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La întreprinderea clujeana „someșul", după orele de muncă, pe terenurile de sport

„O ZI DIN VIAȚA TOT MAI LUMINOASA

WAUGUSTU

PE CARE O TRAIM“
mai mult și de o 
bună decit ieri.

Urmărind chipurile aplecate 
asupra lucrului, mișcările pre
cise și grăbite ale miinilor. as- 
cultind zumzetul metalic neîn
trerupt al mașinilor de tricotat, 
avem impresia că asistăm la o 
competiție contratimp, la o în
trecere în care participantele 
— muncitoarele în halate al
bastre de la „Someșul", presti
gioasă întreprindere de indus
trie ușoară din Cluj-Napoca — 
au, cu toate, același țel : să

producă azi 
calitate mai ___  ___  ___
„Așa ne-am ciștigat prestigiul, 
printr-o muncă făcută cu dă
ruire — ne spunea maistra Ma
ria Medan, din secția II elastic. 
Așa întîmpinăm marea sărbă
toare de Ia 23 August, printr-o 
angajare colectivă, dar și indi
viduală de a ne îndeplini și de
păși sarcinile dc plan. „Some
șul" este o marcă cunoscută nu 
numai în țară, ci și în străină
tate. Și sîntem mîndre de ea...“ 
Dealtfel, această mîndrie o în
țelegem din căldura cu care 
maistre Medan ne vorbește des
pre „fetele ei", despre munca 
șl viața lor, despre prețioasa 
zestre a întreprinderii, la care 
adaugă și baza sportivă, pentru 
că Maria Medan este vicepre
ședintă a asociației „Record». 
O asociație cu nume frumos : 
„Reoordul". de la Someșul. Ca
re sînt performanțele ei ? „Am 
reușit să obișnuim marea majo
ritate dintre muncitoarele noas
tre, mai ales pe cele tinere,

cu 
au 
că 
de 
de

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE DEDICATE 
ZILEI DE 23 AUGUST

să-și petreacă o parte din tim
pul liber pe terenurile de sport, 
practicînd exercițiile fizice, pen
tru sănătatea lor, pentru vigoa
re și, de ce nu, pentru frumu
sețe. Condiții avem cum nu 
și-au putut măcar visa în alte 
vremuri muncitoarele. Să veniți 
la baza noastră sportivă !...“

Baza sportivă a „Recordului" 
se află chiar lingă întreprin
dere. Intrăm pe poartă odată 
un grup de fete care abia 
ieșit din schimb. înțelegem 
vor să facă o baie înainte 
a pleca acasă. Un ceas-două
destindere. Soarele își revarsă, 
parcă, întreaga lumină și căl
dură peste oraș, dar în față ne 
apare o adevărată oază de ver
deață, un covor de iarbă, pe 
care sînt „așternute" terenurile: 
de tenis de cîmp și de volei, 
de handbal, dreptunghiul bazi
nului de înot, clădirea popică- 
riei. Oglinda apei 
puzderie de stropi, 
de trupuri tinere 
copiii profesorului 
plachi, plonjează în 
pul întins, brațele mult în fa
ță !...“, comandă omul cu pă
rul alb de pe marginea bazinu
lui. „40 de ani a slujit la ca
tedră — ne spune Ervin Feher- 
vari, gospodarul bazei —, iar
acum, că este pensionar, vine

Viorel TONCEANU

irumpe în 
Două duzini 
și bronzate, 
Tiberiu Se- 
unde. „Cor-

Marea sărbătoare de la 23 ■ 
August este întâmpinată pretu
tindeni cu un deosebit entu
ziasm. în cluburi și asociații au 
loc ample manifestări sportive 
dedicate acestei zile, la care 
iau parte tot mai muiți iubitori 
ai mișcării în aer liber, ai spor
tului. Iată câteva relatări de la 
corespondenții noștri :

„CROSUL TINERILOR 
MUNCITORI» LA FOCȘANI (Continuare în pag. 2-3)

Gabriela Ionescu (C.A.U.) cam
pioană națională la 100 m

PITEȘTI, 20 (prin telefon). O 
vreme admirabilă, în sfîrșit, la 
un concurs de atletism, ceea ce 
aproape că ni se pare nefiresc. 
Dar această vreme a creat ca
drul corespunzător pentru un 
spectacol de calitate, pentru 
niște întreceri dîrze, la acest al 
64-lea campionat de atletism al 
României, găzduit de stadionul 
„1 Mai" din Pitești. Spre me
ritul lor, cei mai muiți dintre 

iconcurenți s-au întrecut în a 
realiza rezultate cît mai bune, 
și nu puțini sînt cei care au a- 
vut bucuria reușitei. Lista evi
dențierilor o începem, firește, 
cu autorii performanțelor care 
reprezintă recorduri ale țării 
noastre. Astfel, studentul con- 
stănțean Ion Oltean a parcurs 
distanța celor 110 m.g. în tim
pul de 13,6 s., întrecînd cu 0,1 s. 
recordul țării. In cursa femi
nină de 100 m, bucureștencele 
Gabriela Ionescu (C.A.U.) și 
Doina Budirlncă (Rapid) — a- 
ceasta din urmă o veritabilă 
revelație — au fost cronometra-

te în 11,3 s., rezultat care ega
lează recordul național al se*  
nioarelor. Se cuvine, de ase
menea, să subliniem pe tînăra 
Vali Ionescu (Rapid București) 
și Florența Țacu (Farul Con
stanța) aflate la primul lor suc
ces într-o astfel de competiție 
republicană.

Iată rezultatele înregistrate: 
BĂRBAȚI. 100 m : Claudiu Șu- 
șelescu (Dinamo) 10,2 s — cam
pion național, 2. J. Schrom (Ra
pid) 10,3, 3. FI. Bălțat (Steaua) 
10,4 ; 400 m : 1. Horia Toboe 

. (Farul Constanța) 46,9 — cam
pion național, 2. S. Nagy
(C.A.U.) 48,3, Șt. Nagy (Steaua) 
48,6; 1500 m: 1. N. Onescu 
(Știința Bacău) 3:45,5 (titlul de 
campion nu a fost acordat), 2. 
N. Dumitrașcu (Prahova Plo
iești) 3:47,4, 3. Th. Nap (Gloria 
Bistrița) 3:48,0 ; 110 m.g. : 1. 
Ion Oltean (Știința Constanța) 
13,6 — campion național, nou 
record național, 2. P. Palffy (U- 
niversitatea Cluj-Napoca) 13,8, 
3. M. Bogdan (C.S.U. Brașov) 
14,0 ; săritura în înălțime : 1. 
Adrian Proleasa (Steaua) 2,18 m
— campion național, 2. D. Albu
(Steaua) 2,15, 3. A. Oslobeanu 
(C.A.U.) 2,10, 4. D. Miiller
(Steaua) 2,10 ; prăjină: 1. Ni- 
chifor Ligor (Steaua) 5 m — 
campion național, 2. G. Neagoe 
(C.A.U.) 4,60, 3. A. Dioancă
(Steaua) 4,60 ; greutate : 1. S. 
Tiohiriță (Steaua) 16,45 m (ti
tlul nu a fost acordat), 2. Gh. 
Crăciunescu (Steaua) 16,43, 3. 
V. Savu (Dinamo) 16,06 ; suliță: 
1. Tudorel Pîrvu (Steaua) 80,38
— campion național, 2. C. Ra- 
duly-Zorgo (Universitatea Cluj- 
Napoca) 74,96, 3. S. Pescaru 
(Politehnica Timișoara) 72.60. 
triplu salt : 1. Bedros Bedro- 
sian (Dinamo) 16,63 — campion 
național, 2. H. Trusculescu (Di
namo) 16.16, 3. A. Ghioroaie 
(Steaua) 16,11 ; 10 000 m : 1. 
Ilie Floroiu (Farul Constanța) 
28:54,6 — campion național, 2. 
FI. Șandru (Steaua) 3:01,4, 3. C. 
Ariciu (Steaua) 30:05,0.

Romeo VILARA

(Continuare tn pag a 4-o)

LA ORADEA,
2 000 DE PARTICIPANT 
LA „CUPA 23 AUGUST»

Pe dealul Goleștiului, tineri 
muncitori au luat parte la fru
moase întreceri de cros, in care 
au ieșit învingători 
Pleșu (Filatura — 
Păun (Flacăra 
categoria 16—19 
nescu (Filatura 
Nedelcu (de la 
prindere) la cat. peste 19 ani. 
(V. MANOLIU).

Adriana
Focșani) și V. 

Odobești), la 
ani, Geta Stoe- 
Focșani) și C. 
aceeași între-

festiv, pesteIntr-un cadru
2 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderile 
municipiului Oradea s-au între
cut la 12 ramuri sportive, pe 
terenurile Voința și Sănătatea, 
în sălile Constructorul și Eter- 
nit, în organizarea excelentă 
a Consiliului județean al sin
dicatelor și C.J.E.F.S. Bihor. 
Printre cei evidențiați s-au nu
mărat : A. Hajnal și 1. Olaru 
(de la Blănuri „1 Mai"). Euge
nia I’așca (Olimpia). Gh. Mar
ca (Coop. „Arta Crișana"), T. 
Szabo (Olimpia), L. Dinok (Ra
pid). (I. GHIȘA).

și instituțiile

TREI RECORDURI NAȚIONALE 
IN „CUPA ELIBERĂRII» 

LA TG. MUREȘ

„Cupa Eliberării" la tir cu ar
cul a reunit la Tg. Mureș 104 
concurenți din Satu Mare, Cluj- 
Napoca, Aninoasa, Iași și Tg. 
Mureș. Cu acest prilej s-au sta
bilit trei noi recorduri națio
nale : M. Bîrzu (Voința Satu 
Mare) — la 50 m, 319 p la se
niori ; V. Veselovschi (Voința 
Satu Mare) — la 50 m. 316 p 
la juniori ; Gh. Pop (Minerul 
Aninoasa) — la 30 m, 338 p la 
juniori. (I. PAUȘ).

■> ■
Programul finalelor de la Snagov (de la ora 9) cuprinde 14 

curse masculine și feminine
începute de marți, întrecerile 

campionatelor naționale de ca
notaj rezervate seniorilor au 
continuat ieri pe apele lacului 
Snagov. La startul celor 14 pro
be (6 feminine și 8 masculine) 
s-au prezentat, fără excepție, 
toți maeștrii vîslelor și ramelor 
din țară, în frunte cu campioa
na olimpică Sanda Toma și cei
lalți medaliați sau finaliști ai 
J.O.

