
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII UNITE CAMERUN, 
AHMADOU AHIDJO

La Palatul Consiliului de 
Stat au continuat, vineri 29 au
gust, convorbirile oficiale între 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Unite Camerun, Ah
madou Ahidjo.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmadou Ahidjo și-au ex
primat deplina satisfacție față 
de rezultatele rodnice ale vi
zitei și ale convorbirilor pur
tate, față de înțelegerile la 
care au ajuns, manifestindu-și 
încrederea că, pe baza lor, se 
va realiza o colaborare mai 
strinsâ, mai fructuoasă, între 
România și Camerun, in inte
resul celor două țări și popoare, 
al progresului și prosperității 
lor, al cauzei păcii, destinderii 
șl cooperării intre națiuni.

In același timp, de ambele 
părți a fost subliniată convin
gerea că Republica Socialistă 
România și Republica Unită 
Camerun vor conlucra tot mai 
activ pe arena mondială, vor 
contribui, prin eforturi unite, 
la soluționarea justă și durabilă 
a problemelor complexe co con
fruntă omenirea, la înfăptuirea 
aspirațiilor legitime ale po
poarelor de a trăi intr-o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

★
Vineri la prinz, președintele 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl pre
ședintele Republicii Unite Ca
merun, Ahmadou Ahidjo, au 
făcut o vizită la întreprinderea 
„Semănătoarea*4 din Capitală — 
una din marile unități produ
cătoare de mașini agricole din 
țara noastră.

Vizita a oferit președintelui 
Ahmadou Ahidjo o imagine 
sugestivă a dezvoltării con
strucțiilor de mașini agricole 
din țara noastră, industrie ca
re a reușit, ca urmare a pro
gramelor inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să con
struiască o largă sistemă de 
mașini ce asigură mecanizarea 
în proporție de 90—95 la sută 
a diferitelor lucrări agricole.

La sosirea in întreprindere, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ahmadou Ahid
jo au fost salutați de Elena 
Nae, președintele Consiliului 
popular al sectorului 6 al Ca
pitalei, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini. Virgil Actarian, directorul 
unității, de numeroși muncitori, 
care au întîmpinat cu deosebită 
căldură pe cei doi șefi de stat.

Tineri și tinere au oferit 
buchete de flori.

Vizita a început în fața unor 
grafice și machete unde gaz
dele au prezentat Înaltului sol 
al poporului camerunez evo
luția acestei vechi unități in
dustriale bucureștene, care a 
cunoscut in ultimii 15 ani o 
puternică dezvoltare și moder
nizare.

Au fost vizitate apoi secțiile 
sculărie, prelucrări mecanice, 
presaj, tratamente termice și 
montaj, unde au fost eviden
țiate realizările in direcția 
autoutilării cu mașini-uneltc 
de mare randament.

Oaspetele a avut cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa tu
turor acestor realizări, a hăr
niciei și priceperii colectivului 
bucureștean.

In cadrul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a examinat, 
ca de fiecare dată cind se află 
in mijlocul colectivelor de 
muncă, împreună cu ministrul 
loan Avram, cu alțl factori de 
răspundere din întreprindere, 
posibilitățile existente pentru 
creșterea calității producției in 
cincinalul viitor.

In încheierea vizitei. pre
ședintele Republicii Unite Ca
merun a semnat in cartea de 
onoare.

De la „Semănătoarea", șeful 
statului camerunez s-a îndrep
tat spro cartierul Drumul Ta
berei. ridicat în partea de vest 
a Capitalei, in apropierea unei 
importante zone industriale, 
unde au fost construite peste 
60 000 de apartamente în care 
locuiesc mai mult de 160 000 de 
persoane. Cu acest prilej, 
parcurgind arterele principale 
ale cartierului, președintele 
Ahmadou Ahidjo a avut oca
zia să admire stilul arhilecto- 
nio modern al sutelor de 
blocuri. calitatea și confortul 
construcțiilor, numeroasele do
tări comerciale și social-cul
tural e.

★
In după-amiaza zilei de vi

neri, președintele Republicii 
Unite Camerun, Ahmadou 
Ahidjo a primit, la Palatul din 
Piața Victoriei, pe șefii misiu
nilor diplomatice și pe repre
zentanți ai unor organizații in
ternaționale acreditat! în tara 
noastră.

Președintele Republicii Unite 
Camerun s-a întreținut într-o 
atmosferă cordială cu diplo
mații prezențL
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PARTICIPAREA LA OLIMPIADA '80 
LA ORA RETROSPECTIVELOR

Pe zi ce trece, Jocurile de 
vară ale celei de a XXII-a edi
ții a Olimpiadelor moderne, 
desfășurate la Moscova, intră 
în zonele amintirilor șl istoriei 
sportive. Cu o lună în urmă ne 
aflam încă în așteptarea ulti
melor medalii pentru sportivii 
noștri iar acum începem o tre
cere In revistă a participării 
sportive românești la Olimpia
da ’80. O perioadă scurtă. în ca
re zecile de mii de imagini, 
de situații, pline de emoții, de 
satisfacții și uneori de regrete, 
încep să se decanteze și să de
finitiveze conturul observațiilor 
care se vor transforma, mai 
tîrziu, în concluzii.

Dealtfel, în acest interval de 
mai puțin de o lună de la ce
remonia de închidere a Jocuri
lor Olimpice de la Moscova 
a fost realizată o primă analiză 
a participării noastre la Olim
piada ’80 în toate birourile fe

La campionatele europene de lupte pentru Juniori

ION HANU A CUCERIT
MEDALIA DE BRONZ

La Bursa (Turcia) s-au în
cheiat întrecerile campionate
lor europene de lupte greco- 
romane rezervate juniorilor, 
competiție la care au fost 
prezenți și trei tineri luptă
tori români : Ștefan Marian
(48 kg), Ilie Matei (90 kg) și 
Ion Hanu (+100 kg). Deși 
primii doi erau apreciați ca 
principali candidați la un los 
pe podiumul de premiere la 
categoriile lor, această per
formanță a fost realizată de 
juniorul constănțean Ion Ha
nu. Crescut și instruit la 
școala constănțear.ă de lupte, 
al cărei realizator este inimo- 
sul antrenor Constantin Ofițe- 
rescu, Ion Hanu (CI. sp. șc. 
nr. 2) este un alt tinăr care 
pășește pe drumul sportului 
de performanță, urmîndu-i pe 
Constantin Alexandru, Ion 
Draica, Ștefan Negrișan etc. 
La prima sa participare la o 
întrecere de acest nivel, lup-

derațiilor de specialitate ai 
căror sportivi au luat parte la 
concursurile olimpice.

Conducerea C.N.E.F.S. a a- 
nalizat, de asemenea, cu apa
ratul de specialitate, rezultate
le obținute, ca șl deficiențele 
înregistrate, a luat unele mă
suri privind disciplinele spor
tive la care rezultatele au fost 
necorespunzătoare șl s-au tri
mis în acest sens dispoziții con
siliilor județene pentru -educa
ție fizică șl sport

Vor urma analize ample, pe 
sporturi, cu participarea tutu
ror factorilor cu răspundere, în 
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REPREZENTAREA OLIMPICĂ LA ÎNALT NIVEL, OBIECTIVUL 
PRINCIPAL AL SPORTULUI ROMÂNESC DE PERFORMANTĂ 

Azi: gimnastica și caiacul-canoea

tătorul din Constanța a obți
nut medalia de bronz la ca
tegoria grea, clasîndu-se du
pă Al. Ușakov (U.R.S.S.) și S. 
Krysztion (Polonia).

întrecerile europene de la 
Bursa au fost dominate de 
sportivii sovietici, care au cu
cerit șase titluri de campioni. 
Iată cîștigătorii, în ordinea 
celor zece categorii: L Umaev 
(U.R.S.S.), I. Kukușkin 
(U.R.S.S.), A. Sipoș (Ungaria), 
G. Skariabin (U.R.S.S.). M. 
Apikan (U.R.S.S), A. Kndrav- 
sev (U.R.S.S.), M. Dadakov 
(Bulgaria), K. Gullien (Sue

vederea stabilirii unor conclu
zii definitive și a unor măsuri 
pentru pregătirea celei de a 
XXIII-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară, de la Los Ange
les, în 1984. Reprezentarea o- 
limpică la înalt nivel constituie 
obiectivul principal al sportului 
românesc de performanță.

Ziarul nostru începe, de azi, 
publioarea unor retrospective 
olimpice, pe sporturi, cu con
tribuția datelor din pregătire

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. 4—5)

dia), T. Gaspar (Ungaria), Al. 
Ușakov (U.R.S.S.).

Ceilalți doi sportivi români, 
comportîndu-se sub așteptări, 
n-au reușit să urce pe podiu
mul de premiere

SORIN MATEI - 2,27 m LA ÎNĂLȚIME
Cu prilejul campionatului național de juniori II, de la Galați, 

Sorin Matei (C.S.Ș.—Liceul 2 București), sărind 2,27 m la înăl
țime, a realizat noi recorduri ale țării la juniori II, juniori I 
și seniori. (T. SIRIOPOL — ooresp.).

Astăzi (șl mline - un meci) etapa a 5-a a Diviziei A la fotbal

„U“ CLUJ-NAPOCA-UNIVERSITATEA CRAIOVA
în obiectiv: exploatarea bazelor sportive ale performantei bucureștene

TERENURI PLINE, ANTRENAMENTE INTENSE:
VOR AVEA ELE CA EFECT REZULTATE DE VALOARE ?

Recente vizite ale reporteri
lor ziarului efectuate la bazele 
sportive ale unor mari cluburi 
de performanță bucureștene au 
evidențiat faptul că în marea 
lor majoritate sportivii fruntași 
îsi continuă pregătirea în ve
derea confruntărilor interne și 
internaționale din această 
toamnă. Și, cu toate că încă 
multi elevi își petrec vacanța 
în afara Capitalei, a putut fi 
consemnată și prezența masivă 
la pregătiri a copiilor și juni
orilor. Se constată, deci, o anu
me preocupare a cluburilor pen
tru asigurarea „schimbului de 
mîine" al sportului nostru. Con
statarea generală a fost că ba
zele puse la dispoziția7 antreno
rilor și elevilor lor sînt exploa
tate la un nivel mulțumitor. 
Rămîne însă de văzut care vor 
fi urmările activității de acum, 
la nivelul înaltei performanțe 
românești. Altfel spus, e necesar 
ca respectarea riguroasă din a- 
ceste zile a programelor de an
trenament, consemnată de noi 
ca un fapt pozitiv, să capete a- 
coperire totală prin asigurarea

unui conținut adecvat al pre
gătirii, prin folosirea la maxi
mum și in mod eficient, a ore
lor petrecute pe terenul de 
sport. Folosirea intensivă a ba
zelor sportive se impune cu a- 
tît mai mult, cu cît vremea este 
încă destul de frumoasă, iar

pregătirea în aer liber, indi
ferent de disciplina sportivă, 
nu poate fi cu nimic înlocuită.

In timpul raidului s-a con
statat, de asemenea, că nu

(Continuare in pag. a 3-a)

Emilia Liță și Florian Ștefănescu pregătesc „schimbul de mîine" 
al echipei de gimnastică a clubului Dinamo și, poate, al formației 
reprezentative ''

UN NOU EXAMEN
O La Baia Mare, intre 

Mateianu și prietenul său 
Pigulea • Cluj-Napoca în 
așteptarea învingătorilor... 
reprezentativei Iugoslaviei 
© La Galați, derby-ul 
Teașcă — Angelo © La 
lași, între Costea și „ex- 
ieșeanulM Lică • Pe sta
dionul bucureștean „23 
August", în deschidere, un 
mare outsider : Progresul 
• La Tg. Mureș, „noua 
echipă" a lui Halagian 9

PENTRU LIDER
CLASAMENTUL

1. UNIV. CRAIOVA 4 4 0 0 7-2 82. F.C.M. Brașov 4 3 10 6-2 7
3. Corvinul 4 3 0 1 14- 3 6
4. Dinamo 4 3 0 1 6- 1 65. F.C. Argeș 4 3 0 1 7-5 6

6- 7. Chimia Rm. VI. 4 2 11 7- 5 5F.C. Baia Mare 4 2 11 5-3 5
8. Steaua 4 2 0 2 5-2 4
9. Sportul stud. 4 2 0 2 8-7 4

10. Polit lași 4 2 0 2 6-6 4
11. Jiul 4 2 0 2 5-7 4
12. F.C. Olt 4 112 3-5 3
13. S.C Bacâu 4 112 5-10 3
14. „Poli** Timișoara 4 10 3 1-3 2
15. ,,U** Cluj-Napoca 4 10 3 2-5 2
16. A.S.A. Tg. Mureș 4 0 2 2 6-10 2
17. Progresul-Vulcan 4 0 13 4-10 1
18. F.C.M. Galati 4 0 0 4 1-12 0

Pe „23 August", în vedetă, M. Răducanu contra... Mun- 
teanu II 0 La Hunedoara, golgeterul Petcu încearcă 
marea desprindere O La Timișoara, Proca nu crede in 
„castelele Spaniei"

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\vs PROGRAMUL JOCURILOR
I IO — . . - _ — _ ...   oBaia Mare : FOTBAL CLUB 

Cluj-Napoca: UNIVERSITATEA 
Galați : 
lași :
București

București

- CHIMIA RM. VÎLCEA
- UNIVERSITATEA CRAiOVA
- S. C BACĂU
- F. C OLT *
- PROGRESUL-VULCAN

— ora 16, meci televizat)
- SPORTUL STUDENȚESC 

(stadionul „23 August**)
- F. C. ARGEȘ
- JIUL
- F.C.M. BRAȘOV 

(se dispută mîine)
meciului Dinamo — Progresul-Vulcan, toate celelalte

F.C.M.
POLITEHNICA
DINAMO 

(stadionul ,,23 August*
STEAUA

Tg. Mureș : 
Hunedoara 
Timișoara :

A.S.A. 
CORVINUL 
POLITEHNICA

Cu excepția . „ _ . .
partide ale etapei încep la ora 18.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^



FOTOGRAFIA SPORTIVĂ: MEDALIE CĂRȚI NOI

DE BRONZ LA OLIMPIADA ’80 DIAMANTELE (no întotdeauna) STRĂLUCITOARE ALE BOXULUI
Comitetul de or

ganizare a Jocu
rilor Olimpice de 
Vară de la Mos
cova a organizat 
o expoziție de fo
tografii sportive 
la care au parti
cipat fotorepor
teri din peste 70 
de țări. Expoziția 
a fost deschisă 
vizitatorilor în 
timpul 
dei și 
rat de 
succes.

Fotoreporterii ro
mâni au partici
pat cu lucrări co
lor și alb-negru. 
Dintre aceste fo
tografii,
In culori a 
loan Oprea, 
DIA ȘI 
TUL EI 
RAT“, a 
premiul
lea, medalia de bronz a ex
poziției.

Fotoreporterii români ob
țin astfel al treilea succes

Olimpia- 
s-a bucu- 
un mare

lucrarea 
lui 

„NA- 
APARA- 
PREFE- 
obținut 

al trei-

RĂSPUNDE

TITI FILIPIDESCU, BUCU
REȘTI. Apropo de golul din me
ciul Jiul Petroșani — F.C. Ar
geș, cînd portarul oaspeților fu
sese, în prealabil, obstrucționat șj 
faultat, arbitrul acordând, totuși, 
acest gol :
Hai s-o spunem cu curaj :

Golul nu a fost valabil !
Dac-a fost, incontestabil, 
A fost doar în...arbitraj.

la expozițiile olimpice, pri
mele două fiind obținuftp în 
1960 la Roma și 1968 la 
Grenoble, de către Ion Mi- 
hăică.

Premiatul expoziției Olim
piada *80, loan Oprea, în vîr- 
stă de 39 de ani. lucrează la 
secția foto a Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii" și 
este un pasionat al fotografi
ei sportive.

La Expo Olimpiada-80 au 
fost apreciate și alte lucrări 
ale fotoreporterilor români, 
Corneliu Mocanu (Agerpres), 
DorcI Teodor (I.E.F.S.), Ist
van Banyai (Tg. Mureș), Ro
meo Onodi (clubul Steaua), 
Constantin Dina (Casa Schi
ței i), Ion Mihăică și Aurel D. 
Ncagu (ziarul „Sportul").

Medalia și premiul au fost 
trimise la București și în- 
mînate intr-un cadru festiv la 
C.N.E.F.S.

Cuplu recunoscut în 
activitatea editorială 
prin cărțile din lumea 
boxului, Paul Ochialbi 
și Petre Henț, apreciațj 
mânuitori al condeiului 
și-aiu unit din nou ta
lentul și cunoștințele, 
scoțînd, în Editura 
Sport-Turism, un 
volum : „Centura
diamante**. Un titlu in- 
citant, un conținut 
măsură, pentru că, oa-

nou 
eu
p«

re, ce pasionat al „no
bilei arte“ a pugilatu
lui nu este dornic să 
afle cînd și cum au 
reușit marea perfor
manță cei 26 de deți
nători ai titlului mon
dial la categoria grea ? 
De la John L. SulUvan 
la Cassius Clay este 
o distanță In timp de 
aproape un veac, pe
rioadă tn care In ga
leria figurilor celebre

AMINTIREA LUI
„Poți să-ți dai seama 

cel mai bine de evo
luția spirituală a unui 
popor atunci cînd ana
lizezi în ce fel au fost 
receptate, la nivelul 
conștiinței colective a 
națiunii, marile adevă
ruri care ii guvernează 
destinul. Cînd face o a- 
semenea constatare, cel 
care cunoaște bine 
problemele Finlandei nu 
va ezita să-și aducă a- 
mlnte de rolul pe care 
îl joacă sportul în via
ța acestei comunități, 
iar - pe buze ii va veni 
numele lui Paavo Nur- 
mi, marele atlet al a- 
nilor douăzeci, cînd a- 
cesfa a ciștigat 9 me
dalii de aur și 3 de 
argint. Spiritul sportiv 
a infuzat modul de a 
gîndi al colectivității 
și-l vom vedea prezent 
in chiar cele mai di
ficile împrejurări ale 
destinului ei..." —
iată una din constată
rile deosebit de inte
resante pe care cunos
cutul publicist și scrii
tor clujean Al. Căpra- 
riu le consemnează în 
paginile „jurnalului său 
de călătorie" prin Fin
landa, Laponla șl Sue
dia. pagini reunite sub 
titlul „Primăvara scan
dinavă", recent apăru
te în editura „Dacia". 
Apropiat sportului, per- 
ceptelor sale, Al. Că- 
prariu nu pierde oca
zia, atunci cînd aceasta 
se ivește, să puncteze 
convingător ee a în
semnat și înseamnă 
sportul pentru țările 
nordice, care sînt „prin 
substanță teritorii ale 
liricii". Un argument

de o mare valoare (nu 
numai documentară) îl 
reprezintă reproducerea 
cuvîntării președintelui 
de azi al Finlandei, 
Urho Kekkonen, ros
tită la sfârșitul celui de 
al doilea război mon- 
dial, cuvîntare în care 
se subliniază valoarea 
educativă a sportului în 
dezvoltarea întregii na
țiuni. Respectând, parcă 
regula cercului. * ’ ~ ’ 
prariu revine 
de sport după 
notații privind 
acestui popor, 
finlandez se încheie la 
„Poarta de vest", Ia 
Turku, cu încă o no
tație de ordin sportiv : 
„Vtața culturală de azi 
este în plină înflorire șl 
marele număr de stu
denți păstrează mereu 
tînără această așezare. 
Palatul sportiv de la 
Turku este cel mai re
numit din Scandinavia, 
orașul mîndrindu-se cu 
tradiția lui sportivă, 
strălucit ilustrată mai 
cu seamă de marele 
Paavo Nurmi".

Chiar dacă „trecerea* 
prin Laponla și Suedia 
nu mai este punctată 
și de „amănuntul* 
sportiv, totuși din fie
care pagină se degajă, 
parcă, acest spirit în 
maniera de tratare a 
tot ce îl înconjoară pe 
autor. Oricum, chiar 
și fără notațiile din do
meniul sportului din 
celelalte capitole, car
tea lui Al. Căprariu 
depășește cu mult prin 
profunzime și stil alte 
volume care și-au pro
pus să fie. la rîndul lor, 
Jurnale de călătorie".

Em. FÂNTÂNEANU

Al. Că- 
aproape 

largi 
cultura 

Periplul

și-au făcut apariția o 
serie de sportivi ce cu 
greu pot fi uitați : Jack 
Dempsey, GeneTunney, 
Primo Camera, Joe 
Louis, Rocky Marciano, 
Charles Liston, ca 
numim pe cei 
ren urniți.

Dincolo de virtuțile 
sale reportericești — 
relatarea, spre 
piu, a unora 
întâlnirile de 
trezesc aceleași 
ca și cele ...pe 
acest volum mai are o 
calitate, pe care am 
numi-o de ordin docu
mentar : prezentarea
sistematică, in deschi
derea fiecărui capitol, 
a unor note biografico- 
sportive. o punere in 
temă directă și precisă 
care are, totodată, 
Ioare de dicționar.

