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Reprezentarea olimpică
*

la inalt nivel, obiectivul

principal al sportului românesc de performantă
V»

LUPTĂTORII DE GRECO-ROMANE ȘI-AU FĂCUT DATORIA,
DE LA LIBERE AU FOST SUB AȘTEPTĂRI
• Ștefan Rusu, exemplu de muncă, sîrguință, ambiție și dăruire • 
Medalii cîștigate, medalii pierdute... • Printr-o concentrare mai mare 
din partea unor sportivi, bilanțul putea fi superior ! • Pînă cînd (și 

de ce) decalajul valoric între cele două stiluri ?
marile puncte de atracție ale 
Olimpice de la Moscova, turneul 

de lupte, desfășurat timp de 10 zile în 
moderna sală a complexului Ț.S.K.A., a 

reunit 270 de sportivi (119 la greco-romane și 
151 la libere), în rîndul cărora s-au aflat nu
meroși concurenți consacrați. cu impresionante 
,,cărți de vizită", dar și mulți tineri care au 
intrat în elita acestei discipline cu prilejul cam-

pionatelor europene și mondiale disputate după 
J.O. de la Montreal Dealtfel, pentru a nu mai 
reveni asupra acestei probleme, să notăm, încă 
de la începutul retrospectivei noastre, faptul că, 
după opinia lui Milan Ercegan, președintele 
F.I.L.A., ca și a tuturor specialiștilor prezențl 
la întreceri, turneul olimpic de lupte a cunos
cut un nivel tehnic deosebit de ridicat.

Montreal - Moscova, in ciirc și comentarii
Iubitorii de sport din țara 

noastră au urmărit, ca întot
deauna, cu interes aparte, cu 
multă afecțiune și îndreptățite 
speranțe evoluțiile și rezulta
tele luptătorilor români, pre- 
zenți — la ambele stiluri — 
la toate cele 20 de categorii 
de greutate. Bilanțul este 
de-acum cunoscut : 4 MEDA
LII (una de aur, una de ar
gint și două de bronz) și UN 
TOTAL DE 34,5 p. O raportare 
la ..palmaresul" de la Montreal 
1976 indică o substanțială îm-

Petre Dicu primește medalia de bronz, o frumoasă performanță 
care răsplătește pregătirea și ambiția sportivului nostru 
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0 frumoasă și tradițională competiție a sportului

nostru național, desfășurată sub egida „Daciadei**

PENTRU A DOUA
Al „CUPEI

Ajunsă la a 12-a ediție. „Cupa 
U.T.C.“ la oină, Inițiată de C.C. 
al U.T.C., a angrenat și în a- 
cest an sute de echipe din me
diul rural în entuziaste Întreceri 
desfășurate sub egida marii com
petiții . naționale „Daciada".

Mergînd din victorie in victo
rie, opt formații au reușit să se 
califice in finala pe țară găz
duită de terenurile amenajate in 
tabăra de tineret din stațiunea 
Gurghiu (jud. Mureș). Fiind de 
forțe sensibil egale, cele opt pro
tagoniste au furnizat meciuri viu 
disputate. In cele din urmă au 
ieșit învingători — ca șl la e- 
dițla anterioară — oinlștil din 
comuna Văcărești (pregătiți de 
învățătorul pensionar Ion Geor
gescu), grație unui plus de su
perioritate atlt In jocul la „prin
dere", cit și ta „bătaia mingii“. 
De asemenea, se cuvine să subli
niem evoluția remar^'bilă a celei 
mal tinere echipe, E-?~g!a Rîm- 
nlcel (antrenată de in’ —-«ui pro
fesor de limba română Ion Enache) 
care, avînd ca adversare formații 

bunătățire a poziției în clasa
mentul (neoficial) după numă
rul medaliilor de aur (locul 4 
acum, față de 9 în 1976), în 
ciuda faptului că la Montreal 
au fost cucerite 6 medalii — 
3 de argint șl 3 de bronz. 
Iată, și în plan statistic, va
loarea ,,aurului" obținut de 
Ștefan Kusu, lider autoritar al 
categoriei 68 kg la stilul greco- 
romane. In clasamentul (neofi
cial) pe puncte a fost menți
nut locul 5 de Ia Montreal. 
Aprecierea GLOBALA nu ex-

OARA LAUREATI
U. T. C.“O» I• V»

experimentate, în componența că
rora activează cunoscuțl jucători 
aflațl de mulți ani la vîrsita se- 
nloratulul, a reușit să se claseze 
In final pe locul IV. Poate ar fi 
bine ca la viitoarea ediție să se 
scoată din regulamentul competi
ției clauza care impune partici
parea concurenților numai de la 
U ani în sus (de ce n-ar lua 
parte la această frumoasă între
cere a sportului nostru national 
șl tinerii pînă la vîrsta de 19 
ani?), „Cupa U.T.C." devenind 
astfel o confruntare sportivă a 
tuturor uteciștilor.

CLASAMENT FINAL : 1. Recol
ta Văcărești (jud. Dîmbovița) 9 p, 
2. Viață Nouă Olteni (jud. Te
leorman) 7 p, 3. Victoria Cris- 
teștl (jud. Bistrița-Năsăud) 3 p, 
4. Energia Rîmnicel (jud. Buzău) 
3 p. Urmează, în ordine, forma- 

................ ' ~ (Jud. 
(jud. 
(jud. 
(jud. 

tifle Recolta Apoldu de Sus 
Sibiu), Șiretul Suroaia 
Vrancea), Drum Nou Dragu 
Sălaj) șl Cerna Copăceni 
VUcea).

primă însă echitabil aportul 
celor două echipe, al sportivi
lor și antrenorilor respectivi ; 
ca nu ni se pare a fi de na
tură să oglindească o REALA 
CONTRIBUȚIE și, mai ales, să 
STIMULEZE activitatea viitoa
re. Este drept, de aceea, să 
încercăm — folosindu-ne în 
mare măsură și de primele 
concluzii care s-au desprins 
dintr-o recentă analiză făcută 
la biroul F.R.L. — o „radio
grafie" a comportării celor 
două loturi reprezentative, cu 
plusurile și minusurile fiecă
ruia dintre ele.

Dacă, rezultatele luptători
lor noștri la J.O. de la Mos
cova s-au înscris ca o nouă 
și prestigioasă afirmare a șco
lii românești în această disci
plină, MERITUL ESTE APROA
PE EXCLUSIV AL ECHIPEI 
DE GRECO-ROMANE, al co
lectivului tehnic condus de an-

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Dupa „Cupa Mării Negre« la baschet feminin De azi, in sala Horească

BALCANIADATÎNĂRA ECHIPĂ 
A ȚĂRII NOASTRE - 
O PLĂCUTĂ SURPRIZĂ

de nemulțumire, de su- 
Dar, dacă de data a- 

baschetbalistele român- 
au cîștigat prestigiosul 

internațional de la Con-

z
A XlX-a ediție a „Cupei 

Mării Negre" la baschet fe
minin s-a încheiat, după cum 
se știe, duminică seara la Con
stanța cu succesul reprezenta
tivei Cehoslovaciei, care, în 
meciul final, a întrecut echipa 
țării noastre cu 73—70. Evi
dent. pierderea unei partide 
poate constitui, de multe ori, 
motive 
părare. 
ceasta 
ce nu 
turneu 
stanța — la care au fost pre
zente opt formații — nu le 
putem aduce reproșuri. Dim
potrivă. vrem să insistăm a- 
supra acelor aspecte îmbucu
rătoare pe care le-am desprins 
din evoluția noii reprezenta
tive a României.

După ce s-a pierdut califi
carea pentru J.O. de la Mos
cova, federația de specialita
te a luat hotărîrea de a re
structura radical componența 
lotului. Toți cei interesați aș
teptau validarea acestei mă
suri într-o întrecere la care să 
fie prezente echipe puternice, 
capabile să le supună pe ti
nerele noastre baschetbaliste 
la un test sever. Prilejul a 
fost oferit de turneul de 1* 
Constanța. înaintea întrecerii, 
mulți opinau că fetele noas
tre nu vor realiza nici o vic
torie — poate doar în fața 
echipei R. D. Germane. A- 
ceastă convingere se baza pe

Cu fiecare zi care ne apro
pie de data de 15 septembrie, 
prin tradiție momentul de 
start într-un nou an de învă- 
țămînt, în școli pulsul pregăti
rilor crește. Se vede pretutin
deni grija factorilor de resort 
de a crea condiții mereu mai 
bune de învățătură șl activi
tăți practice și, în paralel, de 
a asigura posibilități pentru 
desfășurarea unei tot mai bo
gate activități sportive. Pe a- 
ceastă temă i-am solicitat un 
interviu prof. Atena Vișoiu, 

dintre elevii din județul său li 
Foto : N. DRAGOȘ

și sporirii bazei ma- 
activitățil sportive a

Elevul de Ieri, plecat de pe meleagurile ialomițene, Vasile Stingă 
(cu mingea), a ajuns apreciatul handbalist de azi, titular al echipei 
naționale, medaliată olimpică. Ciți ..............................................
vor urma exemplul ?...

al județului Ia-școlar
spre Slobozia 

prin cîteva sate
drum 

oprit

inspector general al inspecto
ratului 
lomița.

— In 
ne-am 
și comune ialomițene. Am con
statat cu satisfacție că în școli 
pregătirile pentru noul an de 
învățămînt sînt în toi. Este a- 
ceasta o notă generală ?

— Este, intr-adevăr, o ca
racteristică a majorității uni
tăților școlare din județul 
nostru.. Pregătirile au început, 
de fapt, odată cu primele zile 
ale vacanței de vară, angajind 
nu numai cadrele didactice, ci 
și sprijinul consiliilor popu
lare. Sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, 
cu toții căutăm să asigurăm o 
înaltă calitate procesului in
structiv-educativ al genera
țiilor în plină formare. Apli
căm, în acest fel, indicațiile 
conducerii de partid și de stat, 

cu-
cîteva argumente întemeiate : 
reprezentativa Bulgariei 
cerise medalia de argint la 
Moscova, iar în componența ei 
figurau baschetbaliste cu vas
tă experiență internațională ca 
Penka Stoianova (1,83 m și 30 
de ani), Petkana Makaveeva 
(1,74 — 28), dar și tinere care 
s-au încadrat bine în echipă 
ca Anghelina Mihailova (1,77 
— 20), Vania Djermendieva 
(1,80 — 22), Evladia Slavceva 
(1,80 — 18) ; echipa Italiei se 
clasase pe locul 6 la J.O. 1980; 
în formația Cehoslovaciei, pe 
care antrenorul Alois Brabek 
o are în grijă de mai mulți 
ani, figurau jucătoare cu ga
barit impresionant: Hana Pe- 
klova — 1,96 m, Dana Klima- 
sova — 1,90 m. Dana Majes- 
kova — 1.88 m, Ana Kozmano- 
va — 1.87 m, Irena Rajnie- 
kova
dova — 1,85 m, Alena Weise- 
rova 1,83 m ; echipele Polo
niei, Finlandei $i R.P. Chineze 
(campioana Asiei) sinț 
bile în orice concurs.

Șl lată, după un scurt sta
giu de pregătire, antrenorii 
Traian Constantinescu și Ga
briel Năstase au prezentat la 
prima competiție mai impor
tantă o garnitură în care 
Magda Pall, Camelia Solovăs- 
tru. Constanța Fotescu, Suza-

Poul IOVAN

1.87 m,
- 1,87 m, Pavla Davî-

Polo-
reduta-

(Continuare în pag. a 4-a) 

cele adresate personal de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
cadrelor didactice, de a trans
pune in viață cerința obiec
tivă ca omul de mâine, con
structor al societății comunis
te, să fie un bun specialist in 
domeniul său de activitate, să 
aibă cunoștințe multilaterale 
pentru a se putea adapta ra
pid exigențelor dezvoltării for
țelor de producție, progresului 
economiei și culturii naționale.

— în acest context, ne-a 
surprins plăcut preocuparea ce 

se acordă 
teriale a 
elevilor...

— învățământul de educație 
fizică se integrează tot mai mult 
in procesul complex de pregă
tire multilaterală a copiilor 
noștri. Se înțelege tot mai lim
pede că un elev, pentru a în
văța bine și a fi apt să-și în
sușească o meserie încă de pe 
băncile școlii trebuie să se 
bucure de o sănătate perfectă, 
să aibă o capacitate corespun
zătoare de efort intelectual șl 
fizic. Gindind astfel, cadrele 
didactice ialomițene caută să 
armonizeze învățătura cu mun
ca și sportul. Prin această 
prismă trebuie apreciat faptul 
că toate cele 114 școli gene-

Interviu realizat de
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

DE VOLEI (j), 
O COMPETIȚIE
DE IN TERES

Astăzi, în sala Floreasca. în
cepe o nouă ediție a campio
natelor balcanice de volei pen
tru echipele de juniori (fete și 
băieți). Competiția masculină, 
care se anunță mal interesantă 
și mai disputată, adună la start 
reprezentativele tuturor țărilor 
balcanice. în timp ce la între
cerea fetelor iau parte 5 for
mații (Grecia neprezentînd și 
echipă de junioare).

Dat fiind faptul că regula
mentul competiției balcanice a- 
cordâ drept de joc sportivilor 
pînă la 20 de ani. amatorii de 
volei din Capitală vor avea 
prilejul să vadă o serie de ti
nere talente care s-au afirmat 
în primele reprezentative ale 
țărilor lor. deci se presupune 
ca jocurile programate în cele 
5 zile de concur? să șe situeze 
la un nivel calitativ ridicat, 
destul de aproape de cota unei 
întreceri de seniori. La băieți, 
pentru titlul balcanic se va da 
o luptă poate mai echilibrată ca 
orîcînd. alături de echipele 
României, Iugoslaviei (dețină
toarea trofeului) si Bulgariei 
punîndu-si candidatura puterni
ca garnitură a Greciei, care ali
niază cîtiva iucători tineri din 
lotul „naționalei" elene de se
niori. campioană balcanică în 
acest an. Dar nici formațiile

(Continuare în pag. a 4-a)



LUPTĂTORII DE GRECO-ROMANE ȘI-AU FĂCUT DATORIA, CEI DE LA LIBERE AU FOST SL'3 AȘTEPTĂRI
(Urmare din pag. I)

trenorul emerit Ion Cornea- 
nu, al unor sportivi de excep
ție. O spunem reamintindu-ne 
munca intensă de ani și ani 
de zile o spunem gîndindu-ne> 
desigur, că TOATE CELE 4 
MEDALII au fost cucerite de 
reprezentanții acestui stil, că 
:ei au realizat 26,5 p față de 
numai 8 p cite au obținut co
legii lor de la „libere". .Mai 
mult, să nu uităm că — între

toate aceste împliniri — me
dalia de aur cîștigată de ȘTE
FAN RUSU la turneul de gre
co-romane (cat. 68 kg), înseam- 
,nă nu numai un strălucit suc
ces al luptelor de la noi, care, 
iată. acum, după Dumitru Pîr- 
vulescu, Gheorghe Berceanu și 
Nicolae Martinescu, se mîn- 
drește cu încă un campion 
olimpic, ci și O CONTRIBU
ȚIE EXTREM DE PREȚIOASA 
LA BILANȚUL GENERAL AL 
„TRICOLORILOR" ROMANI 
realizat la J.O. de la Moscova.