Printre probele care au ne
cesitat serii eliminatorii și re
calificări au fost și cele de sim
plu. La fete, cele două serii au 
fost câștigate, fără eforturi prea 
mari, de Sanda Toma 4:21,0 si 
Valeria Roșea (fosta campioană 
în urmă cu doi ani) 4:22,2, în
trecerea lor directă de astăzi 
reprezenlind unul din punctele

de atracție ale reuniunii finale. 
In disputa masculină, prima 

serie a oferit o surpriză. Adrian 
Popescu (C.N. ASE), cu 8:34,5, 
depășindu-1 pe colegul său de 
club, Mircea Roman 8:36,2, cam
pionul de anul trecut. în seria 
a doua s-a impus mureșanul 
Gyozo Gali cu 9:04,0. Cel mai 
rapid a fost însă timișoreanul 
Nicușor Jisa, câștigător al ulti
mei serii în 8:23,0 și nu ar fi 
exclus ca titlul de campion să 
ia anul acesta drumul orașului 
de pe Bega.

Cele două serii ale probei de 
2 f.c. au revenit echipajelor di- 
namoviste Toma — Postoiu

7:44,0 și Rusu — Kiss 8:21,0 și 
în mod normal primii, finaliști 
olimpici la Moscova, nu pot rata 
astăzi victoria. La 4 rame, schi
turile cluburilor Dinamo (SL- 
mion) cu 7:04,5 și Marina Man
galia (Vrabie) cu 7:25,1 au tre
cut primele linia de sosire, dar 
în finală ele vor primi cu si
guranță o replică puternică din 
partea ambarcațiunii clubului 
Steaua, nevoită să se prezinte 
la recalificări datorită unui ac
cident.

Astăzi, de la ora 9 (primul 
start), sînt programate toate

Adrian VAS1LIU

(Continuare în pag 2-3)

în campionatul de rugby,

ION GEOIIGE,
MIRCEA ROMAȘCANU 

Șl DINAMO I- 
ULTIMII CAMPIONI 

Al PROBfLOn DE VELODROM
Ultima zi a campionatelor 

naționale pentru probele de ve
lodrom a programat miercuri 
după-amiază alergările restante 
ale curselor de viteză și urmă
rire pe echipe, precum și pe 
cea cu adițiune de puncte. Așa 
cum era de așteptat, victoria la 
viteză și, deci, titlul de cam
pion al țării la seniori a reve
nit lui Ion George (Dinamo), 
sportiv care în turneul final a 
acumulat maximum de victorii 
posibile (6), întreeîndi: deta
șat toți partenerii de întrecere 
și nu numai o dată, ci in cite 
două manșe. Este vorba de ad
versarii săi direcți. C. Bonciu 
(Steaua), Șt. Mihai (STIROM) 
și I. Gachi (Dinamo). Ion Geor-

Aspcct din timpul desfășurării ultimului campionat al cicliștilor 
viteziști seniori : cursa cu adițiune de puncte, pe 100 ture 

Foto : Vasile BAGEAC
ge este. într-adevăr, un talent, 
dar am dori să-l vedem eviden- 
țiindu-se nu numai în compa
nia colegilor lui din țară (care 
vin și se pregătesc pe velodrom 
doar arareori), ci și alături de 
parteneri străini, sportivi spe

cializați ca și el jn cursele de 
pistă. Cu o pregătire adecvată, 
sîntem convinși că I. George ar

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

DINAMO CÎSTIGĂ NET
ÎN FAȚA GRIVIȚEI ROȘII: 289

Tandemul Steaua — Dinamo 
continuă cursa „cap-cap" (a se 
citi neînvinse) și după etapa 
a IV-a, în plasa celor doi li
deri fixîndu-se acum Știința 
Baia Mare. Farul Constanța și... 
P.T.T. Arad !, ceea ce, firește, 
constituie o plăcută surpriză. 
Iată amănunte de la jocurile 
de ieri.

R.C. GRIVIȚA ROSIE — DI
NAMO 9—28 (6—13). Conside
rat apriori drept primul derby 
al noului campionat, meciul din 
Parcul Copilului nu a fost o- 
colit de public, strîngînd în tri
bunele atît de prietene ale 
sportului cu balonul oval cî- 
teva mii de spectatori (circa 
5 000). atrași, desigur, și de „a- 
peritivul" oferit de formația de 
tineret a clubului gazdă și a- 
ceea a echipei engleze din Bath 
(meci foarte agreabil și termi
nat printr-un echitabil „egai“ 
(10—10), ambele combatante 
„dînd" cîte două eseuri, ai noș
tri prin Radu Tudor și Octa

vian Moraru. englezii prin John 
Meadows și Geraint John ■ 
După această mică „diversiu- 
ne“, să trecem la meciul „mare" 
— mare un fel de a spune — 
deoarece Grivița Roșie, ieri în 
zi slabă, nu a fost în măsură 
a-i face față unui „15“ dina- 
movist dezlănțuit și pus pe 
fapte deosebite, în special dor
nic de a șterge impresia de ne
putință lâsată cu numai trei 
zile în urmă în fața Sportului 
studențesc. A reușit pe deplin 
în intențiile sale, jucînd cu 
Grivița de o manieră — să 
nu-i spunem entuziasmantă, că 
ar fi. poate, prea mult — cît 
se poate de adecvată. Mult 
mai activă în joc, formația dî- 
namovistă a depășit cu... O 
clasă o adversară care nu s-a 
regăsit, parcă, nici un moment, 
făcînd un permanent pressing 
pe tot terenul, căruia Grivița

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. « 4-a)



După succesul echipei României In „Cupa Mării Negre" la baschet masculin

APRECIERI BUNE PENTRU EVOLUȚIILE 
DE LA CONSTANȚA, DAR BALCANIADA 

VA FI MULT MAI DIFICILĂ!
Deși la ediția recent înche

iată a competiției de baschet 
masculin ,,Cupa Mării Negre" 
au participat doar două echipe 
oaspete (R.P. Chineză și Polo
nia), întrecerile și-au atins în 

, bună măsură scopul, ele* * con
stituind o verificare destul de 
pretențioasă a pregătirilor pe 
care le efectuează reprezenta
tiva țării noastre în vederea 
Balcaniadei de la Cluj-Napoca 
(10—14 septembrie), obiectivul 
ei principal din acest an. Me
ciurile pentru ,,Cupa Mării Ne
gre" — cîștigată de echipa 
României (ca dealtfel și cele 
bilaterale, susținute în compa
nia formațiilor R.P. Chineze și 
Poloniei) au reliefat înche
garea unui nucleu de bază 
(Dan Niculcscu, Costel Cernat,- 
lon Uglai, Florentin Ermu- 
rache, Virgil Căpușan, Gheor- 
ghe Mihuță, Cătălin Scarlat și 
Marin Chirilă, ultimul fiind o 
revelație) care, pe parcursul 
partidelor, asigură constanță 
in comportare, schimbările ne- 
afectînd prea mult (sau chiar 
deloc) prestația formației a- 
flate în teren. Acestora li se 
pot adăuga Cristian Fluturaș 
și Ion Copăcianu, cărora an
trenorul Haigazun Tursugian 
și dr. Tudor Minescu (medic 
al lotului, în același timp spri
jinitor inimos și priceput al 
antrenorului) speră să le ridi
ce forma sportivă la un nivel 
Înalt (după o perioadă de 
inactivitate provocată de boa
lă) înaintea începerii Campio
natului balcanic. Ceilalți com- 
ponenți ai selecționatei (Romeo 
Tecău, Virgil Băiceanu și 
Klaus Herbert) nu au mani
festat suficientă personalitate 
In joc și, ca atare, au fost uti
lizați mai puțin. în afara fap
tului că elementele tinere, pro
movate în ultima vreme, au

cele 14 finale. Una dintre cele 
mai interesante va fi cea a băr
cilor de 4+1 rame, în care ca
notoarele de Ia Dinamo (cu „o- 
limpicele" Mașka, Szilagy șl 
Tănasă) vor primi o replică vi
guroasă din partea reprezentan-

a 457 lei ; cat. D : 3.304,75 a 60 
lei. Autoturismul obținut la cate
goria 1 a revenit participantului 
VANA LAZAR din București, iar 
câștigul de 50.000 lei lui GHEOR
GHE BRANGA din Deva — Hune
doara.
• DUMINICA 24 august o 

nouță tragere LOTO 2 ! Pentru 
o participare de numai 10 lei, 
oricine joacă poate obține : au
toturisme „Dacia 1300" și mari 
cîștdguri in bani. Dovada cea

CURS DE ARBITRI DE BOX
La 15 septembrie, în orga

nizarea Comisiei de speciali
tate a C.M.B.E.F.S. va începe 
un nou curs de formare a ar
bitrilor de box. Intre 1 și 5

DUPĂ ORELE DE MUNCA, PE TERENURILE DE SPORT
(Urmare din pag. 1)

In fiecare zi să-i învețe pe co
pii să înoate. Pe copii și pe 
oamenii mari". După cum a- 
flăm, mii de copii și tineri au 
Învățat înotul de la profesorul 
Seplachi.

Pe terenurile de zgură alți 
copii și tineri, perechi-perechi, 
joacă tenis. O oprim o clipă pe 
una din fetițe, cu obrajii ca 
niște bujori. De cînd joci tenis?, 
o Întrebăm. „Do cînd am in
trat în vacanță. Tăticu*  lucrea
ză în întreprindere, este lăcă
tuș. Stau aici pînă iese din 
•chimb. Mai joc tenis cu tova
rășul profesor Beko". Și cum 
te cheamă ? „Bea Cadar, clasa

LITORALUL - ATRACȚIA LUNII SEPTEMBRIE
Litoralul Mării Negre, cu farmecul său aparte, dar și cu 

influențe binefăcătoare asupra organismului, continuă să 
aibă putere de atracție și în luna septembrie.

Organizatorii de turism vă vin în întîmpinare reținîn- 
du-vă atenția asupra cîtorva facilități:
• tarifele biletelor de odihnă sînt sensibil reduse (între 

1—15 septembrie, costul unui bilet este de 65 lei pe zi de 
persoană, iar după această dată de 57 lei) ;
• posibilitățile de odihnă, confort și liniște sînt mai 

mari, lipsind supraaglomerația specifică lunilor iulie — 
august ;
• aveți ocazia să alegeți stațiunea și confortul dorit ;
• posesorii biletelor de odihnă sau cură beneficiază de 

o reducere de 25% la transportul pe C.F.R.
Bilete pentru odihnă și tratament pe litoral se găsesc 

la toate oficiile județene de turism, la I.T.H.R. București, 
precum și la comitetele sindicatelor din întreprinderi.

• NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA PRONOEXPRES din 
a> AUGUST 1980. EXTRAGEREA 
I: 24 17 7 16 5 14; EXTRAGEREA 
A n-a : 2 34 41 26 31 1 ; FOND 
TOTAL. DE CÎȘTIGURI : 988.965
lei, din care 230.054 Iei, report la 
categoria 1.
• CIȘTIGUR1LE TRAGERII

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 10 AUGUST 1980. 
FAZA I. Categoria 1 : 1 va
riantă 100% = autoturism „Dacia 
1300“ sau „ Skoda 120 L“ și dife
rența in obiecte existente In ma
gazinele comerciale ; cat. 2 : 1
variantă 100% a 15.000 lei sau 1 

ajuns să contribuie, efectiv, la 
buna comportare a selecționa
tei țării, am mai sesizat în 
evoluția baschetbaliștilor noștri 
activizarea apărării (prin care 
se obțin multe intercepții și 
contraatacuri), precum și îm
bunătățirea preciziei aruncări
lor la coș de la semidistanță 
și distanță, ajungîndu-se, de 
regulă, la procentaje de peste 
50 la sută la aruncările din 
acțiune și în jur de 75 la sută 
la cele libere (realizate din- 
tr-un număr mare de încercări, 
ceea ce le sporește valoarea).

Desigur, asemenea, aspecte 
sînt îmbucurătoare, dar ele nu 
împiedică semnalarea unor de
ficiențe reieșite în cursul tur
neului de la Constanța și care, 
dacă nu vor fi eliminate sau 
măcar diminuate, se pot agrava 
în condițiile mult mai exigente 
ale Balcaniadei, competiție ofi
cială la care iau parte repre
zentativele Iugoslaviei (pentru 
prima dată va evolua in Româ
nia o deținătoare a titlurilor 
de campioană olimpică și mon
dială la baschet), Greciei (ac
tuala campioană balcanică și a 
Jocurilor mediteraneene). Bul
gariei și Turciei. Ne referim, 
de pildă, la criza de jucători 
cu talie înaltă (posibil de re
zolvat prin reintegrarea lui 
Gheorghe Oczelak, Roman Op- 
șitaru și Viorel Ion, toți aflați, 
pînă de curînd, în convales
cență după accidentări sau îm
bolnăviri), la perioadele de 
scădere a atenției în apărare 
și la insuficienta capacitate de 
a face față presingului pe tot 
terenul (finalul meciului cu 
formația R. P. Chineze a fost 
elocvent în acest sens), pro
bleme care, sîntem convinși, 
vor sta în atenția conducerii 
tehnice a lotului național.

Dumitru STANCULESCU

septembrie (orele 17—19) are 
loc depunerea cererilor, iar în 
zilele de 8 și 9 septembrie — 
vizita medicală a tuturor 
cursanților.

a III-a, la Liceul de matemati- 
că-fizică nr. 3".

La popicărie, activitatea e în 
tai. „Se antrenează fetele — 
ne dă amănunte Ervin Feher- 
varl — pentru că au început în
trecerile pe secții, organizate 
în cadrul „Daciadei" în cinstea 
zilei de 23 August. Și fiecare 
dorește să se afirme..." Alexan
dru Bertalan, pe care-1 întil- 
nim pe aleile bazei, nu practi
că nici un joc sportiv. „Dar 
vin aici zilnic, cu nepoțica, A- 
gatba, să se joace, să înoate, 
să facă mișcare. Cînd eram eu 
copil nu cunoșteam asemenea 
bucurii. Ie trăiesc și eu, acum, 
prin copiii aceștia..." Pe tere
nul de handbal se antrenează

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
excursie de 2 locuri in R.S. Ceho
slovacă — R.P. Ungară sau R.D. 
Germană șl diferența în nume
rar și 3 variante 25% a 3.750 lei; 
cat. 3 : 27,25 a 1.798 lei ; cat. 4 : 
52,50 a 933 lei ; cat. 5 : 177 a 
277 lei ; cat. 6 : 5.301,50 a 40 led. 
FAZA Ana. Categoria A : 1
variantă 100% a 50.000 lei sau la 
alegere 1 excursie de 2 locuri în 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Un
gară sau R.D. Germană șl dife
rența în numerar ; cat. B : 32
variante a 1.236 lei ; cat. C : 86,50

Pc marginea campionatelor de pentatlon modern

LIPSA DE CONCURENTĂ Șl BLAZAREA APASĂ
ASUPRA COMPORTĂRII §1 REZULTATELOR

Zilele trecute s-a încheiat o 
nouă ediție a campionatelor na
ționale de pentatlon. S-a în
cheiat cu victoria scontată a 
bucureșteanului Dumitru Spîr
lea și a echipei Olimpia. Fără 
îndoială, campionii trebuie fe
licitați pentru performanța 
realizată, dar întreaga ediție a 
campionatelor a ridicat o serie 
de probleme asupra cărora 
vrem să ne oprim pe scurt in 
rîndurile de față.

Afirmam și în cronicile noas
tre că disputa s-a redus la 
confruntarea dintre Olimpia 
București și Universitatea Ti
mișoara. Cineva mai puțin fa
miliarizat cu acest sport ar pu
tea crede, la prima vedere, că 
aceste două formații se deta
șează de celelalte prin valoa
re. Adevărul este că... celelalte 
nu există 1 Este drept, a luat 
parte și echipa C.S.Ș. 1 Bucu
rești, locul ei însă ar fi în 
campionatul de juniori, dar din 
lipsă de altceva mai bun... In 
rest, „golul" a fost umplut de... 
Olimpia II și Universitatea II. 
Iată, așadar, o situație îngrijo
rătoare, care trebuie să-și gă
sească o grabnică îndreptare. 
Reducerea întregii activități la 
numai două cluburi echivalează 
cu o alunecare implacabilă spre 
dispariție, împrejurare care, de
sigur, nu poate fi acceptată 
nici ca idee. Există suficiente 
cluburi care ar dispune de con
diții pentru desfășurarea unei 
activități la pentatlon, dar ele 
fie că manifestă încă 
ticență, fie că nu au 
resale îndeajuns.

In directa legătură 
ția amintită se află 
juniorilor. Și cu alte prii 
&ar și de astă dată, tinerii 

multă re- 
fost inte-

cu situa
și cea a 
prilejuri, 

i pre- 
zenți în campionat — L. țintea, 
C. Caplea, T. Smeu, I. Coca, M. 
Bîrlă ș.a. nu au arătat decît 
foarte puțin, mai pregnante fi
ind la ei lipsurile. Este drept, 
in unele probe (tir, înot) unii 
dintre ei au avut o evoluție 
mai bună decît consacrații, 1. 
Coca și M. Bîrlă au tras cu 
mult mai bine decît C. Rădu- 
canu și E. Pop, în timp ce C. 
Caplea a sosit înaintea lui I. 
Galovici la înot, cum însă este 
tot atît de adevărat că la că
lărie, scrimă (mai ales) sau 
cros mai au multe de învățat. 
De progresul lor de acum de-

echipa „Someșului", care acti
vează în campionatul județean.

In umbra șirurilor de pomi cu 
coroane imense, a celor cițiva 
brazi mereu tineri, nu simțim 
dogoarea zilei de august. Pe 
baza de la „Someșul" este o 
zi ca toate celelalte, „o zi din 
viața tot mai luminoasă pe care 
o trăim !" — cum se exprima 
profesorul Seplachi.

CELE NAI RAPIDE SCHIFURI
(Urmare din pag. 1) 

PE MICUL ECRAN
SÂMBĂTĂ 23 AUGUST, ora 16 : Fotbal, F.C. Baia Mare — 

Dinamo (transmisiune directă de la' Baia Mare ; comentator — 
Cornel Pumnea).

DUMINICA 24 AUGUST, ora ÎS,30 : Fotbal, Steaua — Poli
tehnica Timișoara (selecțiuni Înregistrate de la București ; co
mentator — Dumitru Graur) ; ora 16 : Concurs international 
de călărie la Rotterdam — probe de sărituri peste obstacole 
(comentator — Felix Țopescu) ; ora 16,25 : „Șah" — rubrică 
realizată de maestra internațională Elisabeta Polihroniade ; ora 
16,40 : Marele premiu de automobilism al R.F.G., cursă pentru 
campionatul mondial al piloților de formula 1 (comentator — 
Andrei Bacalu) ; ora 17 : Fotbal, Ungaria — Suedia (rezumat 
primit de la Budapesta ; comentator — Cristian Țopescu).

MIERCURI Z7 august, ora 17 : Fotbal, România — Iugoslavia 
returul finalei „Cupei Balcanice*  (transmisiune directă de la 
București ; comentator — Radu Urziceanu).

pind și performanțele de mai 
tîrziu. Or, ele sînt încă departe 
de cele care se obțin, la vîrsta 
lor, în competițiile internațio
nale. Se impune, deci, o lăr
gire a bazei de selecție și, cre
dem noi. o modernizare a pro
cesului de instruire, precum și 
realizarea unor condiții optime 
de pregătire (nu numai la ni
velul juniorilor), renunțîndu-se 
la improvizații.

Cum era de așteptat, compo- 
nenții lotului național. D. Spîr- 
lea, I, Galovici, E. Pop' și C. 
Răducanu, au ocupat, în ordi
nea de mai sus, primele patru 
locuri în clasamentul general. 
Un rezultat previzibil, urmare 
și a pregătirii efectuate pentru 
Olimpiadă, care le-a creat un 
evident avantaj față de ceilalți 
participanți (iată ce înseamnă 
diferența de pregătire !). D. 
Spîrlea și-a mai înscris în pal
mares un titlu, dar păcat că va
loarea ce o dovedește în com
petițiile interne (el a cîștigat 
cu un avans de 469 p 1 fără a 
forța nota) și chiar în unele 
internaționale nu este confir
mată în marile dispute ale 
pentatlonului (C.M., J.O.), unde 
a avut evoluții modeste. Și cei
lalți au avut comportări osci
lante : E. Pop „a mers" bine 
la călărie și satisfăcător la înot 
(cu 3:28,7 s-ar fi aflat printre 
primii 12 la J.O.), C. Răduca
nu — la înot (mai slab însă ca 
la Olimpiadă), dar ambii au 
tras slab la tir (187, respectiv 
183) ; I. Galovici — la cras (cu 
1150 p la Moscova ar fi fost 
clasat în primele 10 locuri), 
dar s-a distins mult mai puțin 
la celelalte. Așadar, rezultatele 
nu depășesc calificativul me
diocru. Ca dovadă vom nota 
(exceptînd călăria — cu per
formanțe depinzînd de calita
tea materialului cabalin, la „na
ționale" mult scăzută — și scri
ma, depinzînd de valoarea și 
numărul adversarilor) puncta
jele învingătorilor la Moscova : 
tir — 200 p (1132 p), maximum 
posibil, înot — 13:10,8 (1348 p), 
cros — 12:55,60 (1240 p). Co
mentariile sînt de prisos. Lipsa 
de concurență și de concurențl, 
absența oricărei griji în ceea 
ce privește locul în echipă (de 
dub sau națională), blazarea 
(oare, de ce ?) au avut efect 
direct asupra comportării care, 
acum, în al 12-lea ceas, ar fi 
trebuit, măcar în parte, să a- 
tenueze amintirea nesatisfăcă
toarei evoluții de la Olimpiadă.

Fără îndoială, forul de spe
cialitate, tehnicienii, sportivii 
vor analiza Cu toată răspunde
rea situația existentă la ora 
actuală în pentatlon și vot lua 
toate măsurile pentru reveni
rea la linia de plutire, 
ca această disciplină 
bucure, din nou, de prestigiul 
pe care — prin muncă șl stăru
ință — și l-a cucerit nu cu mult 
timp în urmă.

Constantin MACOVEI 
Emanuel FANTANEANU

pentru 
să se

telor cluburilor Olimpia și Vii
torul. Disputată se anunță șl 
întrecerea la 2 f.c.. unde Elena 
Oprea și Florica Dospineseu vor 
avea de înfruntat cuplul stelis- - 
telor Angelica Aposteanu — 
Marlena Zagonî. Ambarcațiunea 
de 4+1 vîsle a clubului Viito
rul. cu Olga Homeghi — stroc, 
nu poate pierde locul I. La bă
ieți sportivii de la Dinamo, 
Steaua și Marina Mangalia (în

mai concludentă : autoturismul 
„Dacia 1300" cîștigat de partici
pantul Bălan loan din Deva la 
tragerea Loto 2 din 3 august 
1980, la categoria I, precum și 
cîștigurile de la categoria a H-a, 
care s-au ridicat la 20.771 lei.

NUMAI CINE JOACA POATE 
C1ȘTIGA !

• Astăzi ette ultima zi pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
obișnuită LOTO de mîine 22 au
gust și pentru depunerea bule
tinelor la concursul Pronosport 
din 23—24 august a.c.

100 DE LEI 
UN MINUT DE
HANDBAL!...
Nicolae Sxorenyi este ceea 

ce se cheamă un dascăl de 
sport cu har pentru meserie 
51. de aceea, prețuit de toa
tă lumea. L-am cunoscut în 
toamna trecută la Năsăud, în 
unitatea de învăță mint în care 
este încadrat, liceul „Geor
ge Coșbuc". Două zile conse
cutiv, tînărul dascăl de sport 
s-a aflat într-o activitate non
stop, la catedră sau în aso
ciația sportivă a liceului

L-am revăzut, nu de mult, 
la finalele pe țară ale „Cupei 
U.T.C.“, pentru echipele femi
nine de handbal. Har a dove
dit și acum prof. Szdrenyi, 
demonstrînd cum, cu o mînă 
de eleve începătoare, dar se
rioase și vrednice, a străbătut 
toate etapele competiției și a 
ajuns în finală, foarte aproa
pe de țelul propus : cuceri
rea trofeului. N-a fost posibil, 
în cazul elevelor din Năsăud. 
Pentru că după primul meci, 
susținut și pierdut (poate uin 
simplu accident, se întâmplă 
și la alte echipe cu mal mari 
pretenții !). tinerele handba
liste pregătite de prof. Sz<5- 
renyi au fost nevoite să-și 
... stringă echipamentul. Fi
nala des-fășurindu-se sistem

I Dll pi

[ CEV

eliminatoriu, pentru echipa 
Liceului „George Coșbuc" din 
Năsăud competiția era înche
iată pînă la... anul viitor.

„Este firesc ? Mă pregătesc 
un an întreg pentru ca după 
40 de minute (n.n. durata u- 
nui meci feminin de handbal) 
să mă întorc acasă ? Adică: 
parcurg mai bine de 800 de 
kilometri, de Ia Năsăud la 
Drobeta Tumu Severin și îna
poi, plătind 4 000 de iei, ea 
să Joc un singur meci ? Oare 
nu-i prea costisitoare compe
tiția, în acest sistem î Ori
cum, 100 de le! un minut de 
joc, într-o întrecere școlară de 
masă, mi se pare prea 
mult!...»

Pe undeva de înțeles acest 
„of- al tânărului dascăl de 
sport din Năsăud. Tocmai de 
aceea considerăm că fiind 
vorba de o competiție strict 
de masă, la nivelul școlarilor, 
s-ar putea reflecta Ia o mo
dificare de regulament șl a- 
duce un amendament echita
bil : finala să se desfășoare 
slstem-tumeu, adică fiecare cu 
flecare. Ar dispare, astfel, 
noțiunea de hazard (handba
listele Liceului de chimie din 
Rm. Vîlcea. cîștâgătoarele edi
ției «79. au fost eliminate 
șl ele din finală, tot după un 
stngiur Joc. pîerzînd partida 
în prelungiri, după lovituri de 
la 7 metri !) s-ar realiza tot
odată ceea ce, de fapt, ar tre
bui să fie o asemenea între
cere î un schimb larg de ex
periență între formațiile Ana
liste, unele mai experimenta
te, altele aflate la primele 
participări. în fond, numai 
așa se poate asigură o creș
tere valorică uniformă în 
sportul școlar sî întări unele 
centre mai puțin dezvoltate. 
Tar dună șapte meciuri (nu
mărul finalistelor fiind în pre
zent de 9). trăgîndu-se îînîe 
sî făcîndu-se bilanțul, acesta 
ar fi. oricum, mai aproape 
de adevăr...

Tiberîu STAMA
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progres față de anul trecut) sint 
cei mai îndreptățiți să aspire la 
titluri și medalii.
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PROGRAMUL TURUI
ETAPA I (24 august)

Metrom Brașov — Precizia Să- 
cele, C.S.U. Brașov — Minerul 
Baraolt, Progresul Odorhei — Me
talul Sighișoara, Tractorul Mier
curea Ciuc — Torpedo Zămeștâ, 
Minerul Bălan — Mureșul To
pii ța, Constructorul Sf. Gheorghe
— Chimia Or. Victoria, Măgura 
Codlea — I.C.I.M. Brașov, Me
talul Tg. Secuiesc — Carpați Bra
șov.

ETAPA A H-a (31 august)
Torpedo Zămeștâ — Minerul 

Bălan, I.C.I.M. Brașov — Progre
sul Odorhei, Precizia Săcele — 
Constructorul Sf. Gheorghe, Mi
nerul Baraolt — Măgura Codlea, 
Carpați Brașov — Tractorul M. 
Cduc, Mureșul Toplița — Metrom 
Brașov, Metalul Sighișoara — 
Metalul Tg. Secuiesc. Chimia Or. 
Victoria — C.S.U. Brașov.
ETAPA A ni-a (7 septembrie)

Metalul Sighișoara — Chimia 
Or. Victoria, Minerul Baraolt —- 
Precizia Săcele, Tractorul M. 
Ciuc — I.C.I.M. 'Brașov, Metrom 
Brașov — Construe fiorul Sf. 
Gheorghe, Progresul Odorhei — 
Minerul Bălan., Torpedo Zămești
— Carpați Brașov, C.S.U. Brașov
— Mureșul Toplița, Măgura Cod
lea — Metalul Tg. Secuiesc.
ETAPA A IV-a (14 septembrie)

Metalul Tg. Secuiesc — Tracto
rul M. Ciuc, Carpați Brașov — 
Măgura Codlea. Mureșul Toplița
— Progresul Odorhei, I.C.I.M. 
Brașov — Metalul Sighișora, Chi
mia Or. Victoria —- Minerul Ba
raolt, Precizia Săcele — C.S.U.
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INE, DAR INCA NU ATIT

M.PIGULEA: „TALENTE AVEM! IMPORTANT 
ESTE SĂ LE CĂUTĂM ȘI SA LE STIMULAM 
PASIUNEA DE A FACE UN FOTBAL MAI BUN"

IT TREBUIE...
, la Rm. 
i făcut un 

perspec- 
ei Cam- 
1 care va 
oare, pu- 
i a Iugo- 
rea că a- 
ușit" tre
cu evolu- 
tcurile de 
lor" si nu 
1, în rea- 
rfștigurile 
elecționa- 
astă dată, 
ros (Chi- 
îace ? Si- 
numai o 
nereușit 

repetiția" 
greu de 
transfor- 

ta jocul 
s-a rea- 

re altele, 
ate a ju- 
tactic, de 
ezime în 
asigurată 
Iordănes- 
reatie de 
de o mai

Si de o 
spiritului 
efortului

;e plusuri 
cu mult 

să ni se 
tine aten- 
î la Rm. 
te de fă- 

noastră

națională, care ne va •cprezen- 
ta în cadrul întîlnirilor oficiale 
din acest sezon, să ne ofere in
tr-adevăr garanția unor bune 
comportări și a unor rezultate 
de valoare. Concret, conducerea 
tehnică a primei reprezentative 
va trebui, mai întîi, să se sta
bilească odată asupra unei for
mule de echipă. Știm că au e- 
xistat și mai există încă o se
rie de dificultăți create, recent, 
prin accidentarea lui Cămătaru 
sau indisponibilitatea lui M. Ră- 
ducanu. Dar acestea nu justi
fică neîntreruptele căutări pen
tru mijlocul terenului si linia I, 
făcute de mult, prea mult timp. 
Exemplul cel mai semnificativ 
in această privință este cel al 
lui Ad. Ionescu, care cînd apare 
în lot, cînd dispare, de fiecare 
dată fără suficiente argumente.

în al doilea rînd, este nece
sar să se precizeze, măcar acum 
cînd a mai rămas foarte puțin 
pînă la meciul cu Iugoslavia, 
cum joacă echipa noastră re
prezentativă ? Cu trei la mijlo
cul terenului, sau cu patru ? Cu 
două vîrfuri. sau cu trei ? în 
fiecare din aceste variante se 
impune, firește, un anumit mod 
de acțiune, pe compartimente 
și pe ansamblul echipei. Și pre
gătirea trebuie realizată în ra
port de aceste elemente. Numai 
în acest fel si rezultatele vor fi 
cele așteptate. Timp a mai ră
mas destul de puțin și tocmai 
de aceea el trebuie folosit cît 
mai rational și cu maximă res
ponsabilitate.

Mihai IONESCU

din viteză centrarea lui Munteanu II fi a 
ul Constantin, deschizind scorul (Fază din 
sținut de lotul reprezentativ la Rm. Vilcea) 

Foto : I. MIHÂICA
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VCAL, tn 
ji : Spor- 
no Bucu-

ACTUALITĂȚI
rești 1—2 (1—1), după un med
bun. Au marcat : Dudu Geor
gescu (min. 10) și Vrinceanu 
(min. 85), respectiv Pîrvu (unin. 
30). (G. DONCIU — coresp.).
• SIRENA BUCUREȘTI —

MONATULUI DIVIZIEI C
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Or. Vic- 
Torpedo 
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ctombrie)
Minerul 
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.M. Bra- 
Progresul

Odorhei — Chimia Or. Victoria, 
Mureșul Toplița — Constructorul 
Sf. Gheorghe, Metrom Brașov — 
C.S.U. Brașov, Minerul Baraolt
— Metalul Sighișoara, Precizia 
Săcele — Măgura Codlea.
ETAPA A IX-a (19 octombrie)

Mureșul Toplița — Carpați Bra
șov, Chimia Or. Victoria — Tor
pedo Zămești. C.S.U. Brașov — 
Tractorul M. duc, Constructorul 
Sf. Gheorghe — Metalul Sighi
șoara, Metrom Brașov — Minerul 
Baraolt, Măgura Codlea — Pro
gresul Odorhei, Metalul Tg. Se
cuiesc — Precizia Săcele, Minerul 
Bălan — I.C.I.M. Brașov.
ETAPA A X-a (26 octombrie)

Torpedo Zămești — Măgura 
Codlea, I.C.I.M. Brașov — Preci
zia Săcele, Metalul Tg. Secuierc
— Mureșul Toplița, Carpați Bra
șov — Chimia Or. Victoria, Con
structorul Sf. Gheorghe — C.S.U. 
Brașov, Minerul Baraolt — Mi
nerul Bălan. Metalul Sighișoara
— Metrom Brașov, Tractorul M. 
duc — Progresul Odorhei.
ETAPA A Xl-a (2 noiembrie)
Carpați Brașov — C.S.U. Bra

șov, Mureșul Toplița — Minerul 
Baraolt, Precizia Săcele — Tor
pedo Zărnești, Progresul Odorhei
— Metalul Tg. Secuiesc, I.C.I.M. 
Brașov — Metrom Brașov, Mă
gura Codlea — Metalul Sighi
șoara, Tractorul M. Ciuc — Chi
mia Or. Victoria. Minerul Bălan
— Constructorul Sf. Gheorghe.
ETAPA A xn-a (9 noiembrie)

Mureșul Toplița — Torpedo 
Zărnești, Metrom Brașov — Mă

— Marcel Pigulea, ai 37 de 
ani, ești la al 4-lea an de an- 
trenorat, ai ajuns un tehnician 
apreciat chiar la început de 
carieră... Ce crezi că _ aduce 
„noul val" de antrenori în fot
balul nostru ?

— Cei tineri, fie că se nu
mesc Mateianu, Lucescu, Vlad 
sau Oblemenco, cred că au 
venit in această nouă meserie 
cu dorința firească de afir
mare, cu setea de nou, cu am
biția de a sparge tipare 
vechi, șabloane. Acest elan ti
neresc trebuie insă confirmat 
de rezultate, altfel frumoasele 
noastre ambiții rămin doar 
proiecte, la care nimeni nu se 
uită. Pentru că, astăzi, toată 
lumea se uită la rezultate !

— Care ar fi șabloanele care 
ar trebui sparte ?...

— Punctul vulnerabil in fot
balul nostru actual este vi
teza de joc ! Jucăm prea lent, 
deși avem disponibilități. Iar 
dacă vrem să devenim compe
titivi pe plan internațional, a- 
tunci trebuie să revizuim*  și 
spiritul ofensiv in care jucăm. 
Și poate ar trebui ca noi, cei 
pină mai ieri jucători, să fa
cem ceva pentru renașterea 
pasiunii de a juca, pentru o 
mai multă ordine in joc și in... 
jurul jocului.

— E un avantaj faptul că 
pînă mai ieri ai fost jucător?...

— Din foarte multe puncte 
de vedere e un mare avantaj! 
Un antrenor modern trebuie să 
fie in primul rînd un foarte 
bun practician. Cel puțin la 
început de carieră nici nu se 
concepe altfel. Pentru că fotba
listul te simte imediat dacă nu 
știi să execuți ceea ce ii ceri. 
Dacă nu ești un bun execu
tant, capeți un complex in fața 
jucătorului, care jucător te va 
„șantaja" și, atunci, intervin 
compromisurile, care submi
nează toată truda, teoretică și 
practică. Personal, n-am in-

SPORTING CLUB ALEP (SIRIA) 
4—2 (2—2). O frumoasă victorie
a divizionarei „B“ în fața unei 
echipe ambițioase. Cele șase go
luri au fost realizate de Balaur 
(min. 23), Cristache (min. 44), 
Frățilă II (min. 63), Aspriciolu 
(min. 65), respectiv Jlelaty (min. 
31) șli'ILlriry (min. 34).

SERIA A Xll-a
gura Codlea, Minerul Bălan — 
Metalul Tg. Secuiesc, Chimia Or. 
Victoria — I.C.I.M. Brașov, Meta
lul Sighișoara — Tractorul M. 
duc, Constructorul Sf. Gheorghe
— Minerul Baraolt, Precizia Să
cele — Carpați Brașov, C.S.U. 
Brașov — Progresul Odorhei.
ETAPA A Xin-a (16 noiembrie)

Minerul Baraolt — Progresul 
Odorhei, Chimia Or. Victoria — 
Precizia Săcele, Torpedo Zămești
— Metrom Brașov, Tractorul M. 
duc — Constructorul Sf. Gheorghe, 
I.C.I.M. Brașov — Mureșul To
plița, Metalul Tg. Secuiesc — 
C.S.U. Brașov, Măgura Codlea — 
Minerul Bălan, Carpați Brașov
— Metalul Sighișoara.
ETAPA A XIV-a (23 noiembrie)

Mureșul Toplița — Precizia Să
cele. Minerul Baraolt — I.C.I.M. 
Brașov, Măgura Codlea — Trac
torul M. duc, Progresul Odor
hei — Carpați Brașov, Minerul 
Bălan — Metalul Sighișoara, Me
trom Brașov — Chimia Or. Vic
toria, Metalul Tg. Secuiesc — Con
structorul Sf. Gheorghe, C.S.U. 
Brașov — Torpedo Zărnești.
ETAPA A XV-a (30 noiembrie)

Constructorul Sf. Gheorghe — 
Măgura Codlea, Chimia Or. Vic
toria — Mureșul Toplița, Metalul 
Sighișoara — C.S.U. Brașov, 
I.C.I.M. Brașov — Metalul Tg. 
Secuiesc, Torpedo Zămești — 
Minerul Baraolt, Carpați Brașov
— Minerul Bălan, Precizia Să
cele — Progresul Odorhei, Trac
torul M. Ciuc — Metrom Brașov.

cetat să fiu jucător și ca an
trenor, incercind, deci, să în
țeleg psihologia jucătorului, pe 
care îl consider, in primul 
rînd, om, personalitate bine de
finită.

— Ce crezi că e mai greu 
pentru un antrenor tînăr ?

— Greu e să nimerească un 
cadru propice care să-l spriji
ne, care să-i acorde încredere 
și. mai ales, timp pentru a 
face serios ceva, așa cum mi 
s-a acordat mie la Rm. Vilcea 
de către forurile locale. Am 
avut șansa să fiu lăsat să lu
crez liniștit, să mi se acorde 
răbdarea necesară, pusă îna
intea rezultatelor imediate, du
pă care aleargă mai toți in 
fotbalul nostru. Cu muncă se
rioasă și răbdare, vin și rezul
tatele ! Greu pentru un tînăr 
antrenor mai este, pe lingă fi
reasca lui lipsă de experiență, 
și nefireasca lipsă de infor
mare. „Rombolul" editat de fe
derație e insuficient ! Ca să 
aduci ceva nou, trebuie să știi 
totul.

— Interesant este că acest 
lucru îl spune cel care, în 1977, 
la examenul de categoria 1 
pentru antrenori, a ocupat pri
mul loc cu o medie excelentă: 
9,53 !...

—O situație aparte, care nu 
rezolvă fondul problemei ! Eu 
am făcut I.E.F.S.-ul la zi și am 
fost și jucător de performanță, 
ceea ce mi-a permis să îmbin 
creator, și nu formal, teoria 
cu practica. Această îmbinare 
a decis in acel examen !

— Unde crede Marcel Pigu
lea că se află criza fotbalului 
nostru actual : la nivelul an
trenorilor sau al jucătorilor ?

— La nivelul instruirii! Ju
cătorii și antrenorii trebuie să 
depășească condiția de execu
tant mecanic, de obligativitate. 
Ca să progresăm, ne trebuie 
mai multă pasiune. Mai multă 
patimă pentru fotbal.

— Acum doi ani, dacă nu 
mă inșel, era gata-gata să lu
crezi în federație...

— Era .'... Dar nu regret ! Mi 
s-ar fi cerut niște rezultate 
care in momentul respectiv nu 
le-aș fi putut obține. Stagiul 
la un club înseamnă, in pri
mul rînd, deprinderea artei de 
a invăța să lucrezi cu oamenii. 
Ceea ce, din birou, nu se prea 
poate învăța. Plus că eu pre
fer să fiu o „moașă comunală 
bună", decît „mina a treia" la 
o operație. La Chimia, in 4 
ani, am avut șansa să caut, să 
mă lovesc de probleme mari și 
probleme mici, să mă verific. 
Caut și acum, la propriu și la 
figurat, convins că niciodată 
n-am dobindit un succes ab
solut. Am alergat vreo 5.000 de 
kilometri cu mașina mea să 
văd meciuri din județ, din 
„C“ și din „B", i-am trimis și 
pe alții să observe. Așa au a- 
părut un Cilean, un Preda, un 
Alexandru, care vor demonstra 
prin Chimia Rm. Vilcea, prin 
ei, că avem talente in fotbalul 
nostru. Important este să le 
căutăm și să le stimulăm pa
siunea de a face un fotbal mai 
bun.

Mircea M. IONESCU

Maestrul emerit al sportului 
Augustin Deleanu este un nume 
cunoscut în fotbalul nostru. In
ternaționalul de ieri a devenit 
astăzi — într-un timp relativ 
scurt — un foarte apreciat „ca
valer al fluierului“.

Născut la 23 August 1944, dată 
istorică, cu profunde semnificații, 
care i-a atras și un al doilea 
prenume, Pax, Augustin Deleanu 
a deprins abecedarul fotbalului 
ca „pitic**  și, apoi, ca junior în 
cadrul clubului C.C.A., sub în
drumarea antrenorului Romeo 
Catană. în anul 1963, odată cu 
expirarea mandatului de... cadet, 
pleacă la Iași, unde devine stu
dent al Academiei de științe E- 
conomice și îmbracă tricoul alb- 
albastru al Politehnicii de cub 
Dealul Copoului. Fidel postului 
de fundaș lateral stingă, A. De
leanu se impune meci de meci, 
sezon de sezon, astfel că odată 
cu absolvirea faculății, în anul 
1969, este solicitat și acceptă trans
ferarea la Dinamo București. La 
clubul din șoseaua Ștefan cel 
Mare cunoaște marile satis fact ii 
ale unei cariere sportive ajunsă 
la apogeu. Fundaș ofensiv prin 
excelență, dirpunînd de calități 
fizice deosebite pentru acest 
post (plasament, viteză, detentă, 
acroșaj șl, mai ales, un deose-

JUCĂTORII DE AZI SI DE MllNE!w

La ultimul curs de antrenori organizat de U.E.F.A., pre
ședintele forului continental de fotbal, dr. Artemio Franchi, 
spunea printre altele : „S-a vorbit mult în aceste zile (n.r. 
la curs) de tehnică și tactică, Cîteodată am impresia că 
în aceste considerații fotbalistul, așa cum e, este neglijat..." 

In fapt, ce ar trebui să reprezinte un fotbalist de va
loare ? Răspunsul l-a dat, tot la acest curs, antrenorul 
francez Michel Hidalgo, urmașul lui Ștefan Covaci la con
ducerea echipei Franței. Profilul unui mare fotbalist ar 
trebui să fie, după Michel Hidalgo, următorul :

„Să aibă viteză de alergare, de mișcare și de reacție, ta 
însușiri fundamentale. Să posede un mare potențial fizic și 
psihologic, de pe urma unei selecții și formări precoce fă
cute in colaborare strînsă cu aparatura științifică. Măies
tria tehnică să atingă un înalt nivel, mai ales pentru pos
turile -«din fața golului». Să beneficieze de un simț ascuțit 
și de o percepție instantanee a tacticii. Să fie posesorul 
unui solid echilibru moral, o marc forță de caracter, o 
mentalitate combativă, însoțite de o concepție morală să
nătoasă și de fair-play“.

într-o oarecare măsură, în fotbalul nostru se procedează 
la o selecție și la o pregătire a viitorilor fotbaliști. Există 
46 de unități specializate și 192 echipe de juniori, cu un nu
măr mare de antrenori, peste 500, dar cu rezultate minime, 
în cele mai multe cazuri, criteriile de pregătire și apreciere 
sînt simpliste, de felul : „vede jocul", „fuge bine", „dri
blează bine", „trage bine". Cultivarea unor calități ca ace
lea expuse de Hidalgo se face întîmplător și numai acolo 
unde terenul este favorabil. Ansamblul de pregătire la aso
ciații sau cluburi, la centre de juniori sau antrenament 
este, de asemenea, la suprafață. De regulă, se pune accent 
pe dribling, lăsîndu-se pe planul secund, și chiar mai de
parte, acele calități necesare fotbaliștilor de care U.E.F.A. 
nu se ocupă doar întîmplător la cursurile continentale.

Așa se face că în fotbalul nostru apar și dispar fotbaliști 
care captează pentru moment și apoi se pierd în masa di
vizionară A, B și C. în pofida existenței unui colegiu cen
tral de antrenori, a unor cursuri de antrenori ocazionale, 
acțiunea de creștere și de obținere a nivelului internațional 
al jucătorilor noștri de fotbal rămîne fără coordonare, 
fără un fir conducător de-a lungul căruia obiective, chiar 
mai puțin pretențioase decît cele expuse la U.E.F.A., să fie 
urmărite și îndeplinite. Din această cauză, un foarte mic 
procent de debutanți divizionari atinge o valoare interna
țională. Numărul acestora de-a lungul anilor, a ultimului 
deceniu, de pildă, poate fi inserat pe degete : Dobrin, Du
mitru, Dumitrache, Iordănescu, Dinu, Domide, Lucescu, 
Radu Nunweiller, Dembrovschi, Dudu Georgescu, M. Ră- 
ducanu, Bălăci și alți cîțiva. Dacă ar fi să-i măsurăm și 
pe aceștia cu atributele moderne cerute, am ’constata că 
fiecăruia dintre cei enumerați îi lipsesc cel puțin 2—3 ca
lități ale fotbalistului complet.

Credem că nu se greșește dacă se afirmă că nivejul di
vizionar slab al fotbalului nostru, cit si insatisfacțiile la 
nivelul reprezentării internaționale, se datoresc lipsei de 
calitate și de cultură în procesul de creștere a viitorilor 
fotbaliști, activitate importantă a Federației române de 
fotbal, adesea dată uitării. Fiecare campanie internațională 
pentru campionate europene, cupe europene, turnee olim
pice, preliminarii ale campionatelor mondiale ș.a.m.d., care 
se succed aproape de la un sezon la altul, acaparează, 
chiar monopolizează activitatea federației. Fără îndoială, 
tentativele de calificare ale fotbalului nostru sînt dragi 
tuturor. Ele dau speranțe și optimizează pe toți cei ce Iu
besc fotbalul. Vom putea însă ajunge oare la mult dori
tele „sferturi de finală" sau „finale", dacă dc-a lungul fie
cărui ciclu de patru ani cît se întinde alvița fotbalului, de 
la un campionat mondial la altul, nu va exista o preocu
pare permanentă, temeinică pentru creșterea și promovarea 
în mod organizat a tinerilor fotbaliști, la nivelul exigen
țelor internaționale ?

Ne aflăm în fața unui nou și lung sezon internațional de 
fotbal în care, asemenea mustului ce va fierbe curînd în 
cazane, va fierbe și pasiunea pentru fotbal și calificări.

Federația română de fotbal se preocupă zilnic de pregă
tirea dificilului și importantului an (la toamnă și la pri
măvară), hotăritor pentru calificări și bine face. Are în 
același timp datoria să nu uite șl de această dată că nu va 
putea culege de la competițiile internaționale decît ceea ce 
seamănă și crește. Expunerile de la U.E.F.A. sînt exigente. 
Ele par, într-un fel, structurate pentru fotbalul de mîine. 
Dar. în mod sigur, fotbalul cu pretenții de azi trebuie să 
le aibă mai mult decît 50 la sută din ceea ce se dorește 
pentru viitorul apropiat. Noi avem atît ? Dacă nu, F.R. Fot
bal să angajeze mecanismul și mijloacele sale pe acest 
drum.

Aurel NEAGU

A. DELEANU VREA 
PRESTIGIUL AVUT

bit spirit de echipă), A. Deleanu 
atrage atenția tehnicienilor și 
este selecționat rapid în echipa 
reprezentativă, îmbrăcând tricoul 
național de 30 de ort. își încheie 
activitatea ca jucător de perfor
manță în anul 1977, la Jiul Pe
troșani, după o frumoasă carieră 
sportivă din amintirea căreia 
păstrează ca cel mai fericit eve
niment prezența în lotul Româ
niei la turneul final al C.M. din 
Mexic — „70**.

La 33 de ani, A. Deleanu n-a 
conceput să se despartă de ma
rea pasiune a vieții lui, fotba
lul. întâmplarea a făcut ca, în- 
tr-una din zile, să aile de la Pe
tre Tătar, instructor principal în 
cadrul F.R.F., de înființarea unui 
curs intensiv de arbitri, cel care 
a avut loc la Brașov și la care 
au putut participa foștii jucători 
divizionari. Se înscrie fără ezi
tare, îl absolvă cu brio și după 
mai multe „examene**  la centru 
și linie prin diviziile C și B, da
torită calităților și talentului său, 
fostul internațional pășește în 
grupul de elită al „cavalerilor 
fluierului**,  fiind promovat. cu 
un an în urmă, în lotul divizio
nar A.

Cunoașterea regulamentului de 
joc și mobilitatea în teren l-au 
impus atenției pe parcursul ulti
mului an competițional, perioadă

SĂ-ȘI EGALEZE
CA JUCĂTOR

în care a fost delegat la 20 de 
meciuri de Divizia A (5 la cen
tru, notat cu patru de 9 și un 8) 
și 15 la linie (făcînd, între timp, 
parte și din brigada care a con
dus întâlnirea internațională Tur

cia — Țara Galilor, 0in prelimi
nariile C.E.).

Sîmbătă, la Tg. Mureș, A. De
leanu a condus aproape fără 
greșeală întâlnirea A.S.A. — S.C. 
Bacău, cîș.tigînd de la distanță 
întrecerea cu ceilalți „cavaleri 
ai fluieruluimotiv pentru care 
a și fost ales arbitrul etapei.

Gheorqhe NERTEA



„Turneui Prietenia44 la volei (junioare)

AU ÎNCEPUT JOCURILE HOTĂRlTOARE
PENTRU CLASAMENTUL FINAL

BACĂU, 20 (prin telefon). 
Azi (n.r. ieri) au început, la 
Bacău. în Sala sporturilor, 
jocurile hotărîtoare pentru cla
samentul final al „Turneului 
Prietenia" la volei junioare.

în primul meci al zilei (pen
tru locurile 9—10), ROMÂ
NIA II a cedat ușor în fata 
reprezentativei R. P. UNGARE, 

care a câștigat cu 3—1 (13. —10, 
10, 5). Doar in cel de al doilea 
set. pe care l-au cîștigat. ro
mâncele au luptat cu ambiție, 
punîndu-și în evidență calită
țile tehnico-tactice. Au arbi
trat : M. Kalcev (Bulgaria), 
Song Toi Ka (R.P.D. Coreeană), 
în meciul următor, desfășurat 
în dimineața zilei, R.P.D. CO
REEANĂ a învins CEHOSLOVA
CIA cu 3—0 (9,11,11). A fost un 
joc echilibrat. cu frumoase 
combinații la fileu. Mai inci
sive, nord-coreencele s-au im
pus în fața echipei cehoslovace, 
cîștigînd de fiecare dată după 
ce. pînă spre final, scorul a 
fost egal. Au arbitrat L. Kiss 
(Ungaria) și L. Burck (Polo
nia).

După-ainiaza, s-au jucat trei 
meciuri. In primul, BULGARIA 
a învins ROMÂNIA I cu 3—0 
(8. 3, 5). Numai 45 de minute 
au fost necesare sextetului 
bulgar pentru a învinge prima 
reprezentativă de junioare a 
tării noastre. De fapt, meciul 
s-a jucat între o echipă care 
a vrut să cîștige (Bulgaria), 
care a combinat bine, a atacat 
în forță și o echipă apatică, 
lipsită de nerv. Au arbitrat

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare 'lin oao l)

nu i-a putut rezista. Iată 
și autorii punctelor, în or
dine : Aldea, Caragea, Stoica
— eseuri (ultimele două
transformate de Constantin) ;
și același Constantin (în
vervă de șut 1) a mai iz
butit 4 lovituri de pedeapsă. 
Grivițenii, în puținele minute 
mai bune, au deschis scorul 
prin Fălcușanu (drop), în mi
nutul 3, Simion reușind cele
lalte 6 puncte din l.p. A con
dus St. Crăciunescu (Buc).

STEAUA — RAPID 91—3 
(45—3). Așa cum stă scris în 
tradiția acestor partide, fero
viarii au „acuzat" din plin 
„complexul Steaua". Militarii 
au făcut, prin urmare, un sim
plu joc cu... umbra unei echi
pe care, altfel, se bate de la 
egal cu oricare altă fruntașă 
a campionatului. Este demn de 
reținut, ce-i drept, că Rapidul 
se află în plină schimbare de 
față (ieri a apărut, de pildă, FI. 
Atanasiu și cițiva juniori) și 
că nu a avut o linie a treia 
completă în stare să pună pro
bleme campioanei. Pentru ati
tudinea de non-combat, să-i fa
cem, oricum, cuvenitele repro
șuri I Realizatori ; Munteanu 
(6), Fuicu (2), Rădulescu, Cioa- 
rec, Pojar, Zamfirescu I. Ale
xandru, Gheorghiosu (debut 
sub culorile Stelei), Enache, 
M. Ionescu. Suciu (fiecare cite 
un eseu), Alexandru l.p.-|-10 
transf., respectiv Nedelcu 
(drop). Arbitru : Gh. Bucur 
(Buc.).

Geo RAEȚCHI

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MĂRE — POLITEHNICA IAȘI 
7—3 (7—0). Nivel de joc rela
tiv scăzut, gazdele fiind prea 
sigure pe victorie. Au realizat : 
D. Florea (încercare). Ciolpan 
(drop), pentru băimăreni, res
pectiv Nistor (l.p.). A arbitrat 

AL 64-lea CAMPIONAT DE ATLETISM
(Urmare din paq. 1)

bine: B. Sokolovski (R. D. Ger
mană) și R. P. Esteva (Cuba).

în cel de al doilea meci, 
POLONIA a învins REPU
BLICA DEMOCRATĂ GER
MANĂ cu 3—0 (12. 10, 10), 
Meciul a fost echilibrat. Ata
cul mai puternic și jocul mai 
legat al echipei poloneze au 
fost hotărîtoare în deznodă- 
mîntul final. De remarcat că 
ambele echipe au făcut un bun 
joc de apărare. Arbitraj bun : 
E. Ududec—V. Ranghel (ambii 
din România).

In ultimul meci al zilei, 
U.R.S.S. a învins, nu fără emo
ții , CUBA, Cu 3—2 (7, 5, —13. 
—5, 7), la capătul unui meci aș
teptat cu interes prin prisma 
rezultatelor anterioare. După ce 
a condus cu 2—0, sextetul so
vietic s-a dereglat în urma 
unor schimbări neinspirate, ce- 
dînd două seturi junioarelor 
cubaneze. Au arbitrat bine E. 
Costoiu (România), N. Lapasta 
(Cehoslovacia).

Mîine (n.r. azi) în ultima zi a 
turneului, se vor desfășura ur
mătoarele meciuri :

— ora 9.30 Bulgaria—Ceho
slovacia

— ora 10,30 R.P.D. Core
eană — România I

— ora 16,00 Polonia—Cuba
— ora 17,00 U.R.S.S—R. D.

Germană.
Tot miine (n.r. azi) va avea 

loc. după ultimul meci, festivi
tatea de închidere a turneului.

Mihail VESA

S. Manca (Sibiu). (V. SASA- 
RANU, coresp. ).

FARUL — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 34—9 (12—3).
Jocul a fost foarte disputat în 
prima repriză, echilibrat. Foar
te activ Ilolban (4 l.p.-ț-3 tr.)> 
C. Vasile, Bogheanu, Opriș și 
Pllotchi (cite un eseu), respec
tiv Bosscnmaier (eseu), Cojoca- 
ru (1. p.-|-tr.). Arbitru : P. Io
nescu (Buc.).

CONSTRUCTORUL — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
4—3 (0—3). Acest meci s-a ju
cat în deschiderea partidei 
dintre Farul și Sportul studen
țesc și coincide cu prima vic
torie a constănțenilor în Di
vizia A. Bănățenii au deschis 
scorul prin Comănici (drop), 
gazdele realizînd victoria în 
ultimul minut de joc prin Baj- 
dechi (eseu). Arbitru: Gh.
Bănceanu (Buc.), (C. POPA, 
coresp.).

ULTIMII CAMPIONI Al PROBELOR DE VELODROM
(Urmare din pag. I)

DE AZI, ÎN GRECIA,
BALCANIADA 

ÎNOTĂTORILOR SENIORI
După juniori, a venit riadul 

înotătorilor seniori să își dis
pute titlurile de campioni bal
canici. Evenimentul se petrece, 
de azi pînă duminică, în Gre
cia, in bazinul descoperit din 
orașul Voios. Din lotul spor
tivilor români care s-a depla
sat la Voios fac parte Carmen 
Bunaciu, Mariana Paraschiv, 
Irinel Pănulescu, Brigitte 
Prass, Mihai Mandache ș.a.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

0 Rezultate Înregistrate în 
„Turneul Prietenia- de volei 
pentru juniori, care se desfă
șoară in aceste zile la Szezeczin 
(Polonia) : U.R.S.S. — R. D. Ger
mană 3—1 (15—8, 15—17. 15—4,
15—10) ; Cuba — România 3—0 
(15—13, 15—8, 15—8) ; Polonia —
Bulgaria 3—2 (15—5, 4—15, 15—7,
11—15, 15—2).

© în cadrul „Cupei Prietenia" la 
handbal (juniori), care se desfășoa
ră în orașul cehoslovac Chrudin 
selecționata României a învins ou 
scorul de 24—21 (10—14) formația 
Cubei. Intr-un alt joc, echipele 
R. D. Germane și U.R.S.S. au 
terminat la egalitate : 20—20
(11-9).
• In turneul feminin de tenis 

de la Mahwâh (New Jersey) s-au 
disputat primele partide din tu
rul II. Rezultate : Andrea Jae
ger (S.U.A.) — Virginia Ruzlcl
(România) 6—4. 6—3 ; Sylvia Ha- 
nika (R. F. Germania) — Sue 
Sallba (Australia) 6—1, 6—4 ; 
Glynis Coles (Anglia) — Dianne 
Morrison (S.U.A.) 6—3, 6—2.

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
P.T.T. ARAD 0—6 (0—3) ! !!
Mare surpriză, dar oaspeții au 
reușit să dezorganizeze jocul 
studenților, fără orizont, fără 
o idee clară. Multe greșeli ale 
localnicilor în preluarea baloa- 
nelor, ceea ce a permis arăde
nilor să se replieze calm și să 
cîștige jocul. Domokoș (drop), 
Leca (l.p.) le-au adus victoria I 
Arbitru : St. Rădulescu (Buc.). 
(Em, NEAGOE, coresp).

C.S.M. SIBIU—RULMENTUL 
BIRLAD 12—0 (0—0) Bîrlădenii 
au „ținut" doar în prima re
priză, apoi E’ieraru (încercare-f- 
drop) și Matache (l.(p.-ț-tr.) au 
înclinat balanța de partea si- 
bienilor. Arbitru : C. Vasilică 
(Buc.). (S. BEU, coresp.).

în clasament : 1. STEAUA 
12 p., 2. Dinamo 12 p. (despăr
țite de esaveraj), 3. Știința 
Baia Mare, 4. Farul, 5. P.T.T. 
Arad, toate cu 10 p., 6. R.C.
Gfivița Roșie 9 p. etc.

dinamovistă). Pe locul 2 s-a cla
sat Dinamo II (Sirbu, Cățuțașu, 
Butaru, Gancea) 4:48,4, iar pe 
locul 3 Dinamo III (Paraschiv, 
Vasiliu, Tudor, Panea) 4:48,8.

Ultima probă a reuniunii, 
cursa cu adițiune de puncte pe 
100 ture (40 km), cu sprinturi 
la 3 ture, a fost cîștigată de 
Mircea Romașcanu (Dinamo). 
Romașcanu și-a dorit această 
victorie și a luptat pentru ea 
cu o dirzenie care-1 onorează. 
Clasament : 1. M. Romașcanu
58 p și 3 ture avans, 2. Gh. 
Lăutaru 63 p și 2 ture avans,
3. Val. Marin 47 p și 2 ture 
avans, 4. Gh. Vasiliu (Dinamo) 
52 p și un tur avans. 5. N. 
Savu (Dinamo) 42 p, și un tur 
avans.

ATLETISM © Proba feminină 
de săritură în înălțime din con
cursul de la Pescara a revenit 
campioanei olimpice Sara Simeonl 
(Italia), cu 1.94 m, urmată de 
canadiana Debble BrlU și polo
neza Elzbleta Krawczuk — ambele 
cu 1,91 m. Alte rezultate : femi
nin : 800 m : Gabriella Dorio (Ita
lia) — 2:90,76 : săritură în lun
gime : Anna Wlodarczyk (Polo
nia) 6,60 m ; masculin, 19o m : 
Lettanay (S.U.A.) — 10,41 ; arun
carea discului : Wilkins*  (S.U.A.) 
66,56 m ; 400 m garduri : Moses 
(S.U.A.) — 48,87 ; aruncarea su
liței : Nemeth. (Ungaria) — M.10 
m ; 3 000 m obstacole : Scartez- 
zinl (Italia) 8:21.08.

FEMEI. 100 m : 1. Gabriela lo- 
nescu (C.A.U.) 11,3 — campioa
nă națională. 2. Doina Budirin- 
că (Rapid) 11,3 — ambele re
corduri naționale egalate, 3. Cr. 
Mitu (C.S.S.A. Craiova) 11,6 ; 
400 m : 1. Maria Samungi (Fa
rul Constanța) 51,6 — campioa
nă națională. 2. Elena Tărîță 
(C.A. Roman) 519. 3. N. La- 
zarciuc (C.S.M. Craiova) 52,1 ;
1 500 m : 1. Fița Lovin (C.S.U. 
Galați) 4:05,2 — campioană na
țională, 2. M. Puică (Olimpia) 
4:07,1. 3. M. Radu (C.S.U. Ora
dea) 4:19,2 ; lungime : 1. Vali

avea posibilitatea să ne aducă 
și satisfacția unor succese pe 
tărîm internațional. Clasament:
1. I. George — campion națio
nal (cel mai bun timp pe 200 
m 11,6 s, realizat în manșa a 
doua. în compania lui Gachi),
2. Șt. Mihai (STIROM), 3. C- 
Bonciu (Steaua).

Ultimele alergări pentru de
semnarea formației campioane 
în proba de urmărire pe echipe 
au fost simple formalități. Cvar
tetul dinamovist, Lăutaru — 
Romașcanu — Nicolae — Marin, 
toți de valori apropiate, nu nu- 
teau scăpa titlul. Și au cîști
gat cu 4:37.8, reușind astfel șl 
un nou record (.v.r. 4:38,5, re
alizat în 1974 tot de o formație

Ionescu (Rapid) 6,41 m — cam
pioană națională, 2. Gabriela 
Ionescu (C.A.U.) 6,37, 3. A. Cuș- 
mir (C.S.Ș. Brăila) 6,31 ; disc : 
1. Florența Țacu (Farul Con
stanța) 63,40 — campioană na
țională, 2. A. Menis (Dinamo) 
60.44, 3. M. Badea (A.S.U. Pi
tești) 57,42 ; 400 m.g. : 1. Doina 
Casian (Rapid) 58,1 — campi
oană națională. 2. A. Stancu 
(Farul Constanța) 60,4, 3. S. 
Marin (Metalul) 62,8.

Rezultatele celorlalte probe le 
vom publica în numărul de 
mîine al ziarului nostru. între
cerile zilei a doua au loc mîi
ne (n.n. — azi) de la ora 16 
pe stadionul piteștean.

CICLISM • Turul ciclist al Slo
vaciei a continuat cu etapa a 
opta, cîștigată de cehoslovacul 
Jlrl Skoda, care l-a întrecut la 
sprint pe Sergheî Suhurucenko 
(U.R.S.S.) — ambii fiind crono
metrați. pe distanța de 173 km, 
cu timpul de 4 h 30:58. Lider al 
clasamentului general se menține

1 Stratilek (Cehoslovacia). urmat

PE UN DRUM PROPRIU
9 Campionatele europene ale trăgătoarelor se vor 

dcs.lâșura între 21 și 23 septembrie, la Nadrid
Admiterea probelor feminine 

de pușcă standard 3 X 20 f și 
10 m și a celei de pistol stan
dard în programul olimpic, în- 
cepînd din anul 1984, a produs, 
în lumea tirului o emulație pe 
măsura acestui eveniment deo
sebit. Țările europene cu tir 
avansat și-au organizat deja 
sisteme proprii de pregătire ști
ințifică. în Bulgaria și R. D. 
Germană, de pildă, funcționea
ză 3—4 nivele alcătuite pe cri-* 1 * 1 2 
terii valorice și de vîrstă, în 
R.F.G. sau Italia ființează cen
tre speciale de antrenament 
pentru junioare și pentru se
nioarele cu un bagaj ridicat de 
cunoștințe. Alte țări — Austria, 
Luxemburg, Danemarca, Olan
da — care n-au avut, pînă a- 
cum, un cuvînt greu de spus în 
tirul mondial, caută să nu sca
pe șansa unui start egal cu al 
țărilor în care această disci
plină este foarte dezvoltată la 
bărbați și fac totul pentru a se 
prezenta la Los Angeles cu 
șanse de a obține, în probele 
feminine, medalii și puncte. Iar 
o privire pe plan mondial ne 
arată dar că (judecind după 
noile tendințe vădite la cam
pionatele asiatice sau Ia cele 
panamericane) și federațiile na
ționale din celelalte continente 
— induzînd și Africa — se o- 
rientează cam în aceleași direc
ții. cu adăugirea că, în aceste 
părți a’e lumii, sportul feminin 
în general înseamnă, concomi
tent, și o cale de emancipare a 
femeii în viața socială.

Admiterea unor probe femi
nine de tir la Jocurile Olimpice 
determină schimbări de conți
nut în tirul mondial Prima e 
că, începînd din 1981, sportivele 
nu vor mai avea dreptul să 
concureze, alături de bărbați, 
în probele acestora : din acest 
punct de vedere, trăgătorii pot 
avea motive de... satisfacție, 
dacă ne gîndim că, adeseori, 
medaliile unor mari competiții 
specific masculine intrau în po
sesia unor Margareth Murdock, 
Anka Pelova, Nonka Matova. 
Eva Forian sau Valerija Sabat- 
ka... Calendarul competițional 
internațional a început să su
fere și el modificări. Se orga
nizează din ce în ce mai des 
concursuri exclusiv feminine, 
cum a fost cel recent, de la 
Bratislava, Ia care au participat 
și echipele noastre reprezenta
tive de pistol și de pușcă. Cer
cetări medicale de ultimă oră, 
profilate exclusiv pe probleme 
specifice trăgătoarelor, demons
trează utilitatea conducerii 
procesului de pregătire a ținta-

ILRML1 CANDIDAțlTOR 
IA TITLUL MONDIAL 

LA ȘA»
BUENOS AIRES, 20 (Ager- 

pres). — Prima partidă supli
mentară a meciului dintre ma
rii maeștri Lev Polugaevskl și 
Viktor Korcinoi, care-și dispu
tă, la Buenos Aires, una dintre 
semifinalele turneului candida- 
ților la titlul mondial de șah, 
s-a încheiat remiză, după efec
tuarea a 63 de mutări.

Scorul se menține egal : 6,5— 
6,5 puncte.

TELEX • TELEX
La 4:2f7 de compatriotul său Do- 
lek.

FOTBAL • în turneul Interna
țional de la Madrid, Ajax Am
sterdam a întrecut cu 3—1 (2—1) 
formația braziliană Intemacional 
Porto Alegre. în finală, fotbaliș
tii olandezi vor întâlni pe Atle
tico Madrid • într-un meci dis
putat în orașul bulgar Pernik : 
Mini or — Apollon (Grecia) 1—0 
(0—0). Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Vasilev • Rezul
tatele înregistrate în etapa a doua 
a campionatului englez ; Arsenal
— Southampton 1—-1 ; Coventry
— Liverpool 0—0 ; Crystal Palace
— Tottenham 3—4 ; Everton —
Leicester 1—0 ; Ipswich — Brigh
ton 2—0 ; Middlesbrough — Leeds 
3—0 ; Wolverhampton — Manches
ter United 1—0 • După cinci
etape, în campionatul francez 
conduce echipa Lyon. cu 9 p, ur
mată de St. Germain Paris — 

șelor de către antrenoare-fe- 
mei. Iar de aici și pînă la mă
rirea numărului de arbitre ale 
concursurilor feminine nu mai 
e decît un pas.

Iată. deci, că tirul feminin 
tinde să adîncească diferențele 
de conținut față 'de tirul mas
culin și să se orienteze în di
recția dezvoltării masive a 
probelor olimpice. Să tragem, 
oare, concluzia că probele ne
olimpice. de genul celei de puș
că standard 60 f.c., pînă acum 
cea mai populată, vor începe 
să-și piardă din importanță și 
chiar' să... dispară ? Unele pă
reri autorizate susțin acest lu
cru.

Iată tot atîtea tem» de medi
tație pentru federația noastră 
de specialitate. în fața ei se 
află multe probleme ale tirului 
feminin intern care-și așteaptă 
rezolvarea. în noile condiții, 
cluburile și secțiile trebuie să-și 
restructureze fundamental atitu
dinea față de noile probe olim
pice, să extindă numeric tirul 
feminin, să selecționeze conti
nuu, pe baze științifice, noi e- 
lemente de talent, să instruias
că la un nivel calitativ supe
rior pe trăgătoarele existente, 
să se orienteze spre sportive de 
mare perspectivă. Țoate aces
tea pentru ca viitoarele pregă
tiri din cadrul loturilor repu
blicane să poată porni de la 
un nivel valoric ridicat. în a- 
ceastă idee, colaborarea dintre 
federație și cluburi, dintre an
trenorii de loturi și cei de la 
secții trebuie să funcționeze 
perfect, urmărindu-se, în prin
cipal, creșterea generală a re
zultatelor și mai puțin satisfa
cerea intereselor înguste, de 
club.

Prilejul de a avea primele re
zultate în această direcție, de a 
constata nivelul do la care por
nim in noul ciclu oimpic, îl 
constituie Campionatul euro
pean feminin, ce se va desfă
șura între 24 și 28 septembrie, 
la Madrid, un prim pas, pe ca
re-1 dorim cit se poate de ho- 
tărît, de avîntat pe drumul spre 
Olimpiada de la Los Angeles.

Radu TIMOFTE

CONCURSUL DE ATLETISM
DE LA COPENHAGA

COPENHAGA, 20 (Agerpres). 
—în concursul internațional de 
atletism de la Copenhaga, sprin
tera Barbel Wockel (R. D. Ger
mană) a cîștigat proba de 100 
m, cu timpul de 11,08, iar ame
ricanul Cliff Wiley a fost cro
nometrat în cursa de 400 m plat 
cu 46,10.

Alte rezultate : masculin : 
10 000 m: Fjarestad (Norvegia) 
— 29:29,8 ; 110 m garduri :
Whitfield (S.U.A.) — 14,24 ;
1500 m : Geiger (R. F. Germa
nia) — 3:54,3; triplu salt : Jor
dan (S.U.A) — 16,50 m ; greu
tate : Oldfield (S.U.A.) — 20,02 
m ; feminin : 200 m : Marita 
Koch (R. D. Germană) — 22,66 ; 
săritura în înălțime : Zhen 
Zheng (R. P. Chineză) — 1,84 
m ; 100 m garduri : Grazyna 
Rabsztiyn (Polonia) — 12,93.

8 p și Bordeaux — 7 p. Rezul
tate din etapa a 5-a : Strasbourg
— St. Etienne 0—2 ; St. Germain 
Paris — Valenciennes 3—2 ; Tours
— Mimes 4—3 ; Bordeaux — 
Lens 5—1 ; Nisa — Sochaux 4—2 ; 
Nancy — Nantes 1—0 ; Lyon — 
Laval 1—0 ; Bastia — Monaco 
1—1 ; Angers — Metz 3—0 ; Lille
— Auxerre 2—3.

HOCHEI PE GHEAȚA • Echi
pa Ț.S.K.A, Moscova, afLată în 
turneu în Austria, a susținut un 
meci amical cu formația V.E.U. 
Feldkirch, pe care a învins-o cu 
22—3 (9—1, 5—0, 8—2).

ȘAH • După 11 runde, în ..Me
morialul Rubinstein44 de la Po- 
lianita Zdr-oj (Polonia), continuă 
să conducă marele maestru so
vietic O leg Romanișin, cu 8’/s p, 
urmat de Pokojowicz (Polonia) 
și Barczay (Ungaria) — cu cîte 
6‘/s p. în runda a 11-a, Vogt l-a 
învins pe Spasov, iar partidele 
Pokojowicz — Barczay și Pla- 
hetka — Romanișin s-a-u înche
iat remiză.
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