Evident, o carte 
cere citită și nu 
vestită. Altfel, farmecul 
de a-i descoperi fru
musețile se pierde. Ta-

exem- 
dintre 

răsunet 
emoții 

viu —,

va-

se 
po-

tă de ce nu încercăm 
să spunem mai multe, 
deși, recunoaștem, sîn- 
tem tentați să o facem. 
Nu vom încheia, însă, 
înainte de a nota cî- 
teva rinduri din pre
fața volumului : „Paf
taua cu pietre pre
țioase, pe care Sulli
van o purta încă Ia 
brîu cu o sută de ani 
în urmă, se va cuveni 
poate într-o zi celor 
doi autori nedespărțit! 
care seamănă de atît 
timp In jurul -careului 
magic» sămînța lumi
nării întru sport...4*

DA, VIATA RAȚIONALA 
ESTE 0 PERFORMANȚĂ I 

necesarmente științifice 
ale autorului. Textul 
lucrării „Sănătatea — 
o performanță ?** (Ed. 
Albatros, colecția „Cris
tal", 1989) frizează pe 
alocuri limbajul savant, 
dar autorul — cu o bo
gată experiență în do
meniul sportului — știe 
să nu piardă echili
brul, oferind cititoru
lui suma de cunoștințe 
aproape așteptată de 
la pagină la pagină. 
Lucrarea este comple
tată, subliniindu-i ca
racterul utilitar. cu 
conspecte orientative 
(ilustrate) de gimnas
tică de înviorare sau 
corectivă. învățîndu-ne 
și în acest fel să du
cem o viață rațională, 
din punctul de vedere 
al unui înflăcărat par
tizan al sportului. dr. 
Ioan Drăgan binemeri
tă pentru această nouă 
contribuție la patrimo
niul bibliografiei spor
tive românești. (Vib).

Directorul Centrului 
de medicină sportivă, 
dr. loan Drăgan, atit 
de bine cunoscut ma
rilor noștri campioni, a 
găsit ingenioasa moda
litate de a aduce și 
sănătatea în perime
trul... performanței I 
însăși această tentativă 
(reușită) este o perfor
manță I El a compus 
un vademecum extrem 
de util, la îndemâna 
oricui, un ghid de „să
nătate sportivă" 
se poate spune 
ducînd de La 
organ is m ului pîn ă 
problemele de alimen
tație. trecând prin 
mijloacele de refacere 
după efort și prin 
aspectele de farmaco
logie. Este, în primul 
rînd, o călăuză pentru 
tineri, pentru cei ca
re- și caută un drum 
sănătos în viață și mai 
ales* pentru cei care — 
copii ai educației mo
derne — nu se sperie 
nici de demonstrațiile

(dacă 
așa), 

călirea 
la

MARIN STOICESCU, BUCU
REȘTI. Ne Întrebați ce este 
„wing surfingul", care va figura 
in programul J.O. din 1984, de 
la Los Angeles. Prea bine nu 
știu nici eu. Dar, pînă atunci, 
am tot timpul să mă documentez. 
Deocamdată, mulțumiți-vă cu 
explicația că este un gen de schi 
pe rotile.

EFTIMLE CONSTANTIN, BRA
ȘOV. Memoria nu vă înșeală. In
tr-adevăr, așa cum susțineți dv„ 
ținând piept celor care vâ contra
zic, în ediția 1972—73 a campio
natului Diviziei B la fotbal F. C. 
Bihor și Me from Brașov au lu-

O REUNIUNE MAI PUȚIN REUȘITA

nice

cat In aceeași serie. Iată că nu 
mai sînteți singur. V-am sărit și 
eu in ajutor I

MIRCEA DUMBRAVEANU. Din 
păcate, nervozitatea excesivă nu 
ocolește nici pe marii Jucători. 
Sa reținem de la marii sportivi 
lucrurle prin care ei sin.t mari 
și nu cele prin care sint... mici. 
Ca atare...

EMIL MARGESCU, COMUNA 
BATES CI. Nici timpul, nici spa
țiul nu ne permit să ne transfor
măm în'r-'-q anuar de adrese.

Mu’, e d;n adresele solicitate sint 
dealtfel, inutile. Credeți, de pil
ei î, că poștașii din Slatina nu 
cunosc unde este sediul clubului 
F.C. Olt ? Pentru cine bate ini
ma lor, etapă de etapă 7

Ilustrații : N. RODICA

Sportul

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM ,,CARPAȚI“ BUCU
REȘTI recrutează colaboratori externi pentru cursurile de 
ghizi.

Condiții :
• virata : 18—62 ani ;
• minimum studii medii cu diplomă de bacalaureat ;
• cunoscători a cel puițin o limbă străină ;
• domiciliul stabil sau flotant în București.

Acte necesare

• adeverință sau recomandare de la unitatea unde mun
cește sau Învață

• certificat de
(pentru pensionari, talonul de pensie) ; 
căsătorie și o copie a acestuia pentru cas-

*
certificat de
certificat de _
actul de studii în original și o copie a acestuia (pentru 

studenți este valabilă adeverința de la facultate) ;
• certificat medical din care sâ rezulte că poate exercita

activitatea de ghid (obligatoriu examenul neuropsihiatric și 
O.R.L.) ; >
• 2 fotografii 5/4.
înscrierii^ se fac zilnic, în perioada 10 septembrie — 15 

octombrie 1980, între orele 10—18, la sediul Universității 
Cultural-Științifioe. sala Dalles.

cazier ;
naștere și o copie a acestuia ;

Deși s-a bucurat de participa
rea unei asistențe mai numeroa
se decît de obicei, reuniunea des
fășurată joi după-amiază n-a sa
tisfăcut, din păcate, decît par
țial, așteptările celor prezență. A- 
lergări.le (cu excepția celor cîș- 
tigate de Salata, Hinsar și Bafia) 
au fost fără nerv, primii sosiți 
neavînd prea mari probleme în 
alergările respective. Tușa și-a 
înșirat adversarii pe drum, Dia
fan a cîștigat mai ușor decît a 
lăsat impresia, iar ienupăr și 
Fricos și-au Împărțit „frățește" 
hiturile premiului Jidvei, cei
lalți doncudenți fiind înșirați pe 
zeci, de metri. în schimb, organiza
torii s-au „remarcat" printr-o 
totală lipsă de preocupare mani
festată în asigurarea unei piste 
corespunzătoare (adevărați nori 
de praf au Însoțit concurenții în 
timpul alergărilor), ca și a unui 
bufet (joi, prezent abia către 
mijlocui reuniunii) capabil să sa
tisfacă, cît de cit. cerințele unei 
zile de curse. Dacă la toate a- 
cestea mai adăugăm și felul în 
care a apărut programul reuniu
nii (e vorba de formular) cu nu
meroase greșeli tehnice (inversări 
șl denaturări de recorduri, ’ con
curență fără driven etc.), aveam 
explicația ..reușitei" de lot dună- 
amiază. REZULTATE TEHNICE :

Cursa I : 1. Tușa (I. Bănică) rec. 
1:41,6, 2. Roxana. Simplu 2, or
dinea 13. Cursa a II-a : 1. Diafan 
(N. Gheorghe) rec. 1:35,9, 2. Ona- 
gra, 3. Staniol. Simplu 1.30. or
dinea 18, event 7, ordinea triplă 
114. Cursa a UI-a : 1. ~ ' 
Bănică) rec. 1:29,2, 2.
Garanta. Simplu 2.50, ordinea 19, 
event 8, ordinea triplă 167. simplu 
câștigător 190. Cursa a IV-a : 
Ienupăr (N. Boitan) rec. 1:26.9, 2. 
Fricos. Simplu 2.50, ordinea 5, 
event 17. Cursa a V-a : 1. Hinsar 
(N. Nicolae) rec. 1:24.6, 2. Herda, 
3. Efect. Simplu 3, ordinea 27, 
event 9, ordinea triplă 2 898. 
Cursa a VI-a : 1. Bafia (C. Radu) 
rec. 1:30,1, 2. Victorița, 3. Valida. 
Simplu 3, ordinea 9, event 15, or
dinea triplă 600. triplu cîștigător 
129. Cursa a VH-a : 
îorga) rec. 1:28,5, 2.
Halogena. Simplu 9, 
event 13, ordinea 
Cursa a Vni-a : 1. 
Crăciun) rec. 1:38,5, 
Simplu 6. ordinea 51,

Salata (O.
Jupan. 3.

1.

1. Fricos (M. 
Ienupăr, 3. 

ordinea 6, 
triplă 143. 

Selima (I.
2. Ibina. 
event 96.

Gh. ALEXANDRESCU

1N ATENȚIA posesorilor de autoturisme
PROCURATE PRIN I.D.M.S.

Autoturismele cumpărate prin I.D.M.S., cu plata inte
grală, sînt asigurate pentru avarii auto-casco, pe o perioa
dă dc 6 luni de la data livrării, costul asigurării fiind in
clus în prețul autoturismelor,

• Autoturismele „Dacia 1.300“ cumpărate prin I.D.M.S.. 
cu plata în rate, sint asigurate pentru avarii auto-casco pe 
întreaga perioadă de plată a ratelor din prețul autoturismelor.

• Pentru a beneficia neîntrerupt de drepturile ce decurg 
din asigurare, automobiliștii sint invitați să se prezinte pen
tru reînnoirea contractului de. asigurare pentru avarii auto- 
casco, la sediul sucursalei ADAS în raza căreia domiciliază 
înainte de :

— expirarea perioadei asigurate de 6 luni, socotită de la 
data livrării autoturismului. în cazurile autoturismelor cum
părate cu plata integrală ;

— expirarea contractului de asigurare. în cazurile autotu
rismelor cumpărate cu plata în rate.

La asigurările pentru avarii auto-casco ce se reînnoiesc 
pe noi perioade de 1 an, primele de plată reprezintă între 
60% și 85% din primele anuale, în funcție de vechimea ne
întreruptă în asigurare, dacă pentru anii anteriori nu s-au 
plătit ori nu se datorează 
încheiate.

Relații suplimentare în 
avarii auto-casco. precum 
practicate de ADAS puteți obține la „Cabinetul pentru re
lații cu publicul44 de Ia sediul sucursalei ADAS respective. 
Ia care puteți încheia și contractele de asigurare.

despăgubiri în baza contractelor

legătură cu asigurarea 
și eu alte forme de

pentru 
asigurare

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN

AUGUST 1980

Extragerea
72 66 59 89

Extragerea
74 42 51 24

I :
81 39 76

a II-a :
70 34 9

FOND TOTAL DE 
GURI : 806.937
77.601 lei report

41

11

LA
23

55

50
ClȘTI-

Iei din care 
la categoria 1.

C1ȘTIGURILE 
,LOTO 2“ DIN 24

TRAGERII 
AUGUST 1980

variante 25’4

variantă 
variante

Categoria I : 2 
a 50.000 Iei ;

Categoria a II-a : 1 
100% a 14.324 lei și 12

200 lei ;

25% a 3.581 lei ;
Categoria

3.951 Iei ;
a IlI-a: 14.50 a

Categoria
913 iei :

a IV-a : 62.75 *

Categoria a V-a : 2?a a

Categoria a VI-a 1.396,25 a 
100 lei.

REPORT LA CATEGORIA
I : 19.667 lei.

Cele două 
50.000 lei 
zate de : 
din Arad 
ROTARU

cîștiguri a cite 
fiecare au fost reali- 
ELISABETA BERTA 
și respectiv $TEF AN 
din Ploiești.

BILETELE JUCATE ASTAZI . 
CIȘTIGUHILE DE MtlNE

Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor ia tragerea 
specială Pronoexpres de mii ne. 
31 august 1935, care va avea loc 
Ia ora 16 30 în 
sportiv Progresul 
str. dr. St sico viei

Biletele jucate 
transforma mîine
50.000 , 25.090. 10.000 lei.
R.S. Cehoslovacă sau R.P. Bulga
ria si în autoturisme ..DACTA 
1303" sau . SKODA 1201/*.

sala Clubului 
din București.
nr. 42.

astăzi se pot 
•n cîștiguri de 

excursii în

Nu uitați ! Bi'eîeîe de 25 lei 
vă- p’eră rwicib m de a realiza 
O"I<’.nre din eișLT.>riie de mai 
sus !



La Casa pionierilor și șoimilor patriei din Ttf. Mureș SI SPORTUL ÎNFRUMUSEȚEAZĂ VIATA OAMENILOR’ > >
O ÎNDATORIRE DE ONOARE:

PREGĂTIREA COPIILOR
VIATĂPENTRU MUNCĂ

încă din curte auzim cînte- 
cul metalic al strungului, zor
năitul pînzelor de bomfaier, lo
viturile de ciocan: în încăpe
rile cercurilor de karting de la 
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei din Tg. Mureș se lucrea
ză. Se lucrează intens. Intrăm 
într-un adevărat arsenal de 
construcții. Un bărbat cu ochi 
albaștri, cu părul căzut pe 
frunte, în halat, dirijează for
mația „meșterilor**, copii pină 
la 15—16 ani, unii parcă mai 
răsăriți. • De fapt, ce faceți, 
tovarășe profesor Augustin 
Pop ? • „Ce să facem ? Con
struim!** Deschide larg brațele, 
vrînd parcă să spună : Asta-i 
universul nostru, aceasta e 
munca noastră de fiecare zi. 
Construiește karturi — mici bo
lizi pe patru roți — la bordul 
cărora, de o bună bucată de 
vreme, sute de tineri din ora
șul de pe Mureș deprind abe
cedarul tehnicii, în general, și 
al automobilismului în special. 
Ii urmărim pe constructori la 
lucru. Sînt mînjiți de ulei — și 
sînt mîndri, pentru că asta în
seamnă că muncesc — preocu
pați fiecare de operația lui, 
vorbind într-un limbaj pro
priu : „Merge de 17 7“ „Merge 
de 17 t“ — răspunde coechipi
erul, căutind în trusă cheia ce
rută, ca un ajutor de chirurg 
la efectuarea unei operații.

Profesorul Augustin Pop ne 
vorbește despre cei peste 250 
de copii care calcă pragul cer
cului, ne vorbește despre talen
tele descoperite de el în cel peste 
10 ani de cînd lucrează aici, 
ne descrie împlinirile unor co
pii care au trecut pe aici și 
care acum sînt „oameni cu me
serie in mină, serioși, specia
liști de-ți face cinste să spui 
cuiva că au fost elevii tăi. Cu 
copiii aceștia, pe care-i vedeți, 
am realizat 5 tipuri de karturi, 
proiectate special pentru ei, in
clusiv motoarele. Nu vă puteți 
imagina ce sint in stare acești 
copii..." Cercetăm cîteva ma
șini. Soluțiile tehnice adopta
te, execuția, totul dovedește că 
prof. Pop și elevii săi și-au... 
rodat mîinile și priceperea în 
multe ore de muncă. îi înso
țim la „vichent" — parcul de 
agrement al mureșenilor. Și e- 
levii Ionel Rîtea și Claudiu

a
Pop ne oferă o adevărată de
monstrație de virtuozitate în 
pilotaj. • „Să nu ne socotiți 
lipsiți de modestie — intervine 
profesorul — băieții sînt foarte 
buni. Claudiu, de pildă, are in 
palmares nu mai puțin de 51 
de diplome - cîștigate în com
petiții locale și republicane or
ganizate sub genericul „Dacia
dei". Dealtfel, el șl Ionel Rîtea 
au ocupat anul acesta locul I 
pe țară în finala „Cupei U.T.C." 
la karting, în categoria lor de 
vîrstă".

Peste 250 de copii deprind 
abecedarul tehnicii la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Tg. Mureș. Acum, în zilete 
de vacanță, ei își petrec timpul 
liber in atelier, meșterind la 
mașini, ori pe pistele de con
curs. desăvîrșindu-și măiestria. 
Conducerea „Casei* acordă un 
sprijin deosebit acestei activi
tăți, îndeplinindu-și o îndatori
re de onoare : aceea de a con
tribui la pregătirea tineretului 
pentru muncă și viață, pentru 
apărarea patriei.

Viorel TONCEANU

5000 DE KILOMETRI PE BICICLETĂ
Autorii acestei performante cicloturistice - un strungar tin Birsești și un student din Petroșani

îl cunoaște bine toată re
dacția. Ne vizitează cu regu
laritate o dată pe an, spre 
sfîrșitul verii, adueîndu-ne la 
cunoștință, modest, o nouă is
pravă cicloturistică. „Am fost 
pe bicicletă, de la noi, din Tg. 
Jiu, pină la Mangalia. Acum 
in drum spre casă, am trecut 
și pe la dumneavoastră"; „De 
astă dată am plecat prin Va
lea Jiului, am ajuns Ia Cluj- 
Napoca, am trecut la Iași, am 
coborit toată Moldova și mer
gem acasă"; „Cu încă trei mun
citori, bineînțeles tot pe bici
cletă, am fost în Bulgaria, la 
Plevna, unde am depus flori 
la Monumentul eroilor români 
din războiul pentru indepen
dență". Zilele trecute a apărut 
din nou. Ca de obicei îmbrăcat 
sport, cu o șepcuță de ciclist 
în vîrful capului, cu ochi lu
minoși. „Știți ce am făcut în

Despre primărița din Ieșel- 
nlța, comună în Mehedinți, am 
auzit vorbindu-se nu numai în 
județul ei, ci și într-o așezare 
învecinată, la Tg. Cărbunești, 
în Gorj. „O femeie-primar ca
re a mutat comuna, cu oameni 
cu tot, din vechiul vad al Du
nării, cițiva kilometri mal la 
deal. Apoi a luat totul de la 
început ; s-au construit locuin
țe, grădiniță și .școală, dispen
sar și creșă, casă de cultură, 
acum se înalță un stadion !... “

...Povestea cu mutatul comu
nei, care s-a petrecut cu un 
deceniu în urmă, are cqya sen
zațional în sine (lingă cele 23 
de case care au rămas în pi
cioare, aflate în vechea vatră, 
s-au -adăugat, în cîțiva ani, pes
te 700 !), dar fapta a fost te
meinic gîndită. Din nevoia de 
a se crea, prin forța apei, noi 
surse de energie, Dunării i-a 
fost corectată albia, unele așe
zări au dispărut — chiar și 
orașe, cum a fost Orșova ve
che —, cîteva dintre ele s-au 
reînălțat pe alte amplasamente. 
Ieșelnița s-a ridicat și ea. mai 
la deal, rămînînd, totuși, în ho
tar cu marele fluviu.

Primărița Ana Brâncoveanu, 
femeie energică, fostă munci
toare textilistă Ia Orșova, are 
merite deosebite în construirea 
noii așezări mehedințene, dar. 
cum ține să remarce, „greul l-a 
dus obștea, toți oamenii aceștia 
minunați pe care îi vedeți. Prin 
munca lor, prin hărnicia lor 
s-a ridicat noua comună..."

Nu știu cum arăta altădată 
Ieșelnița. dar ceea ce ți se în- 

vara aceasta ? Turul unor țări 
socialiste".

Temerarul cicloturist este 
Gheorghe Adam, strungar la 
Combinatul de lianți și asbo- 
eiment din Bîrsești-Gorj, azi 
în vîrstă de 43 de ani. A prins 
gustul excursiilor pe bicicletă 
și, după cum ne spune, de 
cum vine primăvara, încep 
gîndurile. planurile și, firesc, 
antrenamentele pentru o nouă 
excursie. Nu are un tovarăș 
permanent de drum, așa că de 
fiecare dată („e cam greu să 
te ții de așa ceva") are un alt 
partener. în acest an, de pil
dă, a mers cu Ion Popescu, 
student la Facultatea de topo
grafie din cadrul Institutului 
de Mine din Petroșani, un 
tînăr de 24 de ani. L-a ales 
ca tovarăș de drum întrucît 
este un campion al „Daciadei" 
la ciclism. Cei doi cicloturiști 

fățișează astăzi îți îneîntă pri
virile. Case trainice, spațioase, 
construite și împodobite după 
tipicul locurilor ; grădinițe și 
școli, toate dispunînd de spații 
aferente pentru joacă, pentru 
mișcarea copiilor ; dispensar și 
creșă ; cămin cultural. Și acum, 
iată, un stadion. Mai face pri
mărița o subliniere : „Trebuie 
să le gindești la toate, să faci 
să pulseze tot mai puternic 
viața celor peste 3000 de su
flete ale comunei, număr du
blu față de anul reclădirii Ie- 
șelniței, care, în deceniul ur
mător, aspiră la statutul tic 
oraș. Iar un viitor oraș trebuie 
să aibă nu numai un lăcaș 
pentru desfătarea sufletului, ci 
și altul pentru dezvoltarea ar
monioasă a trupului. De aici, 
din conștiința realității că si 
sportul contribuie la înfrumu
sețarea vieții oamenilor, gîn- 
dul nostru, continuat de fapte, 
de a avea o bază sportivă, deo
camdată în aer liber. După 
aceea, vom mai vedea..."

Proiectele se înscriu firesc în 
viața celor de acolo. După ce 
au cunoscut frumoase succese 
la Festivalul național „Cinta- 
rea României* (primul loc pe 
județ cu o formație vocală 
bărbătească și printre fruntașe 
la faza interjudețeană cu gru
purile de dansuri și corul 
mixt), acum cei din Ieșelnița 
doresc să se afirme și prin 
sport. începutul a și fost fă
cut. Duminicile cultural-sporti
ve reprezintă, de mult, o rea
litate, tinerii din Ieșelnița se 
întrec — în „Daciadă** — cu 

ne-au relatat că au parcurs 
circa 5000 de km pe bicicletă 
(prin Ungaria. Cehoslovacia, 
Polonia și R.D. Germană), că
lătoria durînd aproape 30 de 
zile, pe perioada concediului 
de odihnă, respectiv a vacan
ței de vară a studenților. Tra
seul ? Tg. Jiu — Arad — Bu
dapesta — Bratislava — Brno
— Praga — Leipzig — Berlin
— Frankfurt pe Oder — Poz
nan — Varșovia — Budapesta
— Arad — Tg. Jiu. Ca o dova
dă a faptului că au efectuat a- 
cest drum, un „carnet de bord'* 
cu ștampile și rînduri încuraja
toare de la ambasadele româ
ne din țările prin care au 
trecut.

,,în general am mers ziua, 
noaptea odihnindu-ne în cor
turile pe care le aveam cu 
noi"; „Avem biciclete echipate 
cu instalație de lumină, așa 
că putem circula și după lăsa- 

cei din așezările situate în Șu
ra Cazanelor — din Ogradena 
și Dubova, din Plașevița și Svl- 
nița, sînt organizate întilnirl 
chiar cu tineri din Iugoslavia 
prietenă. Primarul din Topol- 
nița tocmai sosise pentru a 
perfecta o apropiată reîntîlnire 
bilaterală, cel din Techia era 
așteptat și el în zilele urmă
toare. Ana Brâncoveanu vrea 
să meargă mai departe : „Cu 
copiii care învață Ia școala din 
comună) cu tinerii care locu
iesc în Ieșelnița și muncesc în 
diferite întreprinderi din Orșova 
sau din împrejurimi vom orga
niza un viitor club; deocamdată 
avem doar asociație sportivă, 
se cheamă Autobuzul, pre
ședintele ei fiind inginerul Fi
lip Erimescu, unul dintre coau
torii proiectului stadionului. Cu 
ajutorul său, al profesorului de 
sport Iosif Vlăduceanu, al mul
tor altor sufletiști, dorim să 
fim prezenți în campionatele 
Județene, la fotbal, volei, hand
bal, șah și tenis de masă, să nu 
rămînă nimeni în afara între
cerilor „Daciadei", în afara ac
tivității de mișcare. Cam aces
tea sînt proiectele, gîndurile 
noastre. Vă asigurăm că le veți 
vedea împlinite !...“

Și vor fi, de bună seamă, 
pentru că primărița din Ieșel
nița, femeie energică, cum am 
subliniat, are în jurul ei oameni 
care îi seamănă, săritori la 
treabă, gata să dea viață tutu
ror inițiativelor, fie ele cît de 
îndrăznețe.

Tiberiu STAMA

rea scrii" ; „Nu poți pleca la 
un astfel de drum fără antre
nament. Altfel, după 40—50 km 
al cădea epuizat. Noi am fă
cut circa două luni antrena
mente înainte de plecare" ; 
„Ne-a mai și plouat, in unele 
zile a fost foarte cald, dar 
eram pregătiți și știam ce a- 
vem de făcui pentru a trece 
peste asemenea piedici" : 
„N-am avut doar drumuri 
drepte. de șes. Am străbătut 
adesea zone muntoase. De 
pildă, am traversat munții 
Tatra** ; „Fără îndoială vom 
fi în continuare — ca și pină 
acum, dealtfel — animatorii 
acțiunilor cicloturistice ce se 
vor organiza în cadrul „Dacia
dei" în județele noastre".

...Era în jurul orei 18. Ce
rul era înnourat, se făcuse des
tul de frig. Cei doi au încă
lecat pe biciclete și au plecat 
ca într-o simplă plimbare, 
înapoi, spre Tg. Jiu șl Petro
șani. „O luăm pe Ia Alexan
dria. ne-a spus Adam, făcîn- 
du-ne cu mina. Șoseaua e 
mai puțin aglomerată"...

Modesto FERRARINI

ÎN OBIECTIV - BAZELE SPORTIVE BUCUREȘTENE
(Urmare din paq. 1)

există peste tot o planificare 
riguroasă pe ore, zile și pe 
unități de performanță, iar aco
lo unde aceasta există nu este 
îndeajuns urmărită.

Ne exprimăm convingerea că 
raidul nostru va găsi ecoul cu
venit, acolo unde lucrurile nu 
merg așa cum trebuie luîndu-se 
măsuri menite să ducă la fo
losirea cît mai intensivă și 
mai cu eficiență a terenurilor 
de sport.

CAMPIONII DE AZI
Șl „SCHIMBUL DE MIINE”

Deși multe dintre secțiile 
clubului Dinamo și-au înche
iat etapa competițională de 
vîrf. numeroși sportivi dina- 
moviști făcînd parte din de
legația României participantă 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova, sălile și terenurile 
din parcul sportiv Dinamo cu
nosc în continuare o activitate 
intensă. Pe boxerii Valentin 
Silaghi, Simion Cuțov, Titi 
Cercel. Teodor Pîrjol și cei
lalți, după terminarea antre
namentului în noua și fru
moasa lor sală, i-am întîlnit 
alergînd pe aleile parcului, 
pentru a-și îmbunătăți pregă
tirea fizică.

Pe stadionul central de fot
bal, divizionara A, care a luat 
un start bun în actuala ediție 
â campionatului, se âfla în 
plină ședință de pregătire, iar 
pe pista de atletism elevii an
trenorilor Toma Petrescu și 
Constantin Bădoi în majoritate 
copii și juniori mici, se stră
duiau să-și însușească tehnica 
alergărilor și a săriturilor.

La terenul de handbal, echipa 
de seniori fiind angrenată în 
partidele cu formația Dynamo 
Berlin, l-am întîlnit pe fostul 
internațional Ghiță Licu îm
părtășind din tainele acestui 
sport unul grup de peste 25 
de juniori. Sala de lupte era 
ocupată de tinerii antrenați de 
Alexandru Ruszi, iar în cea 
de gimnastică Emilia Liță și 
Florian Ștefănescu pregăteau 
„schimbul de mîine" al gim
nasticii feminine, în timp ce 
peste 20 de copii, deciși să-l 
urmeze pe Dan Grecu. se pre
găteau sub îndrumarea antre
norilor Constantin Petrescu și 
Valeriu Florea. Animație am 
întîlnit și pe terenurile de fot
bal. unde grupele de copii 
și juniori ale antrenorilor 
Gheorghe Timar și Iosif Varga 
deprindeau tainele unuia din
tre cele mai îndrăgite spor
turi de la noi. Anișoara Matei, 
Teodor Tașcă, Gabriel Cris- 
tache, supravegheați și îndru
mați de antrenorul «merit 
Stefan Petrescu, perforau me
reu țintele, căutînd să obțină 
cît mai mulți „decari". La fel 
și elevii antrenorului Eni 
Drăgan. într-un cuvînt. pe 
toate bazele parcului sportiv 
Dinamo am întîlnit o activi
tate normală pentru un puter
nic club de performanță, cum 
este cel din șoseaua Stefan cel 
Mare.

...ZI OBIȘNUITA 
DE LUCRU

Miercuri, 27 august, ora 
10,50. In dreptul porții de ac
ces în frumosul Parc sportiv 
„Progresul", un cetățean cu 
un băiețel de mină se intere
sează cum poate să-și înscrie 
copilul la secția de tenis de 

masă a clubului. Cetățeanul se 
numește Vasile Nicolae și este 
maistru la întreprinderea de 
utilaje pentru cercetare. Co
pilul, Laurențiu, are 9 ani și 
jumătate, este bine dezvoltat 
și are o privire iscoditoare. 
Sava Becic, unul dintre meto- 
diștii clubului, îi invită pe cei 
<doi să-l urmeze. In sala de 
tenis sînt cinci mese, toate 
ocupate. Antrenamentele sînt 
în toi. In timp ce antrenorul 
Emil lacobi completează datele 
personale ale viitorului său 
elev, privim activitatea din 
sală La una din mese, ma
estre emerită a sportului Maria 
Alexandru parează loviturile 
trimise pe stînga și pe dreapta 
de partenerul ei Sorin Clau
diu. La celelalte mese se an
trenează patru perechi de ju
niori, iar alții, pe margine, își 
așteaptă rîndul...

Aceeași activitate intensă 
aveam să întîlnim în continu
are pe terenurile și în sălile 
de sport ale parcului Progre
sul. în sala de scrimă, floretiș- 
tii, în asalturi continui, pregă
teau noul sezon. Pe unul din 
terenurile de tenis, Cristian 
Moroșan o speranță a clubu
lui Progresul, recent învingă
tor în campionatul național de 
juniori de la Cîmpina. schimba 
mingi ,,tari“ cu Daniel Frunză. 
Unul dintre terenurile cu 
zgură roșie era ocupat de 
handbalistele antrenorilor Au
relia și Vasile Mărgulescu. în 
plin antrenament î-am găsit și 
pe luptători, pe aruncătorii de 
greutate ai lui Nicolae Gurău, 
pe baschetbalistele pregătite 
cu sîrg de Dorin Leabu.

.. Zi obișnuită de lucru la 
Progresul.

PLANIFICAREA DIN BIROU 
CORESPUNDE CU 

REALITATEA
O dimineață petrecută la 

clubul Rapid București ne-a 
relevat că există o concordan
tă fidelă intre programul de 
antrenamente aflat la pre
ședintele Liviu Mihăilescu •> 
realitatea de pe terenurile 
sportive. La bazinul de înot, 
antrenorii C. Vasiliu și C. Ru- 
su lucrau cu 16 seniori și 8 
juniori, reuniți în ședință de 
pregătire comună. în ideea ca 
promovările viitoare la echipa 
mare să se facă fără sincope; 
la sala de haltere. 3 antrenori, 
V. Lefter, Gh. Gospodinov și 
Gh. Mănăilescu, aveau să se 
afle timp de 8 ore la dispozi
ția începătorilor, juniorilor și 
grupelor de performanță ; lup
tătorii de la greco-romane. sub 
conducerea lui Simion Popes
cu, au efectuat o ședință teh
nică în noua sală, foarte spa
țioasă. iar cei de la ..libere" 
s-au transformat în fotbaliști, 
pe terenul de baschet din 
aer liber. întrucît au avut în 
program un antrenament cu 
tentă fizică generală accentua
tă ; în fine, pe nou amenajata 
suprafață de bitum. Natalia 
Alexandrescu continua cu 
handbalistele sale junioare, 
aflate în vacantă, la ora 13 
un antrenament ce trebuia să 
se încheie la... ora 12. Din 
cauza reparațiilor de la sala 
mare de jocuri și de Ia tere
nul de fotbal, voleibaliștii. bas
chetbalistele, fotbaliștii și at- 
leții (cu excepția începătoare
lor conduse de Virginia Ioan) 
Si-au făcut antrenamentele pe 
alte baze bucureștene.

Și o observație critică. An
trenamentul voleibalistelor ju
nioare s-a terminat cu vreo 10 
minute înaintea orei * normal 

trecute în program. Sigur, nu 
e mare lucru, dar poate că 
aceste cîteva minute vor în
semna. poate, un punct pier
dut într-un meci viitor. Dacă 
acest punct va fi unul... de
cisiv ?

Șl PROGRAMUL DE PRE
GĂTIRE IN... CONCEDIU?

Ieri dimineață. Ora 9. Sta
dionul Republicii. Această bi
juterie sportivă din inima 
Bucureștiului era scăldată în 
lumina unui soare care îmbia 
— nu era oare firesc ? — la 
activitate, la antrenamente, a- 
cum cît se poate lucra exce
lent în aer liber. Ne-am așe
zat în tribună, crezînd că nu 
vom aștepta mult pînă cînd 
pe pistă își vor face apariția 
atleții. Dar. pînă la ora 10.05 
nu venise nimeni, ceea ce 
ne-a îndemnat să încercăm a 
ne informa asupra programu
lui zilei de 29 august. Șeful 
bazei. Florin Drăghicî — ni 
s-a spus — este în concediu, 
ti ținea locul Dumitru Șolea. 
Cînd în sfîrșit, l-am găsit pe 
acesta, ne-am bucurat crezînd 
că vom afla, cel puțin din 
vreun program, cam ce acti
vități ar fi trebuit să aibă loc. 
Destul de vag, acesta ne-a 
spus : „Probabil pînă la prînz 
vor veni atleți de la Steaua, 
de la Dinamo sau de la Me
talul, Dar nu știm sigur, pen
tru că joi după-amiază ar fi 
trebuit de asemenea, să vină 
atleții la antrenament, dar nu 
s-a prezentat nimeni".
Raid realizat de Ion GAVRI- 
LESCU, Gheorghe ȘTEFĂNESCU, 
T. RADU și Mihai TRANCĂ



REPREZENTAREA OLIMPICĂ LA ÎNALT NIVEL, OBIECTIVI
gg CLASA MONDIALĂ A GIMNASTELOR NOASTRE CONTINOĂ SĂ STRĂL

aparate
® Nadia Comăneci 

Tînâra noastră

De mai bine de patru ani, 
mai precis de la Jocurile Olim
pice de la Montreal, din 1976, 
gimnastică feminină mondială 
are, în mod constant, trei „so
liști" care domină cu autoritate 
arena marilor _ întreceri : _ este 
vorba de echipele României, 
Uniunii Sovietice și R- D. Ger
mane care s-au situat mereu, 
pe primele trepte ale podiu
mului competițiilor de anver
gură Privite prin această pris
mă. Jocurile Olimpice de la 
Moscova urmau să valideze fie 
„formula" de la Montreal, care 
6-a repetat apoi și la Campio
natele mondiale de la Stras
bourg, din 1978, fie ordinea pe 
care au dat-o „mondialele" dc 
anul trecut, de la Fort Worth, 
cînd reprezentativa țării noas
tre a realizat un spectaculos 
succes, cîștigînd medalia de aur 
și clasîndu-se astfel înaintea 
echipei Uniunii Sovietice, care 
s-a văzut. întîia dată, în ulti
mul deceniu, devansată de o 
altă formație într-o mare în
trecere mondială.

La Olimpiada ’80 dat fiind 
faptul că gimnastele sovietice e- 
voluau pe teren propriu, era 
deosebit de dificil ca la Mos
cova gimnastele românce să-și 
mențină poziția fruntașă cuce
rită la Fort Worth, și să obțină 
din nou locul întîi. înaintea se
lecționatei sovietice.

Dacă vom mai adăuga și fap
tul că. la scurt timp după cam
pionatele mondiale 
de la Fort Worth, 
piadă s-au aplicat 
tică noile prevederi 
dului internațional 
taj, cu cerințe exprese privi
toare la elemente de risc și 
noutate pentru toate sportivele, 
avem și mai clar cadrul în ca
re s-au desfășurat concursurile 
de gimnastică din cadrul Jocu
rilor Olimpice de la Moscova.

In aceste condiții, echipa re
prezentativă a României s-a 
străduit — și a reușit într-o 
mare măsură — să-și valorifi
ce pregătirea efectuată obți- 
nînd la Moscova, la fel ca la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. medalia de argint, du
pă o dispută de un rar dra
matism și de o spectaculozitate 
deosebită. Este un rezultat, de
sigur, bun. care confirmă clasa 
mondială a gimnasticii femini
ne românești. Trebuie să spu
nem însă foarte deschis că exis
tau destule posibilități ca gim
nastele noastre să adauge noi și 
prețioase zecimi de punct ba
gajului general, astfel că șe 
poate vorbi chiar și de posibi
litatea de a se fi putut obține 
și primul loc in clasamentul 
general, deși, știm, cît de greu 
ar fi fost să se realizeze o ase
menea performanță. Rezultatul 
capătă desigur un plus de va
loare dacă adăugăm făptui că 
dintre participantele la compe
tiție. selecționata României a fost 
una dintre cele mai tinere, nu 
mai puțin de cinci dintre cele 
șase componente ale formației 
noastre fiind debutante olimpi
ce. iar dintre acestea una, Cris
tina Elena Grigoraș 
practic la primul ei 
anvergură !

Din păcate, echipa 
prezentativă a fost 
șansă în tragerea la sorți a 
grupelor pentru exercițiile im
puse. astfel că inițial ea se 
afla plasată în seria 
neață și abia prin 
unor echipe șl. deci, 
rea seriilor șl numai 
venția federației noastre de spe
cialitate Comitetul de organi
zare a J. O- a acceptat ca 
echipa României să evolueze în 
cursul după-amiezil. Dar nu în 
grupa de elită, alături de for
mațiile U.R.S.S. și R D- Ger
mane. cum ar fi fost normal, ci 
alături de formațiile Bulgariei și 
Ungariei, de o valoare evident 
inferioară. Initial se nărea că 
prezența într-o grupă sau alta 
a echipei nu urma să aibă o 
importantă prea mare asupra 
notării gimnastelor noastre șl, 
deci, a configurației clasamen
tului. Numai așa se explică 
faptul că. la terminarea exe
cutării exerctțiilor impuse, an
trenorul Bela Karoly părăsea

din 1979 
la Olim- 
in prac- 
ale Co

de punc-

aflindu-se 
concurs de

noastră re- 
lipsită de

de dimi- 
retragerea 
realcătul- 
la inter-

singura dublă cîțtigătoare in 
echipă ți-a reconfirmat valoarea mondială 

unor noi și prestigioase afirmări
Palatul sporturilor de la Luj- 
niki satisfăcut de notele acu
mulate de gimnastele românce 
pentru că 196,70 puncte repre
zenta. într-adevăr, un bagaj 
considerabil, de bun augur pen
tru evoluțiile de la liber ale
se. Dar, în reuniunea de seară, 
arbitrcle au pornit concursul cu 
note foarte mari față de no
tele de bază ale grupei prece
dente în care se afla echipa 
noastră, astfel că acumulările 
echipelor U.R.S.S. și R. D. 
Germane au crescut ver
tiginos peste normal și uneori 
pe deasupra valorii prestații
lor, astfel că de abia in această 
fază a fost cu totul limpede cît 
de mult avusese de pierdut re
prezentativa noastră prin pla
sarea ei în seria cu echipe de 
valoare modestă ca acelea ale 
Bulgariei și Ungariei. Această 
situație avea să influențeze. în 
cele din urmă, și clasamentul 
final al întrecerilor.

Ni se pare însă la fel de im
portant să subliniem că, 
colo de neșansa sorților 
erorilor de arbitraj, 
nastele noastre au avut și 
prîile lor slăbiciuni care 
împiedicat să-și realizeze in
tegral obiectivele. Este unani
mă. de pildă, părerea specia
liștilor români, că echipa de 
la Olimpiada ’80 a fost inferioa
ră valoric celei de la Fort Worth, 
multe dintre evoluțiile fetelor 
noastre situîndu-se sub presta
țiile din decembrie trecut. La 
unele aparate (săriturile, de 
exemplu) unele dintre gimnas
tele românce nu îndeplinesc ha
remurile cerute de Codul inter
național de punctaj, oferind 
astfel brigăzilor de arbitre po
sibilitatea unor notări 
re, așa cum s-au și 
lucrurile, dealtfel.

Mai mult decît în 
duri în preajma unor 
treceri, echipa noastră femini
nă a trebuit să plătească de 
data aceasta tribut unor repe
tate și nedorite accidentări, ca
re au grevat randamentul uno
ra dintre gimnaste. Cu acest 
prilej se constată că antrenorii 
lotului reprezentativ nu dispun 
încă de suficiențe valori 
să asigure titularizări la 
Iul echipei de bază.

Vorbind despre aportul 
sonal al componentelor forma
ției României, se cuvine să 
elogiem, mai întîi, comportarea 
și rezultatele obținute de cele 
trei medaliate individuale, Na
dia Comăneci, cîștigătoare a 
două medalii de aur și a uneia 
de argint. Emilia Eberle, me
daliată cu argint la paralele, și 
Melita Ruhn, dublă medaliată 
cu bronz (la sărituri și Ia pa
ralele). Atît Emilia cît și Me
lita Ruhn au confirmat. în ma
re măsură, reușitele de la pre
cedentele ediții ale campiona
telor mondiale din S.U.A.. Ro- 
dica Dunca rămîne același 
valoros „om de echipă", Crlsiina 
Elena Grigoraș a avut un debut 
mal mult decît promițător, iar 
Dumitrfța Turner a evoluat sub 
nivelul concursurilor anterioare.

Lipsită de șansă la Fort Worth 
(unde s-a accidentat după e- 
xercițiile impuse, abandonînd 
întrecerea). Nadia Comăneci 
ne-a împărtășit încă din luna 
ianuarie marea ei dorință de a 
concura cu succes la Moscova 
și de a obține din nou supre
mația mondială. Dar, mai multe 
luni pregătirea ei a urmat un 
drum sinuos, o perioadă de 
timp din luna aprilie pregătin- 
du-se la București sub condu
cerea federației de specialitate 
și reinclusă în lotul olimpic 
înaintea Olimpiadei. Deși a a- 
vut de rezolvat și unele pro
bleme de sănătate, marea noas
tră gimnastă a făcut 
da puterii ei de 
ambiției, i-a 
meticulos decît 
nind hotărită 
dească și la 
clasă internațională, talentul ei 
excepțional. Fără acea greșeală 
de la paralele, Nadia ar fi ob
ținut fără nici o emoție, și cel 
de-al doilea titlu al său de 
campioană olimpică absolută, in 
ciuda tuturor obstacolelor pe 
care unele arbitre răuvoitoare 
i le-au pus în față. Desigur și 
medalia de argint este prețioa-

finalele pe 
• Premisele
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să, dar „aurul" 
pe drept marele 
rea valoare mondială pe care 
le posedă Nadia Comăneci, sin
gura dintre gimnastele prezente 
la cea de-a 22-a Olimpiadă 
care a cucerit două medalii de 
aur, sportiva româncă cu cel 
mai mare număr de medalii 
olimpice cucerite vreodată-

Dar, cum Jocurile Olimpice 
au trecut și la orizont se pro
filează de pe acum alte exa
mene de importanță majoră, 
ni se pare de mare utilitate 
analizarea cu maximă atenție 
a învățămintelor ce se des
prind pentru viitoarele întreceri, 
căci numai astfel se vor crea 
premisele unor noi și mari 
afirmări ale gimnasticii noas
tre feminine.

Valorificîndu-se experiența bu
nă de pînă acum, considerăm 
că se impune ca, de urgență, 
să fie luate măsuri ca lotul 
care se pregătește. Ia Deva, să 
fie întărit eu clemente tinere, 
de mare perspectivă, care să 
fie gata, intr-un timp cit mai 
scurt, să apere culorile țării în 
competiții de mare anvergură. 
Concomitent, este de datoria 
federației de specialitate, ale 
cărei merite în obținerea ma
rilor succese din ultimii ani 
sînt incontestabile, să acorde 
un sprijin mai eficient tuturor 
secțiilor din țară care dau gim
naste lotului reprezentativ, șl 
în primul rînd celor de Ia Baia 
Mare, Arad, Onești și Sibiu, 
pentru a le încuraja ca. și pe 
viitor, să se preocupe de for
marea unor tinere valoroase, 
competitive pe plan internațio
nal. întrucit pînă la campiona
tele mondiale viitoare a rămas 
ceva mai mult de un an, se 
cere ca, încă de pe acum, să 
fie învățate în întreaga țară 
noile exerciții impuse (cu care 
ar fi foarte util să se organi
zeze concursuri chiar în aceas-

Înainte de începerea exercițiului la sol al Nadiei Comăneci, soții Marta 
campioanei noastre ultimele indicații tehnice, pe care le ascultă cu atenți

tă toamnă), iar exercițiile liber 
alese să corespundă nu nivelu
lui minim al Codului Interna
țional de punctaj, ci celui ma
xim. adică să cuprindă cit mai 
multe elemente de noutate și 
risc, căci numai astfel se pot 
obține notații superioare în ma
rile întreceri internaționale. Dat 
fiind faptul că in ultimii ani 
gimnastica feminină româneas
că a fost masiv copiată în alte 
țări, este o datorie de onoare 
de a relansa în arena mondia
lă alte elemente tehnice de 
valoare, care să ducă mai de
parte, pentru o nouă perioadă, 
renumele școlii românești de 
gimnastică.

posibil 
această

să 
O-

GIMNAȘTII SUB COTA POSIBILITĂȚILOR

Șl EVOLUȚIILOR PREOLIMPICE
Se declara, înaintea startului 

olimpic de la Moscova, că echi
pa 
șanse 
seze 
deci 
ind 
a unor selecționate 
S.U.A., Japoniei sau R. P. Chi
neze. care dețineau poziții su
perioare în întreceri similare 
sau apropiate ca valoare, des
fășurate anterior. Pentru a-șl 
atinge, însă, obiectivul propus, 
gimnaștii noștri ar fi trebuit să 
evolueze la nivelul maxim al 
posibilităților, să nu rateze nici 
o execuție, să prezinte exerci
ții de ridicat nivel tehnic, cu 
care să se impună și să depă
șească reprezentativele Ungariei 
și Bulgariei, care aspirau și ele 
la medalia de bronz a Jocuri
lor Olimpice de Ia Moscova. -

După cum bine se cunoaște, 
gimnaștii români s-au situat pe 
locul IV pe echipe la cea de-a 
22-a Olimpiadă, realizînd totuși 
cea mai bună poziție de clasa
ment din toate participările lor 
anterioare la Jocurile Olimpice, 
dar acest Ioc trebuie analizat 
in contextul conjuncturilor men
ționate și nu trebuie să-i me
najăm pe olimpicii noștri pen
tru nereușitele lor. Și aceasta 
pentru că din nou. ca de atîtea 
ori în trecute competiții de 
mare anvergură, componenții 
reprezentativei noastre nu s-au 
mobilizat îndeajuns, nu și-au 
valorificat pe de-a-ntrcgul pre
gătirea efectuată, posibilitățile 
de care 
aliza o 
ridicat 
trece pe ei 
depăși cele mai bune realizări 
anterioare ale lor. Este adevă
rat. echipa noastră a avut o 
evoluție bună Ia exercițiile li
ber alese, grație căreia a reu
șit să depășească formația Bul
gariei jrj elasamentul final. Tre
buie să spunem însă că gim- 
naștii bulgari ar fi putut fi 
intrecuți cu mai multă ușurin
ță și fără mari emoții, dacă 
gimnaștii români n-ar fi ma-

noastră masculină 
serioase să 
pe locul 

pe podium, 
absența de la

are 
cla-i se __

al treilea, 
dată fi- 
competiție 

ca cele ale

dispuneau pentru a re- 
eomportare la cel mai 

nivel, pentru a se in- 
înșiși, .pentru a

nifestat unele slăbiciuni croni
ce, pentru care au mai fost 
criticați de nenumărate ori- 
Astfel, exercițiile impuse au fost 
executate sub nivelul așteptă
rilor și al prestațiilor din con
cursurile preolîmpice de verifi
care, echipa noastră, deși des
tul de vîrstnică și cu o bogată 
experiență competițională, a 
intrat cu destul trac în concurs 
(mai ales la bară fixă, sol și 
cal cu mînere), regăsindu-se 
abia la jumătatea întrecerii ; 
nu toți componenții formației au 
avut exerciții eu dificultate ri
dicată, de nivel realmente in
ternațional, toate acestea gre- 
vînd finalmente asupra, poten
țialului reprezentativei noastre 
și barîndu-i drumul în tentati
va de ocupare a locului trei, 
care era pe deplin posibil în 
condițiile date.

Din păcate, s-a jucat totul pe 
o carte, pe „cartea lui Dan 
Grecu“. deseori câștigătoare în 
trecut. Multiplul nostru cam
pion a făcut tot ce a

fost omenește 
cîștige și la 
limpiadă o medalie și a fost 
foarte aproape de a-și atinge 
obiectivul. Dar a lăsa totul pe 
umerii Iui nu are desigur nici 
o motivație și s-a dovedit că 
nu este o soluție, căci, 
acesta s-a accidentat în con
curs și medalia a fost pier
dută. Kurt Szilier, de două 
ori campion al țării și un 
gimnast cu reale calități, nu a 
confirmat, nici de data a- 
ceasta, speranțele : el a con
curat neconvingător, în general, 
nu și-a valorificat șansele de 
a se califica în finale și de a 
obține chiar medalii. Sorin 
Cepoi a fost lent, greoi, iar 
Romulus Bucuroiu, plin de am
biție și vigoare tinerească, nu 
s-a bucurat de o plasare mai 
bună în cadrul echipei astfel 
că a suportat handicapul „de 
deschizător".

Dincolo de nereușitele indi
viduale de concurs, este nece
sar să aruncăm o privire asu
pra deficiențelor de fond ale 
gimnasticii noastre masculine, 
pentru a putea vedea și ce 
trebuie întreprins în viitor pen
tru ridicarea gradului ei de 
competitivitate. Vom constata, 
astfel, că de ani și ani totul 
se rezumă la cele două secții 
fruntașe ale Capitalei, Dinamo 
și Steaua, ele fiind și campioa
nele ultimelor două decenii și 
tot ele furnizînd, de fiecare 
dată, componenții echipei na
ționale- Or, dintr-o masă de se
lecție redusă nu se va putea 
alcătui niciodată o reprezenta
tivă puternică ! Această lacu
nă atrage după sine altele, în
tre care cea mai periculoasă 
este poziția de 
drept de care 
sportivi, cărora 
tul cu vederea
teri grave, cum au fost cele 
ale lui Sorin Cepoi și Kurt 
Szilier de Ia campionatele na
ționale de la Constanța). Pe 
de altă parte nu se alpică un

iată,
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PARTICIPAREA LA OLIMPIAI
(Urmare din pag I)

și ale concursurilor olimpice, 
scrise de redactorii noștri spe
cializați in sporturile respecti
ve. Aceste retrospective prezin
tă. la început, un cadru mai 
larg, urmînd ca în lunile ur
mătoare, după concluziile re
zultate din analizele generale, 
să prezentăm perspectiva olim
pică pentru anul 1984.

După cum se știe, la Olim
piada '80, sportul românesc a 
fost reprezentat la 18 ramuri 
sportive, din cele 21 cîte cu
prinde programul olimpic, de 
către 239 de sportivi, aceasta 
fiind cea mai largă participare 
a sportivilor români la Jocuri
le Olimpice.

La bilanțul general de 25 de

medalii, dintre 
6 de argint și 
contribuit 9 sporturi și un nu
măr de 71 sportivi, alți 78 de 
sportivi clasîndu-se pe locurile 
IV—VI și mărind astfel numă
rul de puncte la 203. Cu acest 
bilanț sportul românesc iși 
păstrează poziția fruntașă olim
pică printre țările lumii, locul 
al 6-lea din 81 
pante.

La Olimpiada 
gistrat numărul 
dalii de aur. recordul de punc
te. dar și un deficit de două 
medalii la totalul 
25 față de 27 la 
Jocuri Olimpice de

La 9 ramuri de 
olimpie al țării noastre a cu
prins sportivi de mare valoare 
competițională internațională, •

care 6 de aur,
13 de bronz au

de {ări partici-

’80 a fost înre- 
record de îne

de medalii, 
precedentele 
la Montreal, 
sport, lotul

care 
tica 
man 
voie 
călă 
tism, 
halte 
be, 
aces 
limr 
te, ) 
pă, 
avui 
lanț 
Ace 
rată 
păși 
nut 
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vor 
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• In condițiile cele mai dificile — cel mai bun bilanț • Avem, 

într-adevâr, o echipă! • Ierarhiile olimpice dominate de vedete autentice

y ii dau 
Turner.
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IACOVE)

Așadar, flotila caiacului și 
canoei românești și-a recon
firmat renumele „de aur", in- 
toreîndu-se acasă de la cea 
de-a XXII-a ediție a Jocuri
lor Olimpice de la Moscova cu 
nădejdile noastre împlinite în- 
tr-un bilanț remarcabil : cinci 
medalii — una de aur, două 
de argint și două de bronz, 37 
de puncte pentru delegația o- 
limpică a României.

Ce reprezintă această „re
coltă" 7 Dincolo de orice alte 
considerații, trebuie să spu
nem, din capul locului, că re
zultatele de la Moscova repre
zintă cca mai bună comportare 
a caiaciștilor și canoiștilor ro
mâni la ultimele șase ediții ale 
Jocurilor. în întreaga istorie a 
participării românești la între
cerile olimpice ale acestei dis
cipline. momentul „Moscova’80“ 
este întrecut (și aceasta numai 
în privința numărului medali
ilor de aur) de momentul 
„Melboume’56“. care a marcat 
intrarea viguroasă a canoei 
românești în elita mondială. A 
fost, atunci, un moment de 
conjunctură într-o perioadă în 
care sportul padelei și pagaei 
se afla încă la vîrsta pioniera
tului.

Să revenim însă la bilan
țul de la Krilatskoe, incercînd 
să-i aflăm semnificațiile în 
condițiile tabloului de astăzi 
al caiacului și canoei mondia
le și în contextul 
acestei discipline la 
olimpică a 
Moscova.

Se poate 
de a greșL 
ce de 
zentat. 
ternică 
istoria 
prezente 
mari și mai mici, ale caiacului 
și canoei. s-au prezentat la 
start sportivii și echipajele de 
valoare afirmate în ultimii ani. 
Forța concursului a fost dată 
însă. în primul rînd. de nive
lul foarte ridicat de pregătire 
a majorității covîrșitoare a 
concurenților. nivel determinat 
de larga dezvoltare din 
mul deceniu a acestui 
de universalizarea celor 
perfecționate metode'și 
loace de antrenament, de 
cu narea 
tuturor 
desigur, 
fruntaș 
startul 
maximă a potențialului.

Aceste 
devărata 
garniturii 
contururi 
semnate la începutul 
rînduri : în 
condiții, caiaciști! si 
noștri 
zuîtat 
cum 
pă. 
tele 
număr de medalii, medalii de 
nur. puncte — locul al treilea, 
după U.R.S.S. și R.D. Germa
nă. dar înaintea tuturor celor
lalte țări cu forte si tradiții 
mai vechi sau maî noî. în 
plus trebuie să subliniem, ea 
o dovadă de valoare colectivă, 
faptul că România este singu
ra tară care a aliniat finalist! 
Ia startul tuturor celor 11 pro
be al®- programului olimnic.

Coborînd și mai în pro
funzime. se poate constata că 
toti cei 15 caiaciști si canoistl 
români care au luat startul în 
întrecerile olimpice și-au adus 
contribuția în puncte Ia bilan
țul total al delegației noastre. 
Este și aceasta o performanță 
care depășește orice realizare

CAIACUL $1 CANOEA 
ROMÂNEASCA LA J.O.

i n 11! IV V VI Puncte
1952
1956 3 0 0 1 1 — 261960 0 0 1 1 2 91964 0 2 3 1 1 —- 271968 1 1 1 1 — 1 20
1972 1 2 1 —1 1 1 24
1976 1 1 2 3 2 0 33
1980 1 2 2 3 1 1 37
Total 7 8 10 10 4 5 176

nteri<>ară a flotilei noastre și
care explică numărul total al 
punctelor (37), cel mai ridicat 
obținut vreodată de caiaciști și 
canoiști.

★
La fel de adevărat este însă 

că — dincolo de meritele de 
ansamblu — palmaresele se 
făuresc în 
tre marile 
rile de la 
monstrat-o

și-a apărat titlul la Moscova I 
—, iar Lubomir Lubenov, ve
detă nouă a canoei mondiale 
(campion la 1 000 m. „argint" 
la 500 m) aduce Bulgaria îna
intea Ungariei în clasamentele 
pe medalii și puncte 1 în ge
neral, se poate spune că toa
te probele au desemnat cîști- 
gători dintre sportivii cotați cu 
primele șanse, din 
lorilor recunoscute.
— și au fost cîteva 
petrecut în Jurul 
lor (precum Matija Ljubek la 
Montreal), ci în contraperfor- 
mantele cîtorva dintre cei con
siderați în rîndul marilor fa- 
voriți (Tamăs Wichmann — 
ultimul în finala de canoe 
simplu 1 000 m ; echipajul de 
caiac 4 al U.R.S.S.. neînvins 
în acest sezon — clasat acum 
pe locul 7 etc.). Se poate spu
ne că la Krîlatskoe. atît la 
nivelul forțelor de ansamblu, 
cît și în clasamentele indivi
duale ale probelor s-au vali
dat si reconfirmat valorile cu
noscute, rămînînd prea puțin 
loc pentru ascensiuni surprin
zătoare.

rîndul va- 
Surprizele 

— nu s-au 
învingători-

contribuției 
zestrea 

sportului nostru la

spune, fără teama 
. că regatele olimpi- 

ia Krîlatskoe au repre- 
de departe, cea mai pu- 
înclcștare de forte din 

acestui sport. Au fost 
toate forțele. mai

ulti- 
sport. 

mai 
mij- 

preo- 
constantă. de durată, a
— și. în primul rînd. 
a celor din grupul

— de a se prezenta la 
Olimpiadei la valoarea

elemente scot în a- 
lumină comportarea 

noastre, dau noî 
performantei con- 

acestor 
cele mal dificile 

eanoiștii 
obțin cel mai frumos re
de ansamblu de pînă a- 
Flotila noastră ocu- 

în toate clasamen- 
care se pot alcătui —

— palmaresele 
primul rînd de că- 
valori. Iar întrece- 
Krîlatskoe au de- 

nu numai în cazul

Cum a concurat, deci. în a- 
ceste condiții, echipa noastră? 
Răspunsul Se află în bilanț și 
în rîndurile de mai sus : bine, 
înseamnă, oare, că la Krîlat-

BILANȚUL DE LA KRILATSKOE
CLASAMENT PE MEDALII : U.R.S.S. 4 aur, 2 argint,

1 bronz ; RJ). Germană 4—1—3 ; ROMANIA 1—2—2 ; Bul
garia I—2—2 ; Ungaria 1—1—1 ; Spania 0—1—1 ; Australia 
0—1—0 ; Franța 0—1—0.

CLASAMENT PE PUNCTE: R.D. Germană 49 p, U.R.S.S. 
47 p, ROMANIA 37 p, Bulgaria 25 p, Ungaria 21 p. Polo
nia 11 p. Australia și Franța 10 p, Spania 9 p, Cehoslova
cia 8 p, Iugoslavia 6 p, Suedia 4 p. '
2 p, Cuba 1 p.

Finlanda și Italia

foarte bună — Zafiu si Eșeanu, 
sportivi experimentați, au făcut 
parte din caiacul de patru și la 
Montreal — șl, printr-un finiș ex
trem de puternic — cel mai bun 
timp pe ultimii 250 m dintre toa
te finalistele, inclusiv oamplona- 
na, Ii. D.Germană I — a ajuns de 
pe locul 6, pe care se afla după 
trei sferturi ’ 
secund.

La CAIAC 
Dîba (500 m) ... 
nu (1 000) au cucerit medalii de 
bronz. Dîba a fost Întrecut de 
Vladimir Parfinovici (invincibil 
la această oră) și australianul 
John Sumegl, care confirmă me
dalia de argint de la campiona
tele mondiale de la Duisburg. 
Faptul că Dîba urcă pentru a 
doua oară consecutiv pe podiu
mul olimpic este’o mare perfor
manță. gindindu-ne că perioada 
de strălucire maximă a unul 
„sprinter", așa cum e campionul 
nostru, se dovedește in general 
scurtă. Or, au trecut, iată, șase 
ani de clnd Dîba ciștiga primul 
titlu mondial. Campionul pro
bei, Parfinovici, este acum ceea 
ce era Dîba in urmă cu 4—5 ani, 
și trebuie să acceptăm această 
evidență chiar dacă păstrăm nos-

Țicu la caiac dublu 1 (Mia 
Jumătatea finalei ei se

de cursă, pe locul
SIMPLU, atît Vasile 
cit și Ion Bîrlădea-

Ion Bîrlădeanu a completat „seria" medaliilor cucerite in finalele de caiac-canoe. Antrenorii 
emeriti Nicolae Navasart ?i Radu Huțan sint primii care-l felicită pe talentatul nostru caiacist 

Foto : Dragoș NEAGU

delegației nostre, în fruntea 
căreia Ivan Patzaichin și-a 
atras noi sufragii pentru titlul 
de cel mai valoros canoist al 
tuturor timpurilor, ci si în ca
zul celorlalte echipe. Astfel, 
din cele patru medalii de aur 
ale garniturii sovietice, trei se 
leagă de numele caiacistului 
Vladimir Parfinovici (K 1 
— 500 m. K 2 — 500 și 1 000 m, 
ambele împreună cu Serghei 
Ciuhrai). cele două titluri ale 
caiaciștilor din R.D. Germană 
trebuie alăturate de numele 
lui Rudiger Helm — singurul 
învingător de Ia Montreal care

LA ORA RETROSPECTIVELOR
: gimnas- 
greco-ro- 

notaj, tir, 
, box și 
uri, atle- 
libere și 
fost sla- 

realizările 
urilor O- 
volei fe- 

uri în a- 
5 nu au 
ie la bi- 
Moscova.

■incipală a
* te a de

talii obți-

mplinirile 
;tă în re

le inau- 
iin acest 
stru.

Acest serial debutează cu gim
nastica și caiacul-canoea. două 
sporturi care se află în fruntea 
realizărilor olimpice românești 
de la Moscova :
1, Gimnastica : 7 medalii (24-3-ț-2)
47 p.
2. Caiac-canoe : 5 medalii (i-j-24-2) 
37 p.

Gimnastica feminină româ
nească a demonstrat și la Mos
cova clasa mondială pe care o 
deține din anul 1976, în frunte 
cu steaua echipei României, 
Nadia Comăncci, gimnastă ieși
tă din comun, care a impre
sionat întreaga lume sportivă 
prin virtuozitate și grație, cres
cute și modelate cu trecerea 
celor patru ani, de la 14 la 18 
ani. în afara acestor realizări, 
gimnastica noastră feminină pri
vește înainte, spre anii ce vin.

spre cea de a XXIII-a Olim
piadă, la care unele echipiere 
de bază acum, inclusiv Nadia, 
s-ar putea să nu mai facă 
parte din echipă în 1984. De 
aceea se poate considera că 
pentru gimnastica feminină ro
mânească începe o nouă etapă.

Caiacul și canoea, o flotilă 
harnică, ambițioasă și prodi
gioasă, a reconfirmat colecția de 
medalii a ultimilor ani și a fost 
pe canalul Krilatskoe. în ulti
mele două zile de întreceri ale 
Jocurilor Olimpice, speranța de 
ultimă oră a medaliilor. împli
nită cu brio de la Ivan Pat- 
zaichin la Ion Bîrlădeanu

Dar redactorii noștri reiau 
pentru dumneavoastră comen
tariile olimpice, la o lună de 
la lacrimile ursulețului Mișa- 
cea mai reușită mascotă de pî- 
nă acum a Jocurilor Olimpice.

skoe ne-am fructificat, în pro
porție maximă, șansele în fie
care din cele 11 probe ? Nu. 
Fără a diminua un bilanț care 
rămine. totuși, record, si fără 
a afișa un „curaj postfestum", 
ne putem da seama, dintr-o 
sumară recapitulare a evoluți
ilor celor 11 echipaje româ
nești. că afirmarea noastră ar 
fi putut fi și mai puternică, 
că numărul de medalii și de 
puncte ar fi putut fi și mai 
mare. Vă propunem, așadar, o 
trecere în revistă a echipaje
lor pe care le-am aliniat și 
scurte considerații ce margi
nea curselor respective.

La CANOE DUBLU 1000 m, Ivan 
Patzaichin și Toma Simlonov au 
cîștigat Intr-o manieră categori
că. Cuplul nostru, format abia în 
luna iunie, a lăsat o impresie 
de forță uimitoare, fără a apela, 
totuși, la toate resursele de care 
era capabil. Toma Simionov s-a 
dovedit partenerul ideal pentru 
Patzaichin. care îșl încheie ca
riera olimpică cu o victorie în 
aceeași prpbă în care cîștlgase 
titlul olimpic cu 12 ani în urmă, 
la debut.

La CANOE DUBLU 500 m. Pat
zaichin și Petre Capusta au obținut 
medalia de argint Graficul cursei 
ne arată că diterența față de în
vingători s-a creat pe primii 100 
m — ai, noștri au luat un start 
mai slab —. menținîndu-se apoi 
pînă la sfîrșit Există păreri că 
echipajul Patzaichin — Simionov 
ar fi cîștigat și pe distanta mai 
scurtă. Chiar dacă am fi încli
nați s3 avem ace"a«-t oninie. nu tre 
bule să uităm că Patzaichin și 
Capusta erau înaintea finalei 
campionii mondiali ai distantei..

VA CAIAC 4 ne t 000 m med-vis 
de argint deoășește cota cu care 
era creditat echioaiuî nostru 
Mihai Zafiu - Vasi’e Dîba - 
Ton G-*3n*ă — Nieusor Fseanu
A mb^—ațiunea conducă tn fina13 
de Zafiu a făcut o cursă tactică

talgta invincibilității lui Dîba din 
perioada Montrealului...

Medalia lui Bîrlădeanu este răs
plata unul act pe care avem toa
te motivele să-l considerăm drept 
o faptă de eroism sportiv. La 
începutul lui iunie, în timp ce se 
afla la o regată internațională, 
Ion Bîrlădeanu cădea la pat cu 
un diagnostic ce părea să-l nă
ruie șansele de a participa la 
Jocurile Olimpice : oreion. Bîr
lădeanu s-a dat jos din pat 
înainte de a primi avizul medici
lor, s-a pregătit cu o ambiție 
deosebită pentru a recupera for
țele și timpul pierdut. La un 
moment dat, aproape nimeni nu 
mai credea în revenirea lui. Dar 
Bîrlădeanu a reușit să intre în 
echipă șl, mai mult de-atît. la 
capătul finalei de caiac simplu 
1000 m doar 29 de sutimi l-au 
despărțit de medalia de argint, 
care ar fi repetat ierarhia de la 
campionatele mondiale din 1979. 
In condiții normale, această me
dalie l-ar fi revenit fără îndoială 
și. fără să-i supralicităm șansele 
virtuale. 
Helm 
ra cu 
real...

Aici 
lor noștri. Ea ar fi putut 
prinde încă două din cele 
echipaje care s-au clasat pe lo
cul 4 Astfel, la caiac dublu fete, 
Agafia Buhaev și Elisabeta Bă- 
bennu au pierdut .medalia chiar 
pe linia de sosire, după ce sc a- 
fiaseră mai tot timpul pe poziția 
a treia, iar la un moment 
chiar pe locul 2. Diferența 
care au pierdut, 9 sutimi 
secundă nu poate fi sesizată cu 
ochiul liber ! Echipajul este nou. 
a fost alcătuit abia în primăvară, 
rînd Băbeanu (18 ani) a luat lo
cul eoeehiolerei tradiționale a 
Avafiei Buhaev Nastasia Nichl- 
tov bolnavă Comnortarea fete
lor poate fi considerată. totuși 
ca bună ca si a Măriei Ștefan în 

oe simplu
-r-u r>e ultimii metri au pierdut 

b-onaul — sau poate chiar ar- 
vin+nl ! — Alexandru Giura si

Nicolae
m. La 
aflau pe locul 3. Au accelerat pu
ternic pe următorul sfert ai cursei 
șl la 750 m se aflau pe poziția a 
doua, la mai puțin de o secun
dă de cîștigători, Parfinovici — 
Ciuhrai. Acest efort l-a costat în 
final, ciad n-au putut răspunde 
atacului echipajelor spaniol și 
ungar. Dacă Giura și Ținu ami- 
nau finișul cu 150—299 m, ei ar fi 
sosit, credem, pe locul 2. Ori
cum, caiaciști! noștri au făcut o 
cursă curajo>asă și printre învin
șii lor se atiă între alții, celebrii 
Hempel—Noile (R.D. Germană).

La caiac dublu 500 m perechea 
Bîrlădeanu—Giura, formată cu 
puțin timp înaintea J.O., n-a dat 
randamentul scontat, din lipsă de 
omogenitate, și n-a putut sosi 
decît pe locul 6, intr-o finală 
foarte puternică.

în sfîrșit, Lipat Varabiev a 
luat startul în ambele probe de 
canoe simplu, sosind al 7-lea la 
500 m și al 5-lea ta 1004 m. El 
n-a contat în lupta pentru me
dalii decit o scurtă secvență din 
finala de 1 000 m, părîndu-ne 
lipsit de nerv, de forță. Văzîn- 
du-1 pe Lubenov ciștigind „mia", 
ne-am Întrebat dacă lui Patzai
chin i-ar fi fost de ajuns 55 de 
minute de recuperare între pro
bele de simplu și dublu, Probabil 
că da... Și ne-am mai adus a- 
minte că in mai, la regata Sna- 
gov, Dobre Nenciu (20 de ani) il 
întrecea, în aceeași probă, fără 
drept de apel, și pe Lipat Vara
biev, și pe Matija Ljubek. cam
pionul probei, la Montreal, și pe 
Lubomir Lubenov, campion olim
pic la Moscova... Iar Nenciu. li
derul „noului val" pe care II 
așteptăm Ia canoe, nici n-a fost 
măcar prezent la Krilatskoe...

Revenim asupra echipei și a 
bilanțului ei, recunoscînd că 
este mai ușor să spui, la sfîrșit, 
„dacă..., poate..." s-ar fi putut 
poate, mai bine. Dar este bine 
și așa, și pentru aceasta se 
cade să subliniem nu numai 
efortul sportivilor, proveniți, 
toți, de la cele două mari co
lective ale caiacului și canoei : 
Dinamo și Steaua, ci și meri
tele celor care s-au ocupat, cu 
pasiune și pricepere, de pregă
tirea lotului, antrenorii eme- 
riți Radu Hu(an, Nicolae Na- 

- vasart. Stavru Teodorov, Maria 
Navasart, colegii lor Aurel Ver- 
nescu. Alexandru Skurka și 
Serghei Filip, metodistul Con
stantin Tiron, medicul Constan
tin Novac și asistenții medicali 
Coriolan Lalu și Traian Florea, 
care au avut destule probleme, 
și nu ușoare. Să menționăm 
și preocuparea permanentă a 
federației de a asigura lotului 
olimpic, în fiecare etapă, cele 
mai bune condiții de pregătire. 
Vorbind despre cei doi antre
nori coordonatori, Radu Huțan 
și Nicolae Navasart, trebuie să 
spunem că, dincolo de orgoliile 
personale ale unor mari tehni
cieni, ei au reușit să găsească, 
în colaborare, cea mai bună so
luție în proba în care șansele 
noastre de afirmare, erau cele 
mai mari : Patzaichin, de la 
Dinamo, și Simionov. de la 
Steaua, au cîștigat, împreună, 
titlul olimpic pentru România 1

*

poate că nici Riidiger 
nu și-ar fi putut apă- 
succes titlul de la Mont-
se încheie lista medaliați- 

cu- 
trei

dat 
la 
de

încet, îpcet, concursul de la 
Krîlatskoe va deveni o aminti
re, o amintire frumoasă, așa 
cum sînt multe în istoria floti
lei caiacului și canoei româ
nești. Nu putem încheia aceste 
rînduri decît cu un gînd bun 
pentru viitor. Gindindu-ne la ce 
va fi, trebuie să spunem însă 
cîteva cuvinte despre un mo
ment important pe care caiacul 
și canoea românească îl trăieș
te acum : momentul despărțirii 
de Ivan Patzaichin, canoistul a 
cărui contribuție la creșterea 
prestigiului sportiv al României 
îl așează, 
românesc 
la loc de 
Patzaichin 
vrea să-l 
tea flotilei, pentru a avea me
reu sentimentul de încredere și 
mîndrie pe care l-am avut în 
ultimii 12 ani. Numele lui Pat
zaichin va însemna întotdeauna, 
și nu numai pentru cei care 
au fost contemporani cu ispră
vile sale, o părticică din glo
ria sportivă a patriei, scrisă cu 
talent, muncă și dăruire

în istoria sportului 
și în inimile noastre, 
frunte. Am vrea ca' 
să nu se retragă, am 

știm mereu în frun-

Vladimir MORARU



SPORTIVII DE LA STEAUA AU DOMINAT
MARATONUL" CAIACULUI//'

417 caiaciști șl canoiști din 
28 cluburi și asociații, printre 
«i fiind și sportivii din comu
na Dăbuleni (județul Dolj), 
s-au prezentat la ediția din 
acest an a campionatelor na
ționale de seniori. în rîndurile 
lor, numeroși juniori mari și 
mici afirmați la întrecerile 
rezervate categoriilor lor de 
virstă.

Conform tradiției, finalele 
au debutat cu probele de 
fond (10 000 m). în care spor
tivii au trebuit să acopere de 
două ori (dus și întors) un 
traseu lung de 2500 m. Disputa 
caiacelor de patru persoane a 
prilejuit un duel interesant 
între reprezentanții cluburilor 
Steaua și Dinamo. Cu un echi
paj mai omogen, primii au 
învins la o diferență de 18 se
cunde. Al doilea succes al ca- 
iaciștilor de la Steaua l-au 
obținut Grigore Constantinov 
și Mihai Agachi în proba 
dublu. Ei au dominat net 
trecerea cu sportivii de 
Delta Tulcea și Dinamo,

de 
în- 
la 

tre-

$11111 DIN VOLEI
<* NORMELE DE CONTROL. 

Sportivii cărora li s-a aprobat 
transferul pentru echipe de Di
vizia A (în perioada de transfe- 

I rări 25 iulie—15 august) vor a- 
vea drept de joc ta aceste echipe 

! pînă ta data de 15 octombrie fă- 
i ră obligativitatea trecerii norme- 
! l-or de control. El vor trebui să 
; se prezinte însă la trecerea nor- 
■ mei or, odată cu echipele la care 

au fost transferați, . în perioada 
ce va fi fixată de federație, în 
vederea obținerii 
joc pentru - ediția 
campionatelor • 
la normele de control 
juniori au fost programate pen
tru data de 17 septembrie, ta 
sala de la complexul sportiv „23 
August”.
• „CUPA CALCULATORUL" 

s-a încheiat aseară, în sala O- 
limpla. Ultimele rezultate : C.S.M. 
Suceava — România juniori B 
3—0, România juniori A — Calcu
latorul B 3—0, Dlnamo — Cal
culatorul A 3—0 C 
venit echipei Dlnamo, 
România j-uniorl A sl 
rul A.
• PRIMA PARTIDA

lui de baraj pentru 
In Divizia națională ... _____
și școlari s-a desfășurat ieri pe 
terenul de ta Dinamo : C.S. Șco
lar 1 București — Lie. industrial 
12 București 2—3.

cînd linia de sosire cu un a- 
vans de aproape un minut.

în cursa caiacelor de o per
soană toată lumea aștepta vic
toria brăileanului Anghel Co- 
man. Acesta s-a instalat de la 
început la conducere, dar la 
prima turnantă (2500 m) a a- 
vut neșansa să se răstoarne 
(!), fiind nevoit să abando
neze. în aceste condiții, victo
ria a revenit unui outsider, 
Florin Marinescu (tot de la 
Steaua). Pe celelalte două 
locuri ale podiumului de pre
miere au urcat reprezentanții 
unor centre (Arad, Tg. Mureș) 
pe care eram mai puțin obiș- 
nuiți să-i vedem printre lau- 
reați.

Un nou duel 
Steaua l-a prilejuit 
nul“ canoelor de două 
soane. Cu un start 
guros, dinamoviștii 
nov și Gherasim 
s-au distanțat încă 
ma lungime cu un 
25 de secunde, pe care au reu
șit să-l păstreze pînă la sfîr- 
șit. Cu succesul lui Mihai Ti- 
mofte la canoe simplu, spor
tivii de la Steaua au acumu
lat 4 (din 5) titluri de cam
pioni.

Dinamo — 
,,marato- 

per- 
foarte vi- 
Osip Iva- 
Munteanu 

de la pri- 
avans de

Adrian VASILIU

SI CANOE!
Rezultate tehnice : K 2 10 000 

m : 1, Steaua (Grigore Constan
tinov * — Mihai Agachi) 37:45,2 ; 
2. Delta Tulcea (I Sidor — Al. 
Axente) 38:43,2 ; 3. Dinamo (Șt. 
Canacaș — D. Maiachin) 39:29,7 ; 
4. Dlnamo (N. Soloduhin — D. 
Teodorov) 40:35,7 ; 5.- Constructo
rul Hunedoara (V. Ciubotarii —
1. Ferenczi) 41:49,2 ; 6. SCCCPN 
Dăbuleni (S. Domozlnă — M. Po
pa) 44:42,8 ; K1 10 000 m : 1. Flo
rin Marinescu (Steaua) 40:39,9 ;
2. Teodor Lupău (Constructorul
Arad) 41:39,6; 3 Dumitru Negrea 
(Voința Tg. Mureș) 42:11,6; 4. “ 
Nazar (Dlnamo) 42:41,4 ; 5. 
Mihailov (Dinamo) 44:10,6, 6. 
Gingirov (CSM .....................
K4 10 000 m î '
Susoi» 
PamacaL 
2 Dinamo 
36:08,59 ; 4.
36:12,19 ; 5. 
36:50,20 ; 6.
C 2 10 000 
Ivanov 
39:06,2 ; 
— Th.
S teama 
vraim) ...
Dracula — I Dinescu) 43:20,0 ; 5. 
Dunărea (V. Ciot — I. Petrea) 
43:59,0 ; 5. Olimpia Buc. (M. Bo
ca —• A Ivan) 44:01,8 ; CI 10 000 
m : la Mihai Timofte (Steaua) 
44:03,2 ’; 2. Nichita Sergan (Steaua) 
44:21,3 ; 3. Pavel Cozlov (Dina
mo) 44:44,6 ; 4. C. Duma (Marina) 
46:36,0 ; 5 L. Frângeți (Din.) 
48:01,4 ; 6. I. Roh (Din.) 48:14,8.

S. 
C. 
P. 

44:27,6 ; 
(Zahar 

Gavrilă 
33:24,52;
Steaua 

Constanța 
Mangalia 

Olimpia Buc 37:08,00; 
m : L Dinamo (Osip 
Gherasim Munteanu) 
Steaua (I. 

Cobzarencu) 
(N. Mihăiescu 
40:16,9 ; 4 Dinamo (M.- - . ------ 5

Delta)
1. Steaua 

Andreian Ștefan, 
’ Anton Smîdu) 

33:42,28 ; * 
Farul
Marina

3.

2. Cornlenco 
39:31,2 ; 3. 
— C. A-

in campionatul de rugby,

ETAPA A VII-a SE ANUNȚĂ FAVORABILĂ GAZDELOR

„ZONELE" DE BOX
ÎNAINTEA ULTIMELOR GALE

întrecerile fazei de zonă a cam
pionatelor naționale de box ala 
seniorilor, desfășurate la Brăila 
Craiova, Sibiu și Timișoara, se 
apropie de sfîrșit, o partef dintre 
finaliști fiind desemnați. Spre 
deosebire de anii trecuți. la a- 
c castă ediție „zonele** nu vor 
mai avea... cîștigătorl, finaliștil 
calificîndu-se în turneul de la 
București, unde vor fi desemnați 
cei 11 campioni naționali. Lată 
relatări ale corespondenților noș
tri de la Întrecerile celor patru 
„zone**.

BRAILA. Cea de a patra gală 
desfășurată în localitate ne-a 
oferit partide interesante, dlrz 
disputate. O mențiune specială 
merită pugiliștil I. Vladimir (Di
namo) șl T. Roșu (A.S.A. Cluj- 
Napoca) învingători la categoria 
semimijlocie. pentru boxul lor 
tehnic, spectaculos. Rezultate teh
nice. Semlmuscă: L. Perdea (Cri
șul) b.p. Gh. ROșianu (Min. Mol
dova Nouă) ; semiușoară: D. Tu- 
dorache (Unirea Focșani) b. ab. 
3 N. Burlacu (Voința Rm. Sărat), 
N. Brînzel -
Gurban (______ ______
(Constr. Vaslui) b.p. G. Dintea (Votata Iași), — — —
rul) b.p. _ '
rad) ;
(Farul) b.p. 
tați), - —____  _______
C. Ștefanovlci (Nloolina), T. Roșu 
(A.S.A. Cj.-Napoca) b.p. T. Plr- 
ju (Rul. Bîrlad). P. Cojocaru 
(Met. Tîrgoviște) b.p. C. Tivda 
(Met Bîrlad). N. COSTIN — 
coresp.

un spectacol pugilistic de cali
tate, răsplătit cu aplauze de că
tre spectatori. Rezultate tehnice. 
Semimuscă : V. Iordache (St. r. 
Brașov) b.p. D. Brăneanu (Vo
ința Sibiu), V. Bacs (Dlnamo) 
b.p. C. Blaga (Mureșul Topllța) : 
cocoș : V. Nicorescu (Prahova) 
b.p. D. Mălăescu (Met. Plopeni); 
A. Alexandru (Voința Cj.-Napo
ca) b.p. S. Bakl (A.S.A. Tg. Mu
reș) ; semiușoară : I. Bucluleao 
(Steaua) b.p. Gh. Băjenaru (Oțe
lul Cîmpina), V. Ioana (Musce'.ul) 
b.p. FI. Stan (Dlnamo) ; mijlocia 
mică: St. Boldea (Voința Cj.-Na
poca) b.p. M. Miclăuș (Voința 
Cj.-Napoca), D. Petropavlovschi 
(Mecanică fină Buc.) b.p. I. Mo- 
rolță (Prahova); mijlocie: V. Cicu 
(Dinamo) b. ab. 3 N. Haraboc 
(St. r. Brașov), FI. Ungureanu 
(Muscelul) b. ab. 1 Al. Belciug 
(Oțelul Cîmpina) : grea : D. 
Cu (B.C. " "
(Voința 
(Rapid) b. ab.
Brașov). L IONESCU

Mi-
Gălați) b.p. St. Kalay 
Cj.-Napoca), V. VasUa 

‘ ‘ ' Chifu (Rul.
— coresp.

2 I.

(Nicolina) b.p. N. 
(Steaua), C. Mocanu
... FI. Zamfir (Fa-

F. Barna (Motorul A- 
senumijlocle : T. Spînu 

D. Bute (B.C. Ga- 
I. Vladimir (Dlnamo) b.p.

întrecerile s-au 
ta un nivel calitativ 
Rezultate tehnice. Co- 

Ignea (Rapid) b.p. U 
(Steaua), N. Nicolae

dreptului de 
1980—1981 a 

RESTANȚELE 
pentru

Dinamo
Cupa a re- 
, urmată de 

Calculato-
a turneu- 
promovare 
de juniori

„CUPA GORJULUI" 
LA MOTOCROS

Mîine se va desfășura pe tra
seul de la Tg. Jiu „Cupa Gor- 
jului", în organizarea asociației 
sportive ITA din localitate, des
chisă motocrosiștilor de toate 
categoriile. Primul start se va da 
ta ora 10.

Consultînd programul, etapa 
a VII-a a campionatului de 
rugby, aparent cel puțin, pare 
a fi mai puțin spectaculoasă. 
Totuși, prin prisma clasamen
tului, ea devine extrem de 
interesantă, fiecare formație 
dorind să-și asigure un loc 
cit mai bun în ierarhia Di
viziei A. Etapa a VII-a va 
coincide (probabil), cu o nouă 
victorie la scor a Stelei, care 
întîlnește pe Constructorul 
Constanța (teren Steaua, ora 
9,30) ; cu un meci ceva mai 
dificil pentru Dinamo, care va 
juca Ia Timișoara cu Univer
sitatea ; cu noi puncte adu
nate de urmăritoarele lideru
lui : Farul 
proaspăta 
P.T.T. Arad, .
calități) și Știința Cemin Baia 
Mare (joacă, de asemenea, a- 
casă cu Rapid București) și 
cu primul succes, așteptat, al 

va fi 
propriu 
Grivița 

șansă 
Biriad

șanî, va întîmpina destule, di
ficultăți în fața impetuozității 
Snortului studențesc.

Clasamentul la zi
STEAUA 
Dinamo 
Șt. B. Mare 
Farul C-ța.
Grivița Roșie 
Sportul stud. 
PTT Arad 
Șt. Petroșani 
„U“ Tim.

(meci acasă 
divizionară

nu lipsită
cu 
A, 
de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
9.

10. CSM Sibiu
11. Constr. C-ța
12. Rul. Bîrlad
13. Rapid Buc.
14. „Poli” Iași
• tn ultimul . 

în România : Bath (jr.) 
II Constanța 22—4 (3—4)

71-

10 
ÎS
10 
ÎS
13
13

37
24
28
67
79

68- 75 
35-112 12 
45- 99 11 
40- 76 10 
21- 50 8 
37-103 8 
42-142 8 
30-165 8 

20-122 6

113
2 0 4
113
113
10 3

6 0 2 4
6 0 0 6

meci al turneului
C.S.Ș.

CRAIOVA. Reuniune urmărită 
Cu interes de spectatori. Remar
căm forma bună a ^semlușoru- 
lul“ Tiberta Cucu (Steaua). Re
zultate tehnice. Semiușoară : I. 
Popescu (i.o.B. Balș) b. ab. 3 
D. Enache (C.S. Medgidia), St. 
Mlu (Constr. Slobozia) b.p. “ 
Tamirzan (Muscelul) — decizie 
eronată, Gh. Dospinolu (Met. PIo- 
peni) b.p. V. Toropleanu (Met. 
Rm. Vilcea), T. Cucu (Steaua) 
b.p. E. Preda (Met. Rm. Vilcea); 
semimijlocie : FI. Grecescu (Elec- 
troputere) b.p. A. Mlcu (Cim. 
Medgidia), L Parepa (Steaua) 
b.p. M. Ipate (C.S.M. Pitești). D. 
Găltănaru (Met Rm. Vilcea) b.p. 
I. Cheltuianu (Dlnamo), C. Ghta- 
dăoanu (Ceahlăul) b.p. A. Smtdu 
(Constr. Slobozia) ; mijlocie: I. 
Ghiță (Constr. Slobozia) b.p. L. 
Pop (Crișul), M. Cultaeac (UR- 
BIS Buc.) b. ab. 
(Met. 
(C.FJl. 
(Rapid).

SIBIU.

c.

1 O. Clutescu 
Vîlcea), P. lancu 

Cnaiova) b.p. T. Enache 
St. GURGUI — coresp. 
„Semifinalele" au oferit

Rm.

De mîine, pe aerodromul Strejnic - Ploiești
lui „Poli“ Iași, 
confruntată pe 
cu C.S.M. Sibiu. ___
Roșie păstrează prima
în fața Rulmentului _____
(teren Parcul Copilului, ora 
9). în timp ce Știința Petro-

care 
teren 
R.C. CAMPIONATUL NATIONAL

• La întreceri vor lua parte
DL ZBOR CU MOTOR

și invitați de peste hotare

COMPORTARE BUNA A AUTOMOBILIST!LOR 
ROMÂNI LA „RALIUL HEBROS"//

O Automobiliștii români pre- 
zenți la startul „Raliului Hebros“, 
din Bulgaria — cea de a Ill-a 
etapă a Campionatului balcanic 
— au obținut rezultate bune. 
Astfel, la clasa 1300, grupa a 
H-a, primele două locuri- au fost 
ocupate de echipaje românești : 
1. A. Szalai - D Mălăuț, 2. I. 
Olteanu — P. Vezcanu, iar la 
clasa 1300. grupa 1, primul loc .8 
revenit cuplului I. Matei — G. 
Mihăilescu (primele două for
mații sînt ale I.A. Dacia Pitești, 
ultimul ----- — ~
echipe, 
menea, 
genera] 
primul 
Ivan Petrov, pil o tind un 
131 Abarth.

S Astăzi, la. Hunedoara, se des
fășoară un concurs de viteză pe 
circuit, de fapt cea de a IV-a e- 
tapă a campionatului republican. 
Ba _ start, printre alții, Șt. laneo- 

Grigoraș, E. lonescu- 
I. Buerebista ș.a.

viei, N. 
Cristea,

de la Cetate Deva). Pe 
Dada o ocupat, de ase- 

locul 1. In clasamentul 
al „Raliului Hebros". pe 

loc s-a situat bulgarul 
---- ' Flat

• In 
cursuri 
brie, la . _ .. _
premieră pe acest traseu, cea de 
a IV-a etapă a campionatului de 
viteză tn coastă ; 20 septembrie, 
la București competiția de vi
teză pe circuit „Marele premiu al 
municipiului București”, cea dea 
V-a etapă a campionatului de 
viteză pe circuit.

această lună, două con- 
importante : 13 septem- 
Băl$oara dud. Cluj) în

COMUNICAT AL F. R. HANDBAL
Avînd în vedere unele mo

dificări ale regulilor de joc, 
precum și interpretarea aces
tora, stabilite de Federația In
ternațională de Handbal. F.R.H. 
hotărăște următoarele :

1. începînd cu data de 1 
septembrie 1980, jocurile de 
handbal pentru echipele femi
nine din campionatele republi
cane categoria A—B și cam
pionatul de calificare se vor 
desfășura pe durata a 2 re
prime a 30 minute (în campio
natul de junioare I timpul de 
joc rămîne în continuare de 
2X25 minute).

2. Arbitrii vor trebui să sanc
ționeze cu severitate, prin mă
suri tehnice și disciplinare :

a) jocul neregulamentar și 
mai ales acela care periclitea
ză integritatea corporală a ad-

Pe cîmpul de zbor de ta Strej
nic al aeroclubului „Gheorghe 
Bănctalescu" din Ploiești se va 
desfășura, începînd de mîine, cea 
mai de seamă competiție aviatică 
din acest an : Campionatul na
țional de zbor cu motor, la care 
vor lua parte și invitați străini, 
eveniment înscris printre mani
festările prilejuite de sărbătorirea 
a 60 de ani de aviație. civilă ro
mânească ” 
nească de 
voltată pe 
pionieri ta . ___ _______ ___
impus cu vigoare pe plan Inter
național. mai ales cu prilejul ce
lor trei ediții ale ....
Balcanice ~ '
garta 1977 __  ____ ___
gate tatr-o manieră spectaculoasă 
de piloțli noștri. Această afirmare 
a fost posibilă prin pregătirea 
unor tinere talente sub îndruma
rea unor ași al acrobației, dar 
mal ales datorită condițiilor de 
care dispune aviația noastră 
sportivă : dotare tehnică excep
țională, asigurată prin Departa
mentul aviației civile, șl posibili
tăți de Instruire dintre cele mai 
bune. Iată de ce noua confrun
tare internațională, cu participa
rea unor ași ai zborului din U- 
nlunea Sovietică. Cehoslovacia șl 
Bulgaria, este așteptată cu mult 
Interes. Deschiderea competiției

Noua școală româ- 
acrobație aeriană, dez- 
tradițiile înaintașilor, 
aviația mondială, s-a

Campionatelor
(Iugoslavia 1975, Bul- 
România 1979), cîștl-

Pag.a6o|SportuI

versarulul (atac cu pumnul, îm
brățișarea adversarului, îm- 
brîncirea adversarului, atac ne
regulamentar din spate asupra 
brațului de aruncare) ;

b) manifestările nesportive 
(nerespectarea distanței de 3 
m la executarea aruncărilor 
nelăsarea sau îndepărtarea min
gii de la locul unde s-a comis 
abaterea, protestele jucătorilor 
de pe terenul de joc sau de pe 
banca rezervelor, inclusiv ale 
oficialilor care însoțesc echipa 
respectivă).

3. Arbitrii 
moveze cu 
bărbătesc, 
forței corporale pentru bararea 
drumului adversarului, cu sau 
fără minge, sau in acțiunile de 
deposedare a adversarului de 
minge.

Oficialii, antrenorii și jucâ 
torii echipelor și în mod spe 
cial arbitrii vor trebui să aeor 
de toată atenția respectării ce
lor de mal sus.

va avea loc mîine pe Strejnic, 
începînd de la ora 9,30 și va fi 
urmată de un bogat program de 
demonstrații de zbor, la care sînt 
așteptați luMtorii acestui sport. 
In zilele următoare sînt progra
mate : evoluțiile acrobatice o- 
bligatorii cuprinse în regulamen
tul Campionatului mondial — e- 
dlția 1980, program de figuri a- 
crobatice Impuse, necunoscute ; 
figuri acrobatice liber alese șl 
zboruri acrobatice demonstrative 
contînd pentru Cupa „Gheorghe 
Bănciulescu”. Aviația noastră 
sportivă va £1 reprezentată de 
trei echipe, pregătite de antre
norul Constantin Manolache, 
maestru emerit al sportului : e- 
chipa I — Mi hal Albu, Martin Fo- 
dor, Marcel Mltu șl ion Trucmel; 
echipa a n-a — Dumitru Oprișiu, 
Mielu Fețeanu, Neculai Antohi șl 
Aurel Ieana ț echipa feminină — 
Ana Nina Ioniță și Emilia Pop.

„Confruntarea va H deosebit de 
interesantă — ne declara antre
norul Constantin Manolache —, 
ținind cont de valoarea adversa
rilor, mal ales a sportivilor so
vietici, campioni mondiali pe e- 
chlpe, șl a celor cehoslovaci, cu 
un campion mondial în formație. 
Va fi, așadar un fel de mini
campionat mondial, tn care spe
răm ca piloții noștri să fie ta in- 
nălțlmea așteptărilor”. (V.T.).

ACTUALITATEA ÎN CICLISM

vor trebui să pro- 
consecvență jocul 

respectiv folosirea

• ETAPELE a xv-a și a 
XVI-a ale „Cupei orașelor”, 
competiție rezervată cicliștilor 
juniori, au fost găzduite de mu
nicipiul Brăila. Din nou. repre
zentanții Aradului șl al Brăilei au 
fost ta Înălțime, reușind să domi
ne Întrecerile. Etapa a XV-a a 
constat dintr-o sursă de contra
timp individual, clștigată la ju
niori mici de I. Schneider (Arad)
— 30:39 0 pe 20 km. Iar ta luniori
mari de I Radu (Brăila) — 45:34.7 
pe 30 km. Etapa ~ 
fâsurat oe un 
oe cîteva artere 
Brăilei sl a fo°t 
niori mici tot de .. _ _____
tar la luniori mari de O. Celea
Du—urării). ta atașamentul ge

neral dună 16 et-ace conduce 1. 
mici) .si, V. -—c-o-.î-oe—„ «tp+olyj PlOPeni)

— ln-’r-l r-nrl (Ctrl-ore RI-7*"' \ —— (xoroqn )
O toi r—amiaza. velo-

XVT-a s-a des- 
circuit înscris 

orincipale ale
La 1u-

I. Schneider

dromul Dlnamo din Capitală 
găzduit competiția dotată 
„Cupa STIROM”. tn program 
figurat curse de urmărire indivi
duală șl pe echipe și alergări cu 
adițlune de puncte. Iată cîștigă- 
torii : urmărire Individuală — 
juniori mid (2006 m) : Adrian
Ganea (Voința București) 2:45,0 ; 
urmărire echipe — juniori mid 
(2 000 m) : Voința București (Ml- 
tran, Al. ion. Ganea. Filip) 
2:34,7 : ' juniori mari : (4 000 m) : 
C.S.S 1 (Barbu, Tudorache, Nica, 
Popescu) 5:03,9 ; adițlune de 
puncte — juniori mid (30 ture, 
cu sprinturi la 3 ture): O. Mitran 
(Voința București) 25 p ; juniori 
mari (51 ture, cu sprinturi ta 3 
ture) : O Celea (Voința Bucu
rești) 31 p. plus un tur avans.© urmAtoarea reuniune 
pe velodrom va avea loc joi 4 
septembrie. întrecerile vor fi or
ganizate de' clubul sportiv Olim
pia. care a pus ta 1oc o cupă.

CU 
au

TIMIȘOARA, 
menținut * 
mediocru, 
coș : i. 
Boidache 
(Muscelul) b.p. I. Szigeti (Viito
rul Cj.-Napoca). T. Vass (Met. 
Salonta) b.p. C. Oană (A.S.A; 
Bacău), Gh. Brumă (Rapid) b.p. 
M. Rădoi (Farul) ; semiușoară 1 
D. Jujuț (Crișul) b.p. M. Pechea- 
nu (Mecanică fină Buc.), v; 
Dănciulescu (I.A.M. Timișoara) 
b.p. I. Silaghi (Simared Baia 
Mare), H. Sultan (Steaua) b.p. 
Gh. Roșea (B.C. Brăila), N. Toth 
(C.S.M. Reșița) b.p. D. Ciuciuc 
(Met. Oțelul Roșu) ; mijlocie i 
Gh. Constantin (Met. Cugir) b.p. 
G. Bîrlean (Met. Hunedoara), T. 
Dobre (Dinamo) b. ab. 1 M. Ne
grea (Met. Slghet), Al. Mircea 
(B.C. Brăila) b.p. T. Martoa 
(Min. Moldova Nouă). M. Popa 
(Rapid) b. ab. 2 Gh. Bețeanu 
(Met. Buc.) ; semigrea : L. Ba
dea (Met. Buc.) b.p. P. Colțea 
(Met Bocșa). C. CREȚU 
coresp.

CAMPIONATELE DE SĂRITURI
ALE COPIILOR

BRAILA, 28 (prin telefon). Timp 
de 3 zile s-a desfășurat în loca-, 
litate etapa finata a campionate
lor naționale de sărituri pentru 
copiii pînă ta 12 ani. Au luat 
parte concurenți de la C.S.Ș. 
Triumf, Progresul, C.S.Ș. Lie. 2 
din București. C.S.Ș. și C.S.M. 
din. Sibiu, Crișul Oradea și C.S.M. 
Cluj-Napoca. Pe listele de în
scrieri au figurat 77 de concu
renți, dintre care 47 fete, multi 
dintre ei lăsind o bună impre
sie prin acuratețea stilului și di
ficultatea unor salturi. Iată re
zultatele x înregistrate : PLATFOR- 

Pirjoi 
p, Cr. 
fete B : 
Triumf) 

(C.S.Ș.
: Adrian

MA : fete A : LUiana 
(C.S.Ș. Triumf) 200, 10 
Szacacs (Crișul) 191,25 p ; 
Ileana Hărgătaș ------
99,30 p, Otilia

(C.S.Ș. 
Fiftală

Triumf) 98,15 p ; băieți A______
Cherciu (C.S.Ș. Triumf) .274,20 p, 
FI. Avaslloaie (C.S.Ș. Lie. 2) 231,40 
p, băieți B : Marian Nedelcu 
(C.S.Ș. Lie. 2) 131,85 p, Marius 
Neagu (C.S.M. Sibiu) 115,35 p ; 
TRAMBULINA — 3 M : băieți A s 
Ad. Cherciu 290.70 p, Cristian 
Iliescu (C.S.Ș. Triumf) 272,20 p, 
băieți R : Marian Nedelcu 135,7» 
p, Ov. Slmion (C.S.Ș. Sibiu) 134,10 
p ; TRAMBULINA — IM: let. 
A : Cristina Szacacs: 371,85 p, 
Arina Manta (C.S.Ș. Sibiu) 345,4# 
p. fete B : Luana Patac (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 249,40 p, Ileana An
ghel _ (C.S.Ș. Triumf) 233,90 p, 
' ‘ Josef Lajos (Crișul)

Cr. Ulescu 344,80 p. 
Marian Nedelcu 212,85 

p.

băieți : . 
348,05 p, 
băieți B

Marius Neagu 205,75

A :

P,
TR. ENACHE

MÎINE,

coresp.

OINAMO - CRIȘUL ORADEA
IN CAMPIONATUL DE POLO
început ta ultima lună a anu

lui trecut (Intre 3 șl 23 decem
brie s-au desfășurat primele două 
tururi), campionatul național de 
polo (seria I) se reia duminică 
cu partida dintre Dinamo Bucu
rești șl Crlșui Oradea contînd 
pentru cel de al 3-lea tur. In 
primele două partide, victoriile 
au fost împărțite : ta Oradea a 
clștigat Crișul cu 7—6, tar ta 
Cluj-Napoca Dinamo s-a revan
șat cu " '
gramat 
bazinul 
de ale 
șl Progresul București 
Cluj-Napoca, au fost

18—10. Meciul este pro- 
mîine, de la ora 12, la 
Dinamo. Celelalte parti- 

etapei. Rapid — C.N. ASE
— Voința 

aminate.
cum arată 

de
Iată 

înaintea celui
1. RAPID Buc 

Dinamo 
Voința 
Crișul 
Progresul 
C.N. ASE

2.
3.
4.
5.
6.

Vă reamintim

al
clasamentul
3-lea tur :

7
7
4
4
1

10 2

10
10
10 
10 
10

3
1
2
2
2
O

17
15
10
10

4
4

douăcă cele 
partide directe Rapid — Dlnamo 
s-au încheiat eu următoarele re
zultate : 5—4 la București și 6—6 
ta Cluj-Napoca.
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VESTI DIN CELE 18 TABERE
STADIONUL NU ESTE LOC PENTRU

© F.C. BAIA MARE a sus
ținut un meci de verificare cu 
Oașul Negrești, din divizia C. 
Scor : 9—1 pentru băimăreni.
Terheș este accidentat și folo
sirea lui este incertă. • CHI
MIA. Toți jucătorii sînt valizi. 
Echipa a plecat joi spre Baia 
Mare. Arbitri : Cr. Teodores- 
cu (Tirgoviste) — M. Buzea și 
D. Petrescu (ambii din Bucu
rești).

• „U“ CLUJ-NAPOCA s-a 
pregătit cu multă grijă pentru 
dificilul meci de azi, care este 
așteptat cu foarte mare interes. 
Boca și Vidican sînt — în 
continuare — indisponibili. în 

schimb, este probabilă reintra
rea lui Țiglariu. De asemenea, 
Cîmpeanu II. care se simte bi
ne acum, va intra de la în
ceput în joc. • UNIVERSITA
TEA CRĂIOVA, care s-a de
plasat ieri la Cluj-Napoca, pri
vește meciul cu optimismul pe 
care îl conferă atît poziția de 
lider, cit și frumoasa compor
tare a „tricolorilor" ei din fi
nala „Cupei Balcanice". Cirțu 
nu va juca, fiind suspendat. 
Arbitri : N. Georgescu — D. 
.Predescu (ambii din București) 
și T. Balanovici (Iași).

• F.C.M. GALAȚI a efectuat 
pbișnuitele pregătiri de-a lun
gul întregii săptămîni și priveș
te meciul de astăzi cu încre
dere. După cum ne-a spus P. 
Caradinț, din conducerea clu
bului. atmosfera în sinul echi
pei este „ceva mai bună decît

pînă acum". • Antrenamente 
obișnuite a făcut și SPORT 
CLUB BACAU, echipă în care 
este posibilă reintrarea lui Lun
ca. în continuare indisponibil 
— Antoki. Arbitri : Gh. Jucan 
(Mediaș) — fi. Cenea (Ca
racal) și C. Vlase (Craiova).

• POLITEHNICA IAȘI a sus
ținut joi un meci-test cu divi
zionara „C“ Constructorul din 
localitate. Reintră Costea în li
nia de atac. întreg lotul este 
apt de joc. • F.C. OLT nu-i 
poate folosi pe Al. Nicolae și 
Martinescu, ambii cu cite două 
cartonașe galbene la activ. In 
„ll“-le probabil va fi folosit 
Stanciu. Arbitri : O. Ștreng — 
M. Neșu (ambii din Oradea) și 
M. Fediuc (Suceava).

• La DINAMO, Dinu este, 
în continuare, indisponibil. în 
rest, toți componenții lotului 
sînt apți de joc. • PROGRE
SUL anunță ca incertă folosi
rea lui Mateescu și Gh. Ștefan. 
Se fac eforturi pentru recupe
rarea lor și antrenorii speră să 
folosească echipa care a jucat 
(bine) la Pitești. Arbitri: R. 
Stîncan — G. Dragomir 
Pop (toți din București).

• AS.A. TG. MUREȘ a 
gătit cu atenție noua 
tativă pentru obținerea primei 
victorii. Nu va juca Unchiaș, 
care a acumulat două cartona
șe galbene. • F.C. ARGEȘ nu 
anunță indisponibilități în lot, 
meciul de marți cu lotul de ti
neret stabilizind, se pare, o

și I.

pre- 
ten-

„Arbitrul“ etapei

formulă de echipă. Arbitri : V. 
Tătar (Hunedoara) — A. For- 
wirtz (Timișoara) și C. Manea 
(Fetești).
• STEAUA s-a pregătit de 

joi cu efectivul complet, lotulu, 
ei atașîndu-i-se cei patru „tri
colori". Pentru meciul de azi 
se dă ca posibilă reintrarea lui 
Barna.. Stoica și-a reluat an
trenamentele, dar folosirea lui 
este incertă. • SPORTUL 
STUDENȚESC s-a antrenat zil
nic. Mircea Sandu, accidentat 
miercuri, a făcut tratamentul 
corespunzător și se pare că va 
apare în „ll“-le studențesc. Ar
bitri : C. Jurja — A. Jurja și
C. Bărbulescu (toți din Bucu
rești).

• CORVINUL HUNEDOARA 
a efectuat antrenamente obiș
nuite cu întreg efectivul, mai 
puțin Dumitrache. care a ur
mat un program special de 
pregătire. Este, totuși, posi
bilă reintrarea lui în centrul 
liniei de atac. • JIUL va pre
zenta la Hunedoara formația 
folosită în etapa trecută. Arbi
tri : C. Szilaghi (Baia Mare) 
— C. Ghiță (Brașov) și Z. Csza- 
var (Odorhei).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA revine astăzi în orașul de 
pe Bega din turneul din Spa
nia. Dumitru este suspendat, 
iar Nadu și Anghel sînt în- 
cerți. • F.C.M. BRAȘOV a so
sit la Timișoara înaintea... gaz
delor, după ce joi a jucat cu 
Ansar Beirut (scor 3—2), Gher- 
ghe este în continuare indis
ponibil Arbitri : V. lanul —
D. Arndt (ambii din Iași) și M. 
Adam (Cluj-Napoca).

MANIFESTĂRI HULIGANICE!

AL. IONITA - DEBUT TOTAL NECONVINGATOR
La această rubrică săptă- 

mlnală au apărut, pină In 
prezent, trei „cavaleri al flu
ierului" care prin prestațiile 
lor foarte bune s-au detașat 
de ceilalți arbitri ai etapelor 
respective, 
mari note, coroborate cu 
precieri dintre cele mal fa
vorabile. Iată că, in etapa 
a 4-a, arbitrul Alexandra Io- 
niță a făcut notă discordan
tă. situtndu-se 
nlera sa 
Iul opus, 
scris în 
men tare, 
tul final 
Chimia Rm. 
naliză mal 
lui cum a 
partidă, debutantul Al. Tonlță 
s-a făcut vinovat si de alte 
greșeli, deciziile sale nemul
țumind ambele echipe. ' Tată 
cîteva dintre ele :

— neacordarea unul carto
naș galben lui Rusu. care l-a 
tras de tricou pe Georgescu. 
ruptndu-1-1 (regulamentul pre
cizează că tn cazul tragerii 
de tricou se acordă automat 
cartonaș galben) ;

— nu a lăsat aproape nici 
un avantai. nedreptățind evi
dent echipa gazdă, care se 
afla într-o disperată cursă 
nentru deschiderea scorului. 
Teșirile antrenorilor petroșe- 
neni P. Llbardi și G. Tonca 
la marginea te-enului. însoți
te de proteste șl aprecieri ne
gative. nu fac decît să întă
rească această apreciere :

primind cele mai
a-

prln ma
de arbitraj — La po- 
Validînd un gol în- 
condiții 
ei 
al

neregula- 
a viciat rezulta- 
meclului Jiul — 
Vîlcea. La o a- 

profundă a telu- 
condus această

— marea îngăduință cu care 
a privit intervențiile neregu
lamentare ale localnicilor 
Rusu, P. Grigore, Mlculescu, 
principala lor „victimă", Te- 
leșpan, stlnd mal mult Întins 
pe gazon decît juctnd, șl ale 
vtlcenilor Basno șl G. Stan ;

— nu ■ sancționat eu car
tonaș galben atitudinea necu
viincioasă a lui Varga față 
de tușierul D. Ologeanu, mij
locașul petroșenean încercînd 
pe deasupra să-șl facă *1 
singur dreptate, prin apuca
rea de glt a lui Cincă, după 
ce acesta l-a faultat ;

— a permis intrarea In 
ren a lui Gtngu, în timp 
Preda, cel care urma să 
Înlocuit, se mal afla Încă . 
teren (șl în acest caz regu
lamentul prevede acordarea 
automată a cartonașului gal
ben) ;

— l-a lăsat pe Gîngu să 
intre pe teren într-o ținută 
necorespunzătoare, iar legiti
mația de jucător a lui Glngu 
nu a primit-o de la jucă
torul în cauză, ci de ‘ 
trenorul M. Pigulea.

Ne oprim aici cu 
— mai mid sau mal ___
ale arbitrului Al. Ioniță. de
oarece spațiul nu ne permite 
mai mult, dar șl pentru fap
tul că le considerăm sufici
ente In a trage concluzia că 
debutul acestui arbitru a fost 
total neconvlngător.

te- 
ce 
fie 
pe

la... an-

greșelile 
mari —

Adrian VASILESCU

POLITEHNICA TIMIȘOARA ÎNVINGE CU 3-2
PE ESPANOL BARCELONA

ȘTIRI...ȘTIRI
• UN MECI R£PiiuM..^uAT

in „Cupa României44, etapa din 
17 august : METALURGISTUL
SADU — MINERUL MOTRU 1—0 
(0—0). Etapa viitoare a „Cupei 
României4* va avea loc joi 4 
septembrie.
• In meci amical,

NIA FAGARAȘ - 
RUT 2—2 (1—1).
caresp. .
• F.C. BIHOR 

ARSENAL CAIRO 
calnicii au cîștigat la scor, prin 
golurile marcate de Casts a (min. 
10 — autogol), Doja (min. 30), 
Kun (min. 37 — din 11 m) si 
Mureșan (min. 84). I. GHIȘA — 
caresp.• OBSERVATOR ROMAN LA 
MECIUL ANGLIA — NORVEGIA. 
La 10 septembrie se discută la 
Londra primul meci în grupa a 
IV-a a preliminar iilor C.M. : An
glia — Norvegia. Această parti
dă, care precede cu două săp
tămîni jocul Norvegia — Româ
nia, va fi urmărită de Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F.

NITRAMO- 
ANȘAR BEI- 

V. LAZAR —
ORADEA —

4—0 (3—0). Lo-

A început un nou sezon de 
fotbal. Partidele sînt urmărite 
cu un viu interes, ceea ce de
monstrează — lucru deloc 
nou — pasiunea, dragostea cu 
care este înconjurat acest 
sport, chiar dacă, în general, 
el nu ne aduce satisfacții pe 
măsura așteptărilor, a condi
țiilor de care beneficiază.

La jocurile primelor patru 
etape ale Diviziei A au asis
tat mai mulți spectatori decît 
în perioada corespunzătoare a 
ediției precedente. în cele mai 
multe cazuri, cadrul în care 
s-au disputat meciurile a fost 
corespunzător, marea majori
tate a spectatorilor avînd o 
comportare care s-a încadrat 
în limitele sportivității, ale 
conduitei și moralei noastre 
noi. Cei mai înfocați suporteri 
își încurajează frenetic forma
ția favorită, aplaudă, cîntă, unii 
mai apelează, e drept, și la... 
instrumente zgomotoase, dar, 
la urma urmei, nu accidentează 
pe nimeni, nu insultă, cel mult 
supărînd timpanele. Demnita
tea spectatorului adevărat iese 
în evidență și mai mult cînd 
favoriții nu cîștigă. Aoești 
spectatori găsesc tăria să-i 
aplaude pe învingători, le re
cunosc meritele și nu caută 
„țap ișpășitor" printre arbitri 
sau în altă parte. Așa a fost 
la Slatina, la meciul cu Cor- 
vinul, la Timișoara, la Galați.

Au fost însă unii care au 
găsit de cuviință să arunce cu 
vorbe urîte în jucătorii pe care 
pină ieri spuneau că-i iubesc, 
în arbitri, în antrenori (cum a 
fost cazul la Bacău. în prima 
etapă).

La meciul F. C. Olt—Univer
sitatea Craiova, din etapa pre
cedentă, s-au petrecut însă fap
te mai grave. Dintr-o rivalitate 
exacerbată. în teren s-a aș
ternut o nedorită stare de ner
vozitate, amplificată pe parcurs 
de jocul extrem de dur al lui 
Martinescu asupra lui Cămă- 
taru, de cîteva erori ale arbi
trului de tușă R. Petrescu. 
Apreciem însă că arbitrul 
O. Anderco a condus bine, n-a 
favorizat (sau n-a nedreptățit) 
pe vreuna din echipe, într-un 
cuvînt n-a comis erori mari. 
Cei mai mulți dintre spectatori, 
localnici sau craioveni, i-au 
lăsat pe arbitri să-și vadă de 
misiunea lor, iar la sfârșit 
echipa oaspete. învingătoare 
merituoasă, a fost aplaudată 
S-au găsit însă cîțiva turbu- 
lenți care să strice atmosfera, 
să devină un adevărat pericol 
public. Aceștia se aflau în sec
torul unde erau suporterii 
craioveni, în mijlocul galeriei

lor, unde fluturau steagurile 
clubului. Trebwe să spunem 
acest lucru chiar dacă un alt 
huligan a găsit de cuviință — 
după apariția cronicii meciului 
respectiv în numărul de luni 
al ziarului — să ne insulte la 
telefon, insinuind fapte ce n-au 
nici o legătură cu jucătorii 
echipei noastre campioane. La 
o decizie a tușieruluj V. Ca- 
tană, grupul de huligani, care 
Pînă atunci înjuraseră și ame
nințaseră pe arbitri, pe craini- 
cul-reporter de la radio, pe 
ziariști, au aruncat 
în teren, una dintre 
Iovindu-1 pe 
tană 
tom 
dacă 
ința 
putea
Pentru o asemenea faptă, co
misă pe stradă sau intr-un lo
cal public, cel în cauză, con
form legilor noastre, ar fi fost 
judecat și condamnat. Pe sta
dioane, însă, asemenea indi
vizi sînt încă lăsați să-și facă 
de cap. să injure, să amenințe, 
să pună în pericol integritatea 
corporală a unor oameni pe 
care, după joc, îi așteaptă fa
milia, soția, copiii, iar în ziua 
sau zilele următoare treburile 
profesionale. Cluburile, asocia
țiile, comisiile de propagandă 
și educație nu fac încă tot ce este 
necesar pentru educarea publi
cului spectator. La Slatina, cei 
ce au comis faptele grave de
scrise trebuiau depistați. dar 
organele care au asemenea 
misiune n-au făcut-o. Cînd fap
tele ajung la o asemenea gra
vitate, organele de ordine, mi
liția — pentru că este o obli
gație a miliției — trebuie să-i 
ia de guler pe acești adevărați 
infractori și să-i trimită in 
fața justiției.

Statul socialist ocrotește 
omul, îi apără pe membrii săi 
și nu-i trece cu vederea pe cei 
ce se abat de la normele de 
conduită cetățenească, care în
calcă legea. Stadionul nu este 
un loc pentru manifestări hu
liganice, care uneori pun chiar 
in pericol sănătatea celor care 
,vin. din obligații profesionale 
sau obștești, să asigure buna 
desfășurare a spectacolului 
sportiv. Se vede treaba că din 
amendarea cu 500, 1000 sau
2000 lei n-au înțeles prea mult 
cei ce comit asemenea fapte, 
cum a fost 
au aruncat 
meciului 
atunci nu
se ia măsuri mai aspre 
potriva lor ?

cu sticle 
acestea 

tușierul V. Ca- 
și produeîndu-i un hema- 
scrios. Ce se întîmpla 
îl lovea in cap ? Nesăbu- 
unor asemenea indivizi 
avea urmări foarte grave.

cazul și cu cei care 
cu sticle în arbitrul 
de la Slatina. Și 
este oare cazul să 

îm-

PIIOGIWMUl Șl AIIBIHIIi MECIURILOR DIN [TAPA Dl MIINE A DIVIZIEI 8
SERIA I : Unirea Focșani — 

Delta Tulcea : C. Făgaș (Tg. Jiu), 
I.M.U. Medgidia — C.S.M. Sucea
va : R. Schwel (Timișoara),
C.S.U. Galați — F.C.M. Brăila : 
V. Constantinescu (București), 
Progresul Brăila — Cimentul Med
gidia : V. Antohi (Iași), Oltul Sf. 
Gheorghe — Viitorul Vaslui : A. 
Stocker (Petroșani), Ceahlăul P. 
Neamț — F.C. Constanța : M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca), Viitorul 
Gheorgheni — Gloria Buzău : O. 
Anderco (Satu Mare), Gloria Bis
trița — C.S. Botoșani : I. Honig 
(Arad), C.S.M. Borzeștl — Mine
rul Gura Humorului : I. Roman 
(Sighet).

(Reșița), C.S. Tirgoviște — Rapid 
București : N. Rainea (Bîrlad), 
Gaz metan Mediaș — Poiana Cîm- 
pina : F. Keresteș (Tg. Mureș). 
Flacăra Moreni — Autobuzul 
București : A. Comănescu (Ba
cău), Metalul București — Lu
ceafărul București : O. Iordache 
(București), Rulmentul Alexandria 
— Petrolul Ploiești : V. Topan 
(Cluj-Napoca), Sirena București — 
Șoimii Sibiu : Gh. Dumitrașcu 
(Constanța).

lurgistul Cugir : C. Matacho 
(București). Olimpia Satu Mare — 
Minerul Cavnic : D. Diminescu 
(P. Neamț). Metalul Aiud — în
frățirea Oradea : C. Ionescu 
(București). C.F.R. Timișoara — 
U.T. Arad : S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin).

PROGRAMUL JOCURILOR

Echipa Politehnica Timișorga 
a susținut cel de al doilea 
meci în Spania, jucînd la Bar
celona cu formația Espanol 
din localitate. După un meci

echilibrat si spectaculos, for
mația timișoreană, ciștigătoarea 
Cupei României, a obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (1—1).

SERIA A n-a : Tractorul Bra
șov — Nttramonla Făgăraș : I. 
Medveș (Oradea), Chimica Tîrnă- 
veni — Pandurii Tg. Jiu ; E. lo- 
nescu (Pitești), Rova Roșiori — 
Metalul Plopenl : L. Grădinara

SERIA A IH-a : F.C. Bihor O- 
radea — Minerul Lupeni : Gh.
Retezau (București), Aurul Brad
— Dacia Orăștie : Gh. Dondu 
(Caracal), Minerul Moldova Nouă
— C.I.L. Sighet : D. Rădulescu 
(București), Minerul Anina — 
U.M. Timișoara : V. Măndescu 
(București), C.F.R. Cluj-Napoca — 
F.C.M. Reșița : M. Ivănceseu 
(Brașov). Rapid Arad — Meta-

DIN CAPITALĂ

Scrisoare din Mija ASCUNDE SUB... CALOTA
Vă rugăm să ne publicați 

rindurile de mai jos, in 
unui fapt 
imaginat.

In ziua 
echipa de 
a susținut 
nat la Slatina, in cadrul Divi
ziei C. seria a Vl-a, in com
pania echipei I.P.C. Slatina. în 
timpul meciului am 
presionați de jocul 
inaintas al echipei 
(purtător al tricoului 
mult superior tuturor celorlalți 
jucători ; intre altele, acest ju
cător a și deschis scorul.

La sfîrsitul celor 90 de mi
nute de ioc (scor final : 2—1 
pentru gazde), cînd arbitrul a 
chemat echipele să salute pu
blicul. i-am cerut in mod ex
pres (arbitrul se numește Nan 
Si este originar din Sibiu) să-l 
legitimeze pe jucătorul cu nr. 
9 Arbitrul Nan l-a chemat ne 
jucătorul cu nr. 9 și i-a cerut

„sportiv" grei
urma

de

a.c , 
Mija

de 24 august 
fotbal Metalul 
un meci Ce campio-

fost im- 
centrului 

adverse 
cu nr. 9)-

să meargă impreună in cabi
nă. Auzind asta, jucătorul in 
cauză a iuțit pașii — piuă la 
vestiar sînt vreo două sute de 
metri — apoi a luat-o la goa
nă. După vreo zece minute — 
in care timp jucătorii noștri 
l-au văzut pe „nouar" sărind 
un gard — unul din conducă
torii echipei locale ne-a adus 
un alt jucător cu tricoul 9, un 
„nevinovat" pe fața căruia se 
vedeau și stropii de apă cu 
care fusese „machiat" ca să 
lase impresia că jucase efec
tiv. Am făcut imediat contes
tație, afirmând că jucătorul de 
pe foaie (Cruceru) nu are ni
mic comun cu cel care jucase 
efectiv.

La ieșirea din teren am vă
zut o femeie tinără lingă o 
mașină de culoare ori, Dacia 
1100. cu nr. l-OT-7370. Un co
pil din apropiere ne-a spus că 
este sofia jucătorului cu nr. 9 
Ne-am apropiat de ea. ne-am

recomandat și am aflat astfel 
că este, intr-adevăr, sofia ju
cătorului cu nr. 9 (cel care ju
case) și care se numește Ca
lotă Petre. Sofia lui Calotă ne-a 
mai spus că locuiește în Cara
cal, pe strada Karl Marx, si 
că mașina este a lor. In fata 
acestei situații, am rămas pe 
loc, pentru a aștepta venirea 
proprietarului mașinii. După 
un timp, unul din conducătorii 
de la I.T.C., văzind ce se in- 
tîmplă, i-a făcut semn soției 
lui Calotă să se depărteze ie 
mașină. Femeia a plecat, iar 
noi am continuat să răminem 
lingă mașină. Mențio"ăm că la 
cele intimplate a fost martc.r 
Si arbitrul jocului de juniori 
Fieraru. din Craiova, care a 
făcut aceeași remarcă in legă
tură cu jucătorul Calotă- c^n 
firmind că acesta nu are nici 
o legătură cu titularul tre-ut 
ne foaie. (Jucătorul Ca'o'ă Pe
tre este legitimat la Electropu-

tere Craiova, dar nu a jucat 
de peste un an, asteptind, se 
pare, curgerea termenului care 
să nu mai faci necesară ..ez- 
legarea pentru 
tre timp, insă, 
asa cum am 
..cu ziua".).

După ce am 
mașină mai bine de două ore, 
a trebuit să plecăm — se fă
cuse ora 15. Intre timp, jucă
torii noștri au aflat că Petre 
Calotă era ascuns intr-o clă
dire din incinta stadionului. 
Nu mai era cazul să așteptăm 
deoarece Calotă ar fi rămas 
acolo pină la căderea nopții.

în speranța că acest caz de 
substituire v<ț fi cercetat asa 
cum se cuvine, vă mulțumim 
pentru publicarea rîndurilor 
de față.

Octavian BUCUR 
din conducerea asociației 

sportive Metalul Mija

un alt club. în- 
Calotă îți oferă, 
văzut, serviciile

isteptat lingă

în București, jocurile e- 
chipelor divizionare se 
vor disputa după următo
rul program : SÎMBATA : 
stadionul „23 August" s 
Dinamo București_— Pro- 
gresul-Vulcan 
(de la ora 16, 
Steaua București 
tul studențesc 
(de la ora 18. 
stadionul Dinamo, 
ora 13 : Dinamo 
gresul-Vulcan (speranțe) : 
stadionul Steaua, de la 
ora 14 : Steaua — Spor
tul studențesc (speranțe). 
DUMINICA: stadionul Me
talul: Metalul București — 
Luceafărul București (Div. 
B) ; stadionul Sirena : Si
rena București — Șoimii 
Sibiu (Dlv. B) ; terehul 
Danubiana : Danubiana — 
Automatica București
(Div. C) : terenul Flacăra 
roșie : Flacăra roșie Bue.
— Cetatea Tr. Măgurele 
(Div. C) ; terenul ICSIM : 
ICSIM Buc. — Petrolul 
Videle (Div. C) : terenul 
Abatorul : Abatorul Buc
— Luceafărul Buc. (Div. 
O. Toate partidele din 
campionatele diviziilor B 
și C vor începe la ora 11.

București 
Dlv. A). 
— Spor- 
București 
Dlv. A) ; 

de la
Pro-



IA TURNîUL nt im
DE IA MAMAIA

între 1 și 7 septembrie se 
vor disputa la Mamaia, tradi
ționalele campionate interna
ționale de tenis ale României, 
rezervate juniorilor, la care 
și-au anunțat participarea spor
tivi din mai multe țări euro
pene. Pe lista primilor înscriși 
se află : Paul Tybl (Austria), 
Eric Brawerman (Belgia), Bog
dana Marinova, Krasimira Mi- 
ralaiska, 
Krasimir 
Michaela 
Holikova, 
Novacek 
Schneider, 
Lichtenfeld, Matthias Abendroth 
(R.D. Germană) etc.

Manuela Maleeva» 
Lazarov (Bulgaria), 

Pazderova, Andrea 
Josef Cihak, Karel 
(Cehoslovacia)» Grit 
Beate Nesz, Half

„INTERNAȚIONALELE»
DE TENIS ALE S.U.A.

NEW YORK, 29 (Agerpres).
— Campionatele internaționa
le de tenis ale S.U.A. au pro
gramat pe terenurile de la 
Flushing Meadow (New York) 
primele partide din turul II al 
probei de simplu bărbați. Sur
priza zilei a fost furnizată de 
jucătorul indian Vijay Amri- 
traj, care l-a învins cu 7—5, 
0—6, 4—6, 6—2, 6—1 pe ameri
canul Eddie Dibbs. cotat prin
tre favoriții concursului.

Alte rezultate : Borg — Sa- 
dri 7—5, 6—2, 2—6. 6—0 ; Mot- 
tram — Gunthardt 7—6, 6—2, 
6—4; Fibak — Feigl 6—4, 
2—6, 3—6, 6-4, 6—3 ; Vilas — 
Hayes 6—2. 6—4, 6—4 ; Noah
— Manson 6—7, 7—6. 6—0, 6—2,

Și în turneul feminin (turul 
II) a fost înregistrată o sur
priză, jucătoarea cehoslovacă 
Regina Marsikova fiind elimi
nată cu 2—6, 3—6 de Joanne 
Russell (S.U.A.). Alte rezultate : 
Tracy Austin — Rosemary Ca
sals 6—0, 6—0 ; Kathy Jordan
— Sharon Walsh 6—1. 6—4 ; 
Virginia Wade — Claudia Ca- 
sabianca 4—6, 6—3. 7—5 ; Re
nata Tomanova — Anne Hobbs 
6—3, 6—0 ; Mima Jausovec — 
Beth Norton 6—1, 6—4 ; Chris 
Evert-Lloyd — Pcnaut Louie 
6—3, 6—1,

La C. M. de șah juniori

ADRIAN NEGULESCU SE MENȚINE IN PLUTONUL FRUNTAȘ
MUNCIIEN, 29 (Agcrpres). — 

Cu două runde înainte de în
cheierea campionatului mon
dial de șah pentru juniori de 
la Dortmund. în fruntea cla
samentului se află marele ma
estru sovietic Gări Kasparov cu 
9'li p, urmat de Adrian Negu- 
lescu (România). Short, Karoly 
și Morovic — cu cîte 7*/j p,

Concursul olimpic masculin de 
tir cu arcul de la Moscova (pen. 
tru prima oară proba a figurat 
in programul Jocurilor in anul 
1372, la Milnchen) s-a încheiat cu 
o surpriza de mari proporții. 
Ziarul „Sport Zurich" tși intitu
la astfel cronica acestei între

ceri : „un finlandez de 18 ani 
cîștigă concursul olimpic !“

Cine este acest Toni Poiko
lainen, acest necunoscut care a 
spulberat pretențiile la titlul o- 
limpic ale unor Giancarlo Ferrari 
(Italia), multiplu campion mon
dial și european, Boris Isacenko 
șl Vladimir Eșeev (ambii Uniunea 
Sovietică), tandem cu rezultate de 
rezonanță mondială tn ultimul se
zon, sau Bela Nagy (Ungaria), 
care a condus timp de două zile 
plutonul pornit furtunos tn ur
mărirea medaliei olimpice de aur ?

Să precizăm, pentru început, că 
noul posesor al titlului masculin 
de tir cu arcul este încă junior 
și că studiază in Statele Unite, 
școala americană de tir cu arcul 
fiind una dintre cele mai renu
mite din lume, tn rest, prea 
puține lucruri se pot spune des
pre Toni Este un băiat subțirel 
(74 kg și 1,76 m) și s-a născut 
la 27 decembrie 1961 în orașul 
Host. Din cauza vîrstcl (este cel 
mal ttnăr campion olimpic de tir 
din istoria Olimpiadelor moder
ne). palmaresul său international 
este sărac Cu toate eforturile fă
cute. n-a putut fi qăslt in nici 
unul dintre clasamentele marilor 
competiții Internaționale ale ci
clului olimpic. Așa că. cea mal

ECHIPA DE JUNIORI A ROMÂNIEI
w _ _ ___

CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA TENIS
începind de astăzi, turneul individual

„Cupa Mării Negre11 la baschet feminin

telefon).
Campio-

CIMPINA. 29 (prin 
Cea de a 5-a ediție a 
natelor Balcanice de tenis re
zervate echipelor de juniori s-a 
încheiat după frumoasele dis
pute găzduite, timp de trei zile, 
de admirabil situata bază a a- 
sociației sportive „Neptun" din 
localitate. Echipa masculină a 
României a repurtat o netă 
victorie, obținînd titlul de cam
pioană fără a pierde vreun 
meci. Seria victoriilor juniorii 
noștri au încheiat-p vineri, în- 
trecjnd echipa Greciei cu 3—0 
(Toma-Rigas 6—0, 6—2 ; Cons- 
tantinescu-Vazeos 6—3, 4—6,
6—3 ; Ștefănescu, Constantines- 
cu-Rigas, Galatianos 6—2, 6—1). 
Astfel, echipa noastră a tota
lizat 8 partide cîștigate și una 
singură pierdută (din ansamblul 
de 9 jucate). Cel mai bun ju
cător al campioanei s-a dovedit 
a fi Bogdan Toma, singurul care 
a cîștigat toate cele 3 partide de 
simplu susținute. Firește că la 
biruința finală a echipei se cu
vine a adăuga și meritele lui 
Cristinel Ștefănescu. In ultima 
partidă : Iugoslavia — Bulga
ria 2—1. Clasamentul final se 
stabilește după cum urmează: 
1. ROMANIA (căpitan ne jucă
tor Tudorel Bădin) — campioa
nă balcanică 3 p, 2. Iugoslavia 
2 p, 3. Bulgaria 1 p; 4. Grecia 
0 P.

Mult mai strînsă a fost lupta 
în campionatul feminin, în care 
nici una din echipe n-a putut 
termina neînvinsă. Campioana 
balcanică de senioare, echipa 
Greciei, și-a adjudecat și titlul 
de junioare datorită jocului at
letic, plin de vigoare și voință 
al componentelor ei : Denise 
Panagopolou și Angelika Kane- 
lopoulou. In ultimul lor meci, 
vineri, junioarele din Grecia 
au întrecut o formație româneas
că modestă, compusă din două 
junioare mici, finalistele cam
pionatului național: Daniela 
Moise și Luminița Sălăjan. Re
zultatul final: Grecia — Româ
nia 2—0 (Panagopoulou—Molse 
6—2, 3—-6, 6—3 ; Kanelopoulou- 
Sălăjan 7—5, 6—4 ■ Kanelopou- 
lou, Panagopolou-Moise, Toto- 
ran 6—3, 2—6 întrerupt din 
cauza întunericului). în ultima 
partidă feminină a zilei: Iugo-

cuAkcson, Toro, Tempone 
cîte 7 p etc.

In runda a 11-a. tînărul ma
estru român Adrian Negulcscu 
(cu piesele negre) a remizat cu 
Short. Alte rezultate : Kaspa
rov — Danailov 1—0 ; Morovic 
— Akeson 1—0 ; Karoly — To
ro 1—0; Tempone — Utur 1—0 ; 
Arnasson — Bischoff remiză; 
Tasi — Benjamin remiză.

MODERNE...
Un calm. desă

vârșit în ciuda ce
lor numai 18 ani — 
iată cel mai suc
cint portret al no
ului campion olim
pic la tir cu arcul.

nimerită cale de a-i completa por
tretul este descrierea drumului pe 
care l-a parcurs spre cîștigarea a- 
celei medalii de aur.

Un concurs de tir cu arcul se 
desfășoară de-a lungul a 4 zile, în 
primele două zile se trag cîte 
36 de săgeți la fiecare dintre cele 
4 distanțe (90 și 70 m — așa-nu- 
mitele „distanțe lungi" —, 50 și 
30 m — „distanțele scurte"). A- 
cesta este primul concurs de 
„simplu FITA" (denumirea pro
venind de la regulamentul a- 
doptat de Federația internațională 
de tir cu arcul) și care consti
tuie prima jumătate a întrecerii 
olimpice. în zilele a 3-a și a 4-a, 
trăgătorii repetă cu exactitate cele 
4 distanțe, în cadrul celui de al 
doilea concurs de simplu FITA, 
iar totalul obținut la cele 2 între
ceri similare, denumite „dublu 
FITA", oferă configurația finală 
a clasamentelor.

De-a lungul primelor 3 zile ale 
concursului olimpic. Poikolainen 
a stat în „umbra" podiumului, 
cea mai bună poziție a sa, ocu
pată înaintea zilei finale, fiind a 
5-a. în ziua a 4-a s-a decis to
tul, adică exact atunci cînd e- 

slavia — Bulgaria 2—1. Clasa
ment final : 1. Grecia — cam
pioană balcanică, 2 p, 2. Ro
mânia 2 p, 3. Iugoslavia 1 p, 
4. Bulgaria 1 p. Clasarea pe lo
cul II a echipei junioarelor 
noastre este merituoasă. In con
dițiile unei forme sportive co
respunzătoare a Nadiei Beche- 
rescu, rezultatul putea fi și 
mai bun.

Sîmbătă dimineață, de la ora 
9, începe, pe aceleași 8 tere
nuri, turneul individual, avlnd 
drept favoriți pe Ștefănescu 
(România), Jivojinovici (Iugo
slavia). Dîșkov (Bulgaria) și Va- 
zeos (Grecia), precum și pe Re
nata Șașak (Iugoslavia), Ma
nuela Maleeva (Bulgaria), Na
dia Becherescu (România) si 
Angelika Kanclopoulou (Gre
cia).

Victor BANCIULESCU

MOTOCROSISTII ROMANI PE PODIUM 
„CUPA

Penultima etapă (a 5-a) i 
competiției 
moto cros 
Prietenia" 
localitatea 
(R.D.G.). La startul celor două 
clase (125 si 250 cmc) s-au ali
niat aproape 90 de concurent! 
din 
Cuba.
nia 
dintre 
dă. Evoluînd în compania 
valoroși alergători, tinerii 
tocrosiști români, conduși 
antrenorii Gheorghe 
Gheorghe Dumitru, s-au 
mărat în ambele manșe prin
tre animatorii întrecerilor, reu
șind în final să urce pe cea 
de-a treia treaptă a podiumu-

IN PRIETENIA'
a 

internaționale de 
dotată cu „Cupa 
s-a desfășurat în 

Kali Merkers

Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia. Româ- 
și U.R.S.S., majoritatea 
ei fiind din tara gaz- 

unor 
mo

de 
Ioniță șl 

nu-

HANDBALISTELE DE LA ȘTIINȚA BACĂU 
PARTICIPĂ LA UN TURNEU IN R. F. GERMANIA

Urach din R. F. 
unde vor fi pre- 

Handbalis- 
care se pre- 
timp, pentru 
„Cupa cam- 
— fac parte 
împreună cu

în vederea unui start cît mai 
bun în noua ediție a campio
natului Diviziei A, echipa fe
minină de handbal Știința Ba
cău — deținătoarea titlului — 
ia parte la un turneu-fulger în 
localitatea 
Germania, 
zente 16 formații, 
tele românce — 
gătesc. în același 
apropiatul start în 
pionilor europeni" 
din grupa a IV-a,
Iber Valencia (Spania), R. F. 
Osijek (Iugoslavia) și Rot 
W'eiss Auerbach (R. F. Ger
mania). Componența celorlalte 
grupe : I — Iskra Partizanske 
(Cehoslovacia). Bayer 04 Le
verkusen și Grunweiss Frankfurt 
(ambele din R.F.G.) Grassho
ppers (Elveția); II — Vasas

Eșeev, liderul zilei przzzd
Și, totuși, marea surpriză 

mai este.... foarte mare, 
privim clasamentele finale 
concursurilor olimpice.

moțiile șl oboseala ating cele 
mai ridicate cote. Finlandezul 
necunoscut a dat tnsd dovadă de 
o stăptnire de sine cu totul ieșită 
din comun. Cu prospețimea și 
forța oferite de vigoarea tinereții, 
Poikolainen a redus treptat dife
rența față de cel dinaintea sa, 
i-a întrecut pe rtnd, și, la ultima 
săgeată, l-a depășit și pe Boris 
Isacenko, cu 3 puncte I Cit de 
grea a fost întrecerea de arc in 
aproplera finișului, o demonstrea
ză căderea pe poziția a 4-a a 
lui Bela Nagy, cel mai bun fn 
primele 2 zile, și pe a 5-a a lut 
~~ precedente /

' 1 nu 
dacă 

ale 
-.......  Kyosti

Laasonen, coechipierul lui Toni, 
a ocupat locul 7, tar la feminin 
Paivi Meriluoto a cucerit meda
lia de bronz. Sînt performante 
care situează școala finlandeză de 
tir cu arcul pe un loc de frunte 
tn ierarhia mondială a probei, in 
imediata apropiere a sportivilor 
sovietici, americani și italieni.

Radu TIMOFTS

ROMÂNIA ȘI CEHOSLOVACIA 
ClȘTIGÂTOARELE GRUPELOR

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon). Vineri a fost ziua deci
sivă pentru stabilirea echipelor 
ce vor participa la turneul fi
nal al ..Cupei Mării Negre" la 
baschet feminin. In primul meci, 
în care s-au întîlnit repre
zentativele Poloniei și R.D. Ger
mane, favoritele, adică sporti
vele poloneze, au obținut vic
toria la categoricul scor de 
77—43 (46—25). Coșgetere : Ja- 
nowska 16 și Jaworska 12 de 
la învingătoare, respectiv 
Laabs și Schultze cite 10. Au 
arbitrat Hadjiepetrov (Bulga
ria) și Hilke (Finlanda). Partida 
a doua, extrem de importantă 
pentru stabilirea primelor cla
sate în grupa A, a opus for
mațiile Finlandei și R.P. Chi
neze. Jucînd foarte bine, spor
tivele finlandeze au cîștigat la 
scor : 72—55 (32—36). Coșgetere:

Iul premiatilor. acesta consti
tuind cel mal bun rezultat ob
ținut în actualul sezon. Au
torii acestei performante sînt 
în ordinea punctelor realizate, 
Ernest MOlner. Alexandru En- 
ceanu, Petrișor Titilencu la 
250 cmc. Alexandru Ilieș în 
prima manșă și Toma Dulea 
în cea de a doua la 125 cmc.

CLASAMENTELE : pe etapă 
— 1. Cehoslovacia 21 p. 2. R.D. 
Germană 31 p, 3. România 35 
p. 4. Polonia 51 p ; general, 
după 5 etape : 1. Cehoslovacia 
70 p, 2. U.R.S.S. 48 p. 3. R.D. 
Germană 41 p, 4. România 34 
p, 5. Polonia 28 p, 6. Bulgaria 
28 p. Ultima etapă Va avea loc 
la 7 septembrie, pe traseul de 
la Poltava (U.R.S.S.).

Budapesta, Holstein Kiel 
(R.F.G.), L.C. Brfihl St. Gallen 
(Elveția). V.I.F. Sofia ; III — 
Spartak Kiev, Swifft Roermond 
(Olanda), Lokomotiv Zagreb și 
V.f.L. Waiblingen (R.F.G.).

Fiecare formație va susține 
două partide pe zi într-un tur
neu fulger, un meci desfășu- 
rîndu-se pe durata a 25 de mi
nute. întrecerea se află la a 
XX-a ediție.

TREI VICTORII
ALE POLOIȘTILUR JUNIORI
In orașul bulgar Kirdjali se 

desfășoară în aceste zile com
petiția internațională de polo 
.Turneul Prietenia" rezervată 
echipelor de juniori. în pri
mele trei meciuri disputate, 
selecționata României a Învins 
cu scorul de 3—2 reprezentati
va Ungariei, cu 7—3 formația 
secundă a Bulgariei și cu 5—4 
echipa U.R.S.S. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Cuba 3—3 ; Bulgaria 
(A) — Polonia 12—3 : Ungaria 
— Cehoslovacia 5—4, Ungaria — 
Cuba 9—6, Bulgaria (A) — Ceho
slovacia 7—6.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Finala campiona

tului european pentru echipe de 
juniori se va disputa între se
lecționatele U.R.S.S. și Iugosla
viei. In ultimele meciuri din 
preliminarii, desfășurate în ora
șul iugoslav Celje, reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 
96—74 (43—37) echipa Spaniei, iar
selecționata Iugoslavi H a între
cut cu 103—80 (48—38) formația
Bulgariei. • Turneul de la Todi 
(Italia) a fost cîștigat de echipa 
italiană Varese, care a învins în 
finală cu scorul de 69—59 (33—30) 
formația B.K. Belgrad.

CICLISM • După nouă etape, 
în cursa Internațională care se 
desfășoară în R.F. Germania 
conduce rutierul danez James 
Moeller. urmat de norvegianul 
Ertk Pedersen — la 34 sec. si 
olandezul Johnny Broers — la 
50 sec. Etapa a 9-a a revenit 
suedezului Haakan Larsson. în
registrat pe distanța de 98 km 
cu timpul de 2h34:54.

FOTBAL • In turul n al 
„Cupei Ligii engleze* a fost în
registrată o surpriză de propor
ții : cunoscută echipă F.C. Liver
pool. deținătoarea titlului de 
campioană, a pierdut cu 0—1 
primul joc cu formația Bradford 
City, cane activează în liga a 
IV-a a campionatului I • în 
prima etapă a campionatului 
Bulgariei s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Ț.S.K.A. Sep- 

Hakala 25, Airas 16 pentru în
vingătoare, respectiv Lianlian 
13, Ganegong 9. Au condus Zenn 
(R.D. Germană) și D. Crăciun 
(România).

Un meci al ambițiilor a fost 
cel dintre reprezentativele Bul
gariei și Cehoslovaciei. Toate 
jucătoarele ce au evoluat oe 
teren au demonstrat frumoase 
calități fizice și tehnice și, după 
o partidă de excelent nivel 
tehnic, Cehoslovacia a terminat 
învingătoare cu 66—62 (28—28). 
Coșgetere : Weiserova 18, Da
vidova 12 de la învingătoare, 
respectiv Makaveeva 22 și Sto- 
ianova 13. Au arbitrat Petro- 
vici (Iugoslavia) și Yuseng (R.P, 
Chineză).

în ultima partidă a zilei, 
după o foarte bună evoluție, 
tînăra reprezentativă a Româ
niei a întrecut Italia cu 61—55 
(31—29). Pentru echipa noastră 
au înscris : Pali 10. Szekely 4, 
Filip 8. Bădinici 17, Fotescu 2. 
Bolovan 2, Solovăstru 14 și 
Keresztesi 4. Coșgeterele oaspe
telor : Baldini 20 și Kalolato 10.

Paul IOVAN

MECI INTERNATIONAL
DE RUGBY LA TULCEA
în prima partidă Internațională 

de rugby găzduită de Tulcea, 
divizionara B din localitate Pes
cărușul a Întîlnit echipa A.S. Mi
lano, din prima divizie Italiană. 
Oaspeții au cîștigat cu scorul de 
7—3 (3—0), punctele loc fiind re
alizate de Barozzi (Încercare) s> 
Continl (l.p.), pentru gazde În
scriind Vaslliu (l.p.). A arbitrat 
A. Kădulescu (Constanța).

în continuarea turneului, rug- 
byștil italieni vor juca duminică 
la Constanța cu C.F.R., din di
vizia B, șl miercuri la Bucu
rești cu R.C. Grlvlța Roșie. (P. 
COMȘA, coresp.).

CONCURSURI DE ATLETISM

8,23 m
LA MADRID Șl KOBLENZ
9 Spaniolul Corgos

la lungime
• Cu prilejul unui concurs 

desfășurat la Madrid, atletul spa
niol Antonio Corgos a stabilii 
un nou record național în proba 
de săritură în lungime, cu per
formanța de 8,23 m.
• In ultima zi a concursului 

internațional de atletism de la 
Koblenz (R.F. Germania) sprin
terul american Stan Floyd a 
fost cronometrat în proba de 
100 m cu timpul de 10.21 tar 
sportiva elvețiană Cornelia Bu -kl 
a cîștigat cursa feminină de 3 006 
m plat cu 8:53.78. Alte rezulîate: 
masculin — Înălțime : MSgenburg 
(R.F. Germania) 2.27 m ; 800 m
— Robinson (S.U.A.) 1:45.62 ;
10 600 na — Orthmann (R.F. Ger- 
mânia) — 28:14,67 ; 400 m garduri
— Walker (S.U.A.) 49,23 ; Femi
nin : 100 m garduri — Silvia
Kempin (R.F. Germania) 13.23 ; 
200 m — Kathy Smallwood (An
glia) 22.68.

LA FOTBAL,
BRAZILIA - URUGUAY 1-0

RIO DE JANEIRO, 29 (Ager
pres). — La Fortaleza (Brazilia), 
meciul Internațional amical da 
fotbal dintre selecționatele Bra
ziliei și Uruguay ului, s-a înche* 
lat cu scorul de 1—0 (0—0) în 
favoarea gazdelor. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Getulio 
care, în minutul 77, a transfor
mat o lovitură de la 11 m.

temvrisko Zname Sofia — Bela- 
sita Petrici 4—2 ; Lokomotiv Sofia ------- 
nomoreț Burgas
1—0 ;
Vama 
Botev 
evgnad 
Stianke
Sofia 1—0 : Levski Spartak Sofia 
— Beroe Sțara Zagora 2—0.

Trakia Plovdiv 0—1 : Ger
s’avia Șefia 

Spartak — Cemo More 
3—1 ; Minior Pernlk — 
Vrața 1—3 ; Plrln Blago- 

— Sliven 1—0 ; Marek 
Dimitrov — Akademlk

Turneul pentru juniori de la 
Marligues (Franța) s-a Încheiat 
cu victoria edhipei spaniole Va
lencia. cane a întrecut în finală 
cu 4—3 (după executarea lovi
turilor de la 11 m) formația C.F. 
Barcelona. La sfîrșitul 'timpului 
regulamentar de foc. scorul a 
fost egal : 0—0.

HOCHEI • Echipa cehoslovacă 
Stadion Hradev Knalove. aflată 
în turneu In Polonia, a jucat 
cu selecționata de tineret a tării 
gazdă. în fata căreia a clsiisal 
cu 4—3.

VOLEI • Meciurile disputate 
în ziua a doua a turneului in
ternațional feminin de la Varna 
s-au încheiat eu următoarele 
rezultate: R.F. Germania — Aka- 
demik Varna 3—0 (15—5. 15—S.
15—5): Bulgaria — R.D. Germană 
3—1 (15—11, 15—8, 6—15, 15—9).
R La Landenburg (R.F. Germa
nia) s-a disputat meciul amical 
dintre echipele R.F. Germania si 
Ungariei. Voleibaliștii vest-ger- 
mani au terminat învingători cu 
3—2.