Patru sportivi pc podium.
Ștefan Kusu a fost. intr- 

adevăr, unul dintre eroii aces
tei ediții a Jocurilor Olimpice, 
un învingător incontestabil, un 
mare campion. Ne facem’ o 
plăcută datorie reamintind ci
titorilor că el a terminat ne
învins seria celor 7 meciuri, 
urcînd pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului după 4 vic
torii realizate la tuș (!), o 
dublă descalificare (cu puter
nicul adversar Suren Nal
bandian din Uniunea Sovieti
că) și alte două victorii la 
puncte obținute în „finala de 
3". încă o dată, TOATE FELI
CITĂRILE acestui puternic, ta
lentat și ambițios flăcău al 
plaiurilor rădăuțene, sportiv 
care, după campionatele mon
diale din 1979 de la San Die
go a fost, zi de zi, un per
manent exemplu de muncă și 
sîrguință, de ambiție pentru a 
se menține cel mai bun din 
lume.

După cum se știe, din cvar
tetul medaliaților face parte și 
Constantin Alexandru (cat. 48 
kg.), luptător ale cărui perfor
mante cu totul remarcabile ne 
sînt tuturora binecunoscute. El 
a cucerit. Ia Moscova, „argintul"
— CEA DE A 100-a MEDALIE 
OLIMPICĂ A SPORTULUI RO
MANESC LA J.O. DE VARĂ — 
și felicitările adresate lui sînt, 
firește, pe deplin meritate. în
cercăm însă regretul că expe
rimentatul nostru luptător — 
handicapat de un accident avut 
cu puțin timp înaintea turneu
lui olimpic, dar și de unele mi
nusuri în procesul de pregătire, 
ca urmare a unor... proprii con
cesii, nu a găsit resursele de 
care dispune în condiții norma
le. pentru a-1 depăși, în primul 
tur — de fapt. în finala catego
riei ! — pe sovieticul Zaksîlîk 
Ușkempîrov. Un singur meci 
pierdut, un titlu olimpic ratat 1 
Cît ne-ar fi bucurat să fie alt
fel. Și pentru bilanțul luptelor, 
și pentru Constantin Alexan
dru ! Să mai rămînem în „zona 
podiumului". Și să spunem că 
Petre Dicu (cat. 90 kg.) a mun
cit mult pentru „bronzul" cîști- 
gat — o medalie a ambiției, a 
voinței și, bineînțeles, a con
știinciozității în pregătire. în
cheiem lista cu Vasile Andrei 
(cat. 100 kg.) și el un medaliat 
merituos, dar de la care este de 
așteptat în viitor mai multă în
credere în forțele proprii, o mai 
evidentă încercare de autode- 
păsire.

Antrenorii lotului apreciază 
că într-o a doua grupă pot fi 
incluși Nicu Gingă, Mihai Bo
țită și — cu unele circumstanțe
— debutantul Gheorghe Minea, 
sportivi care s-au pregătit în 
general bine, dar care, în timpul

E mult, c pufin ?
competiției, n-au evoluat la ni 
velul posibilităților lor. n-au 
știut să se mobilizeze în mo
mentele în care se hotăra soarta 
unor medalii ! Așa s-a întîm- 
plat, de pildă, în meciul susți
nut de Nicu Gingă cu bulgarul 
Mladen Mladenov (încă o me
dalie pierdută !), sau în cel în
cheiat cu dublă descalificare 
între Mihai Boțilă și polonezul 
Jozef Lipien. Un rezultat care 
l-a trimis pe sportivul nostru 
pe locul 4 iar celui polonez i-a 
adus... medalia de argint !

în sfîrșit, o altă grupă, cea 
care, din păcate, cuprinde cîți- 
va sportivi pe care i-am aplau
dat adesea pentru performanțe
le realizate la mari competiții 
europene și mondiale. Iată însă 
că. de data aceasta. Ion Draica 
(eliminat după două tururi !), 
Ion Păun (aceeași evoluție) si 
Roman Codrean, cotați cu. șanse 
la locurile fruntașe ale catego
riilor 82 kg., 62 kg. și +100 kg., 
au manifestat o surprinzătoare 
lipsă de combativitate, de an
gajare în întrecere pe măsura 
posibilităților de care dispun.

de adevăr nu poate fi. desigur, 
ignorată. Ion Păun a susținut 
meciuri cu suedezul Lars 
Malmkvist și iugoslavul Ivan 
Frgici. iar Ion Draica cu polo
nezul Jan Dolgowicz și suedezul 
Leif Andersson. Dar altă da
tă ?...In aceste condiții este limpe
de că echipa de greco-romane 
putea să realizeze un bilanț și 
mai fructuos — poate două me
dalii în plus, prin Nicu Gingă 
și Mihai Boțilă, și un număr 
sporit de puncte, dacă Ion Păun, 
Gheorghe Minea și Ion Draica 
s-ar fi clasat printre „primii 
6“ — care să-i îmbunătățească 
și poziția în clasamentele neo
ficiale ale turneului olimpic. Și 
așa însă există motive înteme-

Prcgâlirca de Dazfl
Mărturisim din capul locului 

că, spre deosebire de echipa de 
greco-romane. reprezentativa de 
„libere" ne-a decepționat prin 
întreaga ei evoluție în turneul 
olimpic de la Moscova. Este a- 
devărat că de la specialiștii a- 
cestui stil erau așteptate mai 
puține medalii și puncte, dat 
fiind decalajul valoric încă 
existent fată de greco-romane, 
dar de aici și pînă la sărăcia 
celor 8 puncte (și nici o me
dalie. în raport cu cele două 
cucerite la Montreal !) ni se 
pare o mare și inexplicabilă 
diferență. Lotul de libere își 
punea primele speranțe la me
dalii în trei sportivi : Aurel 
Neagu (cat. 57 kg.). Vasile Puș- 
cașu (cat. 100 kg) și Andrei 
Ianko (cat. +100 kg). Ulterior, 
pentru Andrei Ianko s-a con
statat că handicapul de greu
tate care-1 desparte de princi

iate petru a aprecia OBIECTIV, 
pe baza rezultatelor comparati
ve cu cele de la Montreal, prin 
raportarea directă la obiectivele 
stabilite, că Ia J.O. de la Mos
cova luptătorii de la greco-ro
mane și-au făcut datoria, in 
aceste întreceri de o dificul
tate deosebită, în care, de 
pildă, polonezul Roman Kier- 
pacz (cat. 48 kg), campionul eu
ropean de la Prievidza s-a cla
sat pe locul 8, iar finlandezul 
Pertti Ukkola (cat. 57 kg) n-a 
intrat în primii 8 deși venise 
aureolat de titlul olimpic cuce
rit în 1976, sau polonezul Kazi
mierz Lipien (cat. 62 kg) — și 
el campion olimpic la Montreal 
— clasat pe locul 6 la J.O. de 
la Moscova... ,

și „știința iinalurilor"
cu atît efort și să piardă ca 
niște începători. Evoluția celor 
doi luptători, ca și a altora, 
pare inexplicabilă. Dealtfel, dis
cuțiile purtate pînă acum în 
jurul acestei teme nu și-au a-

fiat un răspuns științific, con
vingător. Tehnicienii lotului, 
conduși de antrenorul Vascul 
Popovici, vor trebui să găsească 
însă adevăratele cauze. Firește, 
ele țin de pregătire, dar și 
die modul în care sportivii înșiși 
au abordat meciurile respective, 
poate...

Dar, nu numai despre aces
te cazuri este vorba. Gheor
ghe Rașovan (cat. 48 kg) s-a 
clasat pe locul 8. Petre Cear- 
nău (52 kg) nu se află nici 
în primii 8. ca și Marin Pîrcă- 
labu (cat. 74 kg) sau Vasile 
Țigănaș (cat. 82 kg)...

Nu este greu să conchidem: 
O COMPORTARE SLABĂ, 
SUB ORICE CRITICĂ, LIP
SĂ DE VALOARE OLIMPICA 
A MAJORITĂȚII COMPO- 
NENȚILOR, NEÎNDEPLINI- 
REA OBIECTIVELOR STABI
LITE. Fără îndoială, federația 
de specialitate are datoria să 
continue, pe un plan mai larg, 
această analiză și să ia cu 
fermitate măsurile ce se im
pun !

| Not*
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CLASAMENTUL (NEOFICIAL) PE PUNCTE
GRECO-ROMANE

1. U.R.S.S. 52 p ; 2. Ungaria 32 ; 3. Bulgaria 29 ; 4. ROMANIA 
26,5 ; 5. Polonia 22 ; 6. Suedia 16 ; 7. Grecia 9 ; 8. Iugoslavia 
8 ; 9. Finlanda 6 ; 10. Cehoslovacia 5 ; 11-12. Liban și R.D. Ger
mană 4 ; 13—14. Italia și R.P. Mongolă 2 ; 15. Cuba 1,5 ; 16. Mexic.

LIBERE
1. U.R.S.S. 61 p ; 2. Bulgaria 39 ; 3. Polonia 24 ; 4. R.P. Mon

golă 14 ; 5-6. R.D. Germană și Ungaria 13 ; 7. R.P.D. Coreeană 
12 ; 8-9. Cehoslovacia și ROMANIA 8 ; 10. Italia 7 ; 11-12. India 
fi Iugoslavia 6; 13. Grecia 4; 14. Cuba 3; 15—16. Franța și Senegal 1.

Știm că atît lor, cît și altora, 
li s-a atras atenția din timp 
că Ia J.O. de Ia Moscova ME
DALIILE OLIMPICE NU VOR 
FI DECERNATE DUPĂ „FAI
MA" UNUI SPORTIV SAU A 
ALTUIA. DUPĂ MERITELE 
LUI ANTERIOARE. Ce păcat 
că aceste îndemnuri la o pre
gătire susținută n-au găsit 
ecoul așteptat 1 Dacă ar fi fost 
altfel, nu s-ar fi întîmplat 
poate, ca să dăm doar un sin
gur exemplu, ca la cat. +100 
kg. medalia de bronz să revină 

libanezului Hassan Bchara
(complet necunoscut în arena 
internațională), iar Roman Co
drean (locul 3 Ia J.O. din 
1976) să se claseze abia al 
6-lea...

Ce spun sportivii în cauză ? 
Antrenorul emerit Ion Cornea- 
nu ne relatează că Ion Păun și 
Ion Draica au răspuns cam așa: 
„Am întîlnit adversari puternici, 
ce puteam să facem ?...". Partea

palii săi adversari constituie un 
obstacol aproape imposibil de 
depășit în drumul spre ocupa
rea unui loc pe podium. Primii 
doi au fost însă la un pas de 
cucerirea medaliilor, dar le-a 
lipsit forța, dîrzenia, gîndirea 
tactică, acel plus de combativi
tate despre care vorbeam, nu 
demult. într-o „masă rotundă" 
avînd ca temă tocmai această 
ȘTIINȚĂ A FINALURILOR, 
adesea hotărîtoare în realizarea 
marii performante. Nu ne pro
punem să reconstituim filmul 
meciurilor disputate la acest 
stil. Vrem doar să arătăm că 
atît Aurel Neagu — în meciul 
cu luptătorul mongol Dugarsu- 
ren Ouinbold — cît și Vasile 
Pușcașu — în partida cu ceho
slovacul Julius Strnisko — au 
avut inițiativa, au condus la 
puncte, au fost realmente mai 
buni în primele două reprize, 
pentru ca în cîteva secunde să 
risipească tot ceea ce au adunat

SE APROPIE STARTUL IN NOUL AN DE INVĂȚAMiNT
(Urmare din pag. 1)

rale și liceele din județ dis
pun de un minim de amena
jări pentru sport, altele au în 
dotare minicomplexe sportive 
și chiar săli de sport, bene
ficiind totodată, prin înțele
gerea organelor locale de 
partid și de stat, de terenurile 
de sport din localitățile res
pective, au acces la căminele 
culturale. Comunele Grivița, 
Independența, Cocora și Să- 
veni ar fi cîteva exemple, 
dar generalizarea acestora nu 
este prea departe. Pornind de 
la o asemenea realitate, vom 
putea pretinde și rezultate de
osebite.

— La Slobozia și Călărași, 
în alte așezări ale județului, 
profesorii de sport ne vorbeau 
despre o acțiune de testare a 
copiilor printr-o serie de probe 
atletice.

— Testarea fizică a copiilor 
se va efectua încă din pri
mele săptămâni ale noului an 
școlar, in toate unitățile de 
învățămint. Acțiunea vizează, 
in principal, două aspecte: să 
vedem care sînt parametrii de 
dezvoltare morfologică și so
matică a elevilor, in raport cu 
anul precedent, și paralel să

descoperim elemente pentru 
activitatea sportivă de perfor
manță. Țin să subliniez acest 
ultim aspect, să relev faptul 
că, prin „Daciadă", in cadrul 
unor tot mai ample activități 
sportive de masă organizate 
in școli, tineretul nostru s-a 
impus atenției, ajungind să 
fie cunoscut în întreaga țară. 
Avem campioni, la „Crosul ti
neretului", în întrecerile de 
lupte, box, handbal etc.

— Din rîndul unor elevi m 
nonimi cîndva s-a desprins o 
echipă de sabie prezentă în 
Divizia A !

— Copiii cei mai talentațl, 
descoperiți prin „Daciadă", au 
fost îndrumați către cluburile 
sportive școlare din Slobozia șl 
Călărași, unii au dat rezultate 
spectaculoase, cum este, real
mente. cazul sabrerilor: o e- 
chipă de tineri sub 18 ani in 
primul eșalon al mișcării 
sportive românești, totodată 
prima formație ialomițeană in 
elita sportului.

— Să considerăm acest suc
ces un început ?

— Bineînțeles ! Avem con
diții pentru a continua dru
mul început, talentele nu ne 
lipsesc. Ialomițenii nu uită că

din mijlocul lor au plecat Va
sile Stingă. unul din cei 
mai apreciați handbaliști ro
mâni, și Vasile Andrei, luptă
torul de greco-romane care s-a 
aflat printre medaliații olim
pici la Moscova. In atletism 
există, de asemenea, elemen
te de valoare. Aș da exemplul 
foarte* tinerei alergătoare Tu- 
dorița Chitu, printre fruntașe 
la junioare, creația unui tînăr 
antrenor, Ion Neacșu. Mai sînt, 
insă, și alți descoperitori de 
talente. La Giurgeni, prof. 
Ion Timpescu a adus școlii de 
acolo un mănunchi de trofee, 
li vom crea condiții să lucreze 
la Slobozia, alături de Neacșu. 
Nu se poate să nu iasă la 
iveală noi tineri de mare 
perspectivă, ca întotdeauna un
de pasiunea se întilneșțe cu 
priceperea.

în încheierea discuției, prof. 
Atena Vișoiu a ținut să sub
linieze sprijinul larg pe care 
școala ialomițeană îl primește 
din partea Biroului executiv 
al Comitetului județean de 
partid, fapt care contribuie de
cisiv la realizarea obiectivului 
său major : formarea unor ce
tățeni bine pregătiți pentru 
muncă și viață.

Este necesară -în primul rînd — întinerirea 
loturilor reprezentative

Am subliniat cîteva din cau
zele neîmplinirilor care, ne-am 
dat seama, i-au afectat sincer 
și profund pe cei care se o- 
cupă de destinele sportului lup
telor din tara noastră. Din 
discuțiile purtate în cadrul bi
roului F.R.L. s-au desprins în
să și altele, de fond, care ex
plică cu adevărat unele rămî- 
neri în urmă, un anume im
pas pe care-1 credeam, pînă nu 
demult, depășit.

Este vorba îndeosebi de si
tuația existentă la lotul de 
lupte libere, unde se fac încă 
prea multe concesii, unde an
trenorii mai obișnuiesc „să se 
roage de sportivi", unde ade
sea problemele personale de
vin prioritare chiar în momen
tele decisive ale procesului de 
pregătire. AR TREBUI. AȘA
DAR. SĂ SE ÎNCEAPĂ CU 
O SCHIMBARE DE MENTA
LITATE. CU INSTAURAREA 
UNEI ATMOSFERE DE FER
MITATE care să refuze orice 
fel de concesii. Se vorbește a- 
desea de importanta fiecărui 
minut de antrenament, dar se 
trece, uneori, cu prea multă 
ușurință, cu „aprobarea" sau 
cu... „știința" antrenorilor, așa 
cum se amintea în discuțiii 
peste irosirea multor zile de 
pregătire (în cazurile sportivi
lor Aurel Neagu. Vasile Puș
cașu ș.a.). Nu cumva așa se 
pierd medaliile ?

O problemă mai generală în 
rezolvarea căreia federația de 
specialitate are, după părerea 
noastră, datoria să acționeze cu 
mai multă eficiență este aceea 
a PERFECȚIONĂRII PREGĂ
TIRII SPORTIVILOR SELEC
ȚIONAȚI ÎN LOTURILE RE
PREZENTATIVE. îi prețuim 
în continuare pe toți acei lup
tători care, ani la rînd, au 
obținut succese de prestigiu, 
dar. așa cum s-a văzut la J.O. 
de ia Moscova, pentru grelele 
confruntări ale marilor com
petiții internaționale de azi 
nu este îndeajuns să prezinți 
o „carte de vizită", chiar dacă 
pe ea stă scris numele lui Ion 
Draica, Ion Păun. Nicu Gingă. 
Roman Codrean. Aurel Neagu. 
Vasile Pușcașu sau Andrei Ian
ko. Nevoia perfecționării con
tinue a stilului de luptă, a 
îmbogățirii numărului de pro
cedee tehnico-tactice. realizate 
cu maximum de eficiență, este 
amplificată la această oră și 
de modificările aduse regu
lamentului întrecerilor interna
ționale. modificări care urmea
ză să fie definitiv anrobate în 
molul lor concret de aplicare

de către biroul F.I.L.A., în șe
dința care va avea loc la 21—22 
septembrie la Roma. Să amin
tim doar că printre aceste mo
dificări figurează reducerea 
timpului de luptă de la 9 la fl 
minute (două reprize a 3 min.) 
ceea ce va aduce schimbări 
importante nu numai în meto
dica pregătirii ci și în selec
ție, sportivii fiind primii care 
trebuie să înțeleagă aceste lu
cruri. să dovedească o deplină 
receptivitate și să se adapteze 
la ele.

Este, de asemenea, necesară 
O SUSȚINUTĂ ȘI CURA
JOASĂ ACȚIUNE DE ÎNTI
NERIRE A CELOR DOUĂ 
LOTURI REPREZENTATIVE 
și, din nou, aducem în prim- 
planul discuției selecția de la 
„libere", echipă în care, pen
tru J.O. de la Moscova, au 
fost titularizați Petre Cearnău 
— 37 de ani, Vasile Țigănaș — 
29 de ani etc., sportivi care 
au încă o bună valoare pe 
planul competițiilor interne, 
dar care sînt evident lipsiți de 
șanse, la ora actuală, în în- 
tîlnirile internaționale de am
ploare. La lotul de greco-ro
mane se preconizează clar 
acțiuni ferme în această di
recție, la cel de libere lucruri
le sînt ceva mai complicate, 
poate tocmai pentru că nu 
prea există acel „schimb de 
mîine" de care se vorbește, nu 
numai la lupte, de atîția ani.

Ar fl, desigur, greșit să se 
creadă că aceste măsuri, pre
cum și altele, aplicate doar la 
nivelul loturilor reprezentative, 
vor rezolva rapid și eficient 
neajunsurile semnalate. Spor
tul luptelor din țara noastră 
are nevoie dc o revitalizarc 
generală, care ar trebui asigu
rată prin eforturile conjugate 
ale tuturor cluburilor, asocia
țiilor, unităților cu profil și 
aceasta nu numai la București, 
Constanța. Rădăuți. Iași sau 
Pitești, ci ÎN FIECARE JU
DEȚ. ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, 
federației de specialitate reve- 
nindu-i sarcina de a angrena 
și stimula toate cadrele tehni
ce. pe toți cei care iubesc a- 
cest sport și-i doresc progre
sul. noi afirmări de prestigiu 
în arena internațională. Anul 
viitor — în obiectiv: campio
natele europene. Jocurile mon
diale universitare, campiona
tele mondiale. Tot atîtea pri
lejuri de a înălța pe culmi tot 
mai înalte școala românească 
de lupte, unanim apreciată în 
întreaga lume ! Pentru ca. pes
te 4 ani. la Los Angeles...
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGERILE OBIȘNUITE LOTO NU SE DESMINT...

Și tragerea Loto din 22 august 
1980 a adus cîștiguri in autotu
risme și importante sume parti- 
cipanțitor care îndrăgesc acest 
sistem de joc.

Gheorghe B-ulăreanu. din Băicoi 
(Prahova) și Alexandru Nicu.1 es
eu din București au obținut la 
categoria I autoturisme „Dacia 
13>0fl“ pe bilete jucate în cotă de 
25%.

Alți doi participant! au reali
zat la categoria a n-a cîștiguri

în valoare, de 29.664 lei pe bi
lete jucate în cotă de 100%.

Este a 16-a tragere consecutivă 
Loto la care se cîștigă premii 
maxime.

Astăzi și mîine sînt ultimele 
zile în rare mai puteți procura 
bilete cu numerele preferate la 
tragerea Loto din 5 septembrie 
a.c.

Tragerea obișnuită Pronoexpr'es 
de astăzi, 3 septembrie 1.989. se 
televizează în direct, cu începere 
de la ora 17,40.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 30—31 AUGUST 1980

Categoria 1 : (13 rezultate) 386,00 variante a 503 lei ;
Categoria a 2-a : (12 rezultate) 5.489,50 variante a 83 lei.
întrucît valoarea unitară a categoriei 3 a fost sub pla

fonul minim de 40 lei, fondul categoriei s-a atribuit celor
lalte două categorii.
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JCESCU" SĂ NU SE
I SPERIE
zin- atunci cînd vor să joace, prac- 
lară tică un fotbal de calitate a- 
îipe preciabilă.
lor- Ca de obicei, cînd avintul ti
nea nereții este și flatat, dificul
tăți tățile sînt inerente. Așa a pă-
Me- țit și Corvinul, Rednic (18
for- ani), Gabor (19), Andone (20).
ara, Petcu și Klein (21), jucători de
stor bună perspectivă, au fost foar-
ire- te utili în joc, știu lecția „a-
în- tacului în valuri", dar la pri-

îeci ma dificultate pe teren pro-
au- priu, „mînjii lui Lucescu" s-au
ipre speriat, s-au blocat psihic și
orii aiu avut nevoie de dereglarea
ilor dispozitivului advers pentru a
go- învinge cu golul al 6-lea al
>al- acestui lider de 21 de ani, al
iele golgeterilor, Petcu. Mircea Lu-
fot- cesou a conchis cu obiectivi-
eau tatea și maturitatea care îl ca-
i îi racterizează că replica Jiului
lui a fost o bună lecție pentru

Hă) întîlnirile viitoare. Cei mai ți
nui, neri lideri ai campionatului
on- au nevoie de încurajare. de
sub mai multă forță, dar și de mo-
igi- destie. în nici un caz acestora
ra- nu le ajută o mică parte a
g galeriei Corvinului, din păcate

ilti- tînără, care apostrofează în
xte- mod organizat adversarii și îi
itru insultă grosolan, atitudine în

a totală contradicție cu marea
cat, majoritate a publicului hune-

și dorean. cu valoarea și aplom-
bu- bul echipei Corvinul, cu po-
:hi- ziția de lideră a acesteia în
din noul campionat. Sîntem con-
:hi- vinși că atît clubul Corvinul
tî- cît și consiliul municipal pen-

a tru educație fizică și sport vor
:ele lua măsurile cuvenite.
că-
are, Aurel NEAGU

ODOR Șl SZABO, 
COMPLEXE...
Tg. rintul propriilor sale slăbiciuni,
ilea în special din cauza lipsei de
a- luciditate în fazele de finali-

■eia zare, ratările lui Fazekaș și
liza Both II fiind cele mai evi-
ne- dente. Spre meritul lor, tinerii
ar- fundași laterali Fodor (în mod
pu- deosebit) și Szabo — debutanți
ată, în actualul campionat — au
<tă- trecut cu bine acest handicap,
nu- evoluînd dezinvolt, fără com-
—' . plexe, remarcîndu-se printr-un
on- pronunțat joc ofensiv, fiind —
su- prin raidurile lor — mai peri

ei. culoși (Fodor a si marcat un
in- gol frumos) decît coechipierii
;hi- lor din primele linii, creditați
iția cu o mai mare experiență. Cei
lart doi constituie un cîștig pentru
go- echipa din Tg. Mureș și avem
—, speranța că vor confirma.

tbi- Adrian VASILESCU

AMNĂ Șl FAIR-PLAY
ne- sărilor, victoria dobîndită dato-
'ost rindu-se în principal tocmai a-
cu cestui mod curajos în care au 

itre abordat partida, ambiției și dă- 
jpă ruirii cu care s-au angajat în 
ică- joc.
au Surprinși, probabil, de aceas- 

na- tă dîrză replică, craiovenii nu
!al- au mai acționat atît de sigur
su- și de degajat cum o făcuseră
de- în meciurile anterioare. Nervo-
de zitatea și nemulțumirea lor (nu
e- întotdeauna întemeiată) fată de

.icu unele decizii ale arbitrului, su
nai părarea pentru înfrîngerea su-
;tia ferită i-au și făcut, dealtfel, pe
nu multi dintre ei să plece direct
de la cabine după fluierul final,

•er- fără a mai participa la tradi-

BINTPE MARII (IȘTItiATORI I
Z SEPTEMBRIE ISBO 
tragere excepționali

PRONOEXPRES

t vă stau la dispoziție pînă sîm-

Așa a fost înscris, din lovitura 
Cîmpeânu II, singurul gol al 
Universitatea Craiova 

ționalul și sportivul salut a- 
dresat tribunelor (o frumoasă 
lecție de sportivitate le-au 
dat-o în acest sens coechipie
rilor lor Ștcfănescu și Bel- 
deanu, care s-au aliniat la cen
trul terenului, felicitîndu-i a- 
poi pe adversari și mulțumin- 
du-le arbitrilor).

Cu corectitudine și fair-play, 
antrenorii Oblemenco si Oțet 
remarcau la cabine atît me
ritele învingătorilor, cît și slă
biciunile manifestate în joc de 
propria lor echipă. Ceea ce nu 
i-a împiedicat, totodată, să 
sublinieze dificultățile pe care 
le întîmpină echipa lor în a-și 
apăra poziția de lider. într-a- 
devăr, pentru un lider, orice 
meci devine mai greu decît în 
mod obișnuit. împotriva lide
rului, orice echipă — oricît de 
modestă ar fi ea — îsi depă
șește adesea condiția, se mo
bilizează mai bine, luptă cu 
mai multă ardoare și dîrzenie. 
dorind și făcîndu-și apoi un 
justificat merit dintr-o victorie 
asupra lui. Din acest punct de 
vedere. Universitatea Craiova 
(care este și campioana tării) 
poate fi sigură că si în viitor

APORTUL
După ce în cursul săptămînii 

trecute publicul gălățean și-a 
manifestat nemulțumirea pentru 
rezultatele slabe ale diviziona
rei A locale, iată că sîmbătă, 
la meciul cu Sport club Bacău, 
„tribunele" i-au încurajat pe 
jucătorii locali, moment cu ur
mări dintre cele mai fericite în 
desfășurarea ulterioară a jocu
lui. Pentru că. simțind publicul 
alături de ei. fotbaliștii din o- 
rașul de la Dunăre nu numai 
că s-au „aruncat", literalmente, 
asupra adversarului, dar au și 
realizat un joc care poate fi. a- 
preciat, în general, drept bun. 
Avînd în I. Constantinescu un 
„stîlp" în apărare, in Bejenaru 
un jucător care a servit atacu
lui multe baloane utilizabile și

• Remarcabil atașa
mentul spectatorilor din 
Tg. Mureș față de e- 
chipa lor favorită, 

'y A.S.A. Deși în primele 
două meciuri susținute 
acasă nu au avut satis
facții depline, ei au 
rămas alături de echi
pă, sîmbătă stadionul 
fiind aproape plin. O 
notă în plus : șl me
ciul de speranțe dintre 
A.S.A. și F.C. Argeș 
s-a bucurat de aceeași 
asistență, cu toate că 
la acea oră era televi
zată partida Dinamo — 
Progresul Vulcan. « 
Sîmbătă, în ziua me
ciului cu F.C. Argeș, 
Hajnal a împlinit 29 
de ani. „Sînt fericit că 
acest eveniment din 
viața mea a coincis cu 
prima noastră victorie 
în actualul campionat. 
Regret că nu am putut 
face un joc bun, așa 
cum mi-am dorit. Am 
fost foarte emoționat. 
Le mulțumesc colegi
lor mei pentru... ca
dou și îi asigur că nu 
voi rămîne dator", 
ne-a spus după meci 
Hajnal. • Predilecția 
pentru jocul la ofsaid 
a fundașilor piteșteni 
poate constitui un ve
ritabil examen pentru 
un tușier. Sîmbătă, la 
Tg. Mureș, arbitrul C. 
Manea, din Fetești — 
deși era la al treilea 
joc în Divizia A — l-a 
trecut cu brio, semna
lizările sale fiind 
prompte și exacte • La 
cuplajul interbucureș- 
tean, l-am întîlnit pe 
Nicolae Oaidă. Destul 
de greu încercat de 
boală, el se află acum 
în convalescență și 
speră ca nu peste 
multă vreme să-și reia 
activitatea de antrenor.

liberă impecabil executată de 
meciului „U“ Cluj-Napoca — 

Foto : Ioan LESPUC

— cu atît mai mult în even
tualitatea posibilă de a rede
veni lider — nu va fi deloc 
menajată de adversarii ei. Dim
potrivă. va avea de înfruntat 
asalturi tot mai grele. De a- 
ceea, ea trebuie să fie mereu 
pregătită — sub toate aspec
tele — pentru a Ie face față. 
Cu atît mai valabil este acest 
deziderat în perspectiva apro
piatelor confruntări internațio
nale care o așteaptă.

Sîmbătă la Cluj-Napoca, deși 
învinsă, echipa craîoveană a 
avut unele perioade de joc 
bun sau chiar foarte bun, în 
care șî-a onorat poziția de li
der, demonstrîndu-și realele 
posibilități. Ea a lăsat publi
cului clujean' impresia că — 
în ciuda unor scăderi, sperăm 
trecătoare — rămîne cea mai 
valoroasă, mai solidă echipă de 
club de la noi, capabilă să a- 
ducă mari satisfacții nu numai 
entuziaștilor ei suporteri (din
tre care destul de multi au în
soțit-o și încurajat-o și Ia 
Cluj-Napoca). el și fotbalului 
românesc.

Constantin FIRĂNESCU

PUBLICULUI
două extreme în bună dispoziție 
de joc (Majaru — creator, C. 
Zamfir — realizator), F.C.M. 
Galați a demonstrat o față care 
nu i se întrevedea.

Important este și faptul că 
gălățenii au jucat într-un tem
po alert, cu excepția minutelor 
46—65. cînd Sport club a reve
nit puternic, „sufocîndu-și“ ad
versarii. Au fost momente cînd, 
și mai deciși, băcăuanii ar fi 
putut înscrie. Dar a venit minu
tul 64, cu al doilea gol al lui 
C. Zamfir și balanța jocului a 
înclinat definitiv spre F.C.M. 
Oricum, gălătenii mai trebuie 
să lucreze, să finiseze la antre
namente elementele valoroase 
demonstrate sîmbătă în jocul 
lor.

Mirceo TUDORAN

Succes, Nae ! • Hazliu 
modul în care craini
cul de la stația de am
plificare de pe stadio
nul „23 August" din 
Capitală face cuveni
tele anunțuri referitoare 
la meciurile ce au loc 
pe gazon. Două mos
tre : „Dragi spectatori, 
după a obsență DE-A 
DREPTUL SUPĂRĂ
TOARE, asistăm din 
nou la un cuplaj inter- 
bucureștean..." ; „Intră 
în teren micuțul, DAR 
TALENTATUL Dumitru 
Florian..." Ca la tea
tru/! Tănase • Să fi 
fost, oare, dominați de 
„complexul Dinamo" 
unii jucători ai Pro
gresului ? Ne gîn- 
dim la felul în care au 
jucat. Nu mai puțin de 
șase componenți ai lo
tului noii promovate au 
evoluat, unii mai de
mult, alții de curînd, 
la Dinamo : Mateescu, 
Marica, Țevi, Apostol, 
G. Sandu, Bulancea. 
Dintre toți, doar G. 
Sandu a ținut la orgo
liul lui, vrînd, proba
bil, să-i facă pe dina- 
moviști să-1 regrete. 
• Antrenorul timișore
nilor, Ion ionescu, a 
ratat prilejul de a ur
mări pe Celtic la Glas
gow, în meciul de cali
ficare cu Diosgyor. El 
va fi prezent astăzi la 
manșa a doua, dar ce 
mai poți observa în 
jocul unei echipe care 
vine cu un avans de 
șase goluri ? a La ter
minarea meciului „Poli" 
— F.C.M. Brașov, oas
peții „de pe bancă" au 
contestat penalty-ul 
dictat de arbitrul lanul. 
Observatorii federali 
Gh. Limona și E. Mla- 
din au confirmat din 
phn decizia arbitrului.

• Echipa brașoveană 
s-a prezentat la Timi
șoara ca o formație 
bine legată, în care nu 
se admit scutiri de e- 
fort. Am rămas, to
tuși, surprinși de fap
tul că „stegarii" au 
căzut după o oră de 
joc. Să fi fost de vină 
marea ratare a lui Spi
rea, după care căderea 
psihică a determinat și 
declinul fizic ? a In 
finalul matineului de 
„B“ C.F.R.-—U.T.A., sto
perul timișorean Bocă- 
nici a suferit o como- 
ție, la o ciocnire cu 
Ducadam. în urma șo
cului el și-a înghițit 
limba și numai inter
venția doctorului Dan 
Poenaru a împiedicat 
un deznodămînt funest.
• Angelo Niculescu, 
antrenorul băcăuanilor, 
ne făcea următoarea 
confesiune î „Avem un 
program infernal. Am 
jucat la Galați după 
ce echipa locală înca
sase șapte goluri la 
Hunedoara. Acum mer-

gem la Rm. Vllcea, 
după ce echipa lui Pi- 
gulea a primit și ea 
cinci goluri, de la Baia 
Mare. Așa că nu va fi 
ușor". A După înde
lungi tratative duse în
tre părțile interesate, 
s-a ajuns, se pare, la 
o înțelegere privind 
transferul lui Țegean 
de la C.F.R. Cluj-Na
poca la „U" Cluj-Na
poca. în schimbul a- 
cestuia, „U" va ceda 
doi jucători, unul din
tre ei fiind Vidican. 
• După mulți ani de 
arbitraj, bucureșteanul 
D. Predescu a debutat 
sîmbătă la un meci de 
Divizia A, oficiind la 
tușă în partida „U"

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
F. C. CONSTANTA, 

FAVORITA PROMOVĂRII 
IN „A"

O vreme splendidă, un stadion 
plin (aproximativ 15.000 de spec
tatori), o organizare toarte bună, 
un fair-play deplin, iată cadrul 
desfășurării partidei Ceahlăul 
P. Neamț — F.C. Constanța 
(0—2). Coustănțenil, care în a- 
ceastă ediție a campionatului 
Diviziei B vizează, mal îndrep
tățit ca oricând, promovarea în 
primul eșalon (la Piatra Neamț 
a jucat „ll“-le Costaș — Borali, 
Antonescu, Nistor, Caramalău — 
Petcu, Gache, Buduru (mln. 70 
Mărculescu) — Drogeanu, Peniu 
(mln. 76 Livciuc), I. Moldovan), 
au jucat atent în apărare (An
tonescu, la cel 36 de ani ai săi, 
s-a detașat prin plasament șl 
promptitudine în Intervenții) șl 
au contraatacat deosebit de pe
riculos prin Peniu și I. Moldo
van, punînd la grea încercare 
apărarea gazdelor. Este adevărat 
că el au profitat și de slaba e- 
voluție a fundașului central al 
Ceahlăului, Croitoru, nesigur, u- 
șor de depășit în duelurile di
recte cu atacan.țil de la E.C. Con
stanța. Dealtfel, la un contraaitac 
(mln. 40), Peniu a fost faultat 
clar în careu de Vaslliu șl Petcu 
a transformat Impecabil penal- 
ty-ul de drept acordat. Ce-ahlăuJ 
a încercat cîte ceva după pauză, 
dar s-a bazat numai pe mingi „în
ghesuite" în careul de 16 m, unde 
Nemțeanu a fost singurul jucător 
care ,,s-a zbătut" dar, nesusținut 
de coechipieri, s-a stins și el în 
finalul partidei. Și pentru ca 
victoria să fie mai clară și să 
reflecte fidel diferența de valoa
re dintre oele două combatante. 
Petcu (min. 85) a mărit avanta
jul după un „un-doi“ cu, Măr- 
oulescu. Foarte bun arbitrajul 
prestat de brigada M. Salomir — 
N. Raab și A. Hirfa.

Pave! PEANA

20 000 DE TÎRGOVIȘTEN1 
ȘI-AU APLAUDAT 

FAVORIJII
Apariția Iul Dobrin în meciul 

derby cu formația bucureșteană 
Rapid (concurentă șl ea la pro
movare) a umplut, aproape pînă 
la refuz, tribunele stadionului 
din orașul fostei cetăți de scaun 
— aproximativ 20 690 de specta
tori. Intr-o asemenea ambianță, 
caracterizată de o deplină spor
tivitate și o organizare irepro
șabilă (excelent șl programul 
partidei, realizat de Lucian Gri- 
gorescu), balanța întâlnirii — a- 
greabllă în general — s-a încli
nat, cuzn se și întrevedea dealt
fel, spre C.S. Tîrgoviște, formație 
cu jucători mai experimentați, 
propulsați, acum, de Dobrin. 
Mereu la pupitrul de comandă, 
ex-piteșiteanul a ridicat nivelul 
tehnic ai jocului prin execuții 
excelente, ca acea lovitură liberă 
din care Dumitrescu n-a avut alt
ceva de făcut decit să deschidă 
scorul, cu un gol foarte specta
culos. în ambele începuturi 
prelungite de repriză (furtunoa
se și electrizante), echipa din 
Tîrgovlște, jucînd deocamdată 
din improvizațiile lui Dobrin, a 
avut unele prestații bune, a e- 
xercitat o mare presiune în ca
reul rapidlst. șl-a creat multe 
situații de gol. Din aceste motive

Cluj-Napoca — Univer
sitatea Craiova. El a 
trecut cu bine ajest 
examen, prin semnali
zări prompte și corec
te. • I. Constantines
cu, fostul și... actualul 
fundaș al F.C.M. Ga
lați, a reapărut în for
mația sa după ce ab
sentase patru etape. De 
ce ? Ne-a răspuns chair 
I.C. : „încă din iarnă 
am anunțat conducerea 
clubului că nu voi mai 
juca decît în sezonul de 
primăvară și că voi 
pleca la Constanța. 
Asta pentru că acolo 
am locuința și familia, 
adică soția și cei doi 
copii. Am revenit la 
F.C.M. datorită insis
tențelor conducerii șl 
pentru că vreau să 
pun umărul la redresa
rea echipei. Dar gîndul 
îmi este tot la Con
stanța, la familie.-* 
a Stadionului „Dună
rea" din Galați i se a- 
duc, în continuare, di
ferite îmbunătățiri care 
îl fac unul dintre cele 

...șt tfazon
mai bine dotate din 
țară. Să notăm, astfel, 
pe lîngă condițiile bune 
de lucru asigurate pre
sei (tribună acoperită, 
vizibilitate excelentă), 
reamenajarea vestiare
lor etc. stadionul are 
acum și o tabelă elec
tronică de afișaj, care 
sîmbătă a funcționat 
însă numai pînă la... 
1—0. Pentru că 2—0 n-a 
mai vrut să arate și 
s-a apelat la vechea 
tabelă, aceea manuală, 
și dacă se va repara 
tabela electronică, ceea 
ce nu ne îndoim, ar fi 
bine să se pună la 
punct și ceasul, rămas 
în nemișcare la ora 7 
fără 5 minute... 

ea apare ca o învingătoare me
rituoasă. In faza de apărarea este 
însă vulnerabilă.

In ce o privește pe noua echipă 
a Rapidului, speranțele avansate 
de ea încep să se contureze : 
gluleștenil au dovedit o liniște 
în jocul deschis practicat, întrea
ga echipă s-a arătat dispusă la 
travaliu șl preocupată de mij
loace pur fotbalistice. Forța ofen
sivă a echipei suferă însă — 
Grosu și, mai ales, Cojocaru a- 
buzînd de acțiuni personale pre
lungite fără perspectivă.

Arbitrul bîrlădean N. Rainea 
a condus bine formațiile : C.S. 
TÎRGOVIȘTE : Voinea — Ghcor- 
ghe, Alexandru, Ene, Pitaru — 
Dumitrescu (min. 46 Iatan), Fili- 
pescu, Economii — Greaca (min. 
29 Margelatu), Marinescu, Dobrin; 
RAPID : Anuțel — Popescu. Tiță, 
Păun, Fogorași — Ion Ion. Pa- 
raschiv Rîșniță — Cojocaru. 
Grosu, Vătul (min. 65 Georgescu; 
min. 84 Damaschin).

Stelian TRANDAFIRESCU

FOSTUL DERBY 
C.F.R. - U.T.A. !

U.T.A. a. jucat duminică la Ti
mișoara, în compania C.F.R.-ului 
din localitate. Tribunele au fost 
arhipline. Predominau spectatorii 
trecuți de prima tinerețe, adică 
cei care continuă să creadă că 
U.T.A. și C.F.R. mai sînt echi
pele lui Petschovschi și Mercea, 
Androviei și Bădeanțu.

Mai întH despre reîntâlnirea cu 
U.T.A. Pe teren a apărut forma
ția : Ducadam — Bîtea, Kukla, 
Hirmler, iova — Marcu, Șchiopu, 
Mușat — Cura, Csordas, Tisa. 
Deci, cîteva nume noi, pe lingă 
cele din penultima generație. 
Foâtul „foarte tînăr" Șchiopu 
din perioada Feyenoord a reve
nit la echipa sa după ce a pe
trecut cițiva ani buni la Brad, 
cei 34 de ani neimpiedicîndu-l să 
fie unul dintre puținii textiliști 
care mai „pun mingea jos“.

Astăzi U.T.A. reprezintă mai 
puțin decât acum cinci ani — 
am luat reperul echipei lui Do- 
mide și Broșovschi. U.T.A. de as
tăzi înseamnă Ducadam, even
tual Vaczl (care a jucat în ulti
ma jumătate de oră, avînd o 
contribuție esențială la obținerea 
punctului) și, dacă vreți, mal ti
nerii Iova șl Mușat. Ceilalți sînt 
jucători la plafonul cunoscut, 
peste care au mai trecut cîțiva 
ani. Este evident că producția 
de tineret a Aradului nu reușește 
să facă față necesarului de ju
cători capabili să ducă lupta 
pentru promovare în compania 
unor echipe ca Olimpia și F.C. 
Bihor, chiar dacă numele de 
U.T.A. continuă să anime echipa 
și să stîrnească entuziasmul unei 
galeril tinere, fapt care ni se 
pare elementul cel mai îmbucu
rător în perspectiva refacerii u- 
nei echipe în care jucățorii de 
astăzi ejau tot ce pot.

C.F.R.-ul este cam în aceeași 
situație. Dacă notăm că „bătrâ
nul" și corpolentul Chimiuc (90 
de kilograme la 1,77 m) continuă 
să fie animatorul „un spre zecelui" 
Bathori — Dosan, Tornoreanu, 
Bocănicî, Moiseev — Truț, Chimiucs 
Damian — Stoișin, Nicola, Nucă, 
am spus, credem, aproape totul 
despre producția de talente a u- 
nui ‘ oraș care furniza, cînd va, 
țării o întreagă echipă națională.

loan CHIRILĂ '

ȘTIRI... ȘTIRI... a *1
• ANTRENORUL EUi F. C. 

ARGEȘ, Florin Halagian, va fi 
prezent astă-seară in tribunele 
stadionului echipei F. C. Utrecht, 
care evoluează într-un meci din 
campionatul Olandei. Cum se 
știe, piteșteni! vor intîlni la 17 
septembrie, în cadrul Cupei 
U.E.F.A., echipