul ciclist al Poloniei a 

luat sfîrșit cu victoria rutieru
lui Lang (Polonia) care a fost 
urmat la 1:33 de Wojtas (Polo
nia) și la 2:01 de Jankicwici 
(Polonia). Ultima etapă a com
petiției disputată pe un traseu 
de 149 km a fost ctștigată de 
polonezul Szczepowski cu timpul 
de 3h 40:02,10.

DATELE VIITOAREI

„OLIMPIADE ALBE“
BELGRAD. 11 (Agerpres). — 

în cadrul unei ședințe a Co
mitetului olimpic al Iugoslaviei 
au fost propuse datele de 
desfășurare a cellei de-a 
14-a ediții a Olimpiadei de 
iarnă care va avea loc în 1984 
în orașul iugoslav Sarajevo, 
întrecerile urmează să se des
fășoare în perioada 7—19 fe
bruarie. Aceste date vor trebui 
insă ratificate de Comitetul 
Internațional Olimpic (C.I.O.).

HANDBAL 0 La Budapesta a 
avut loc meciul amical feminin*  
în care echipa Ungariei a primi*  
replica selecționatei Poloniei. 
Gazdele au obținut victoria cu 
20—18 (11—6). • La Olsztyn, în 
meci masculin. Polonia a învins 
cu 28—19 (13—10) selecționata Is- 
landei.

ȘAH • După desfășurarea 
11 runde, în turneul de la 
terdam pe primul loc în 
ment se află campionul 
Karpov (U.R.S.S.) cu 7 '/j. 
de olandezul Timman — 
și ungurul Ribll — 6 p. 
derația din Malta va 
anul aceștia " ’ ’

l-t ; 
7-«. 
6 i:
6—3,

a 
Ams- 
clasa- 
lumil 

urmat 
6 7d P • Fe- 

organlza 
Olimpiada de șah. 

Competiția va avea loc între 20 
noiembrie și 7 decembrie în ora
șul' La Valetta.

TENIS • Au continuat meciu
rile turneului de la Newport : 
Pfister — Rocavert 6—3, ~ ~ ~ 
Savtano — Lutz 6—7, 6—3, 
Martin — Teacher 4—6, 7—5, 
Pattison — Gullikson 2—6.
7—s ; Rennert— Mltton 6—1, 
Saviano — Trogolo 6—3, 
Amritnaj — Taygian 6—4, 6—4 ;
Sădiri — Mayer 6—4, 6—4 ; Pfister 
— Delanay 6—3, 6—4 ; Walts — 
Simpson 7—6, 7—6. • La Gstaad 
au continuat campionatele 
temaționale ale Elveției : 
wlck — Kirmayr 6—4. 6—l 
noczy — Vclasco — 6—2, 
McNamara — Fritz 
Hooevar — Bolteux 
Fortes — Caujoile 6—1, 1—6.

VOLEI • A început competiția ' 
Internațională (junioare) de la
Budapesta, Rezultate : Bulgaria — 
Ungaria (A) * * ' '
Ungaria (B) 
Olanda 3—0 ; 
Germania 3—1 
Olanda 3—0.

m-
War- 

; T5s- 
6—4, 

7—a; 
l-t ;

3—0 ; Polonia — 
3—1; Po lonia — 
Iugoslavia — R.F. 
; R.D. Germană —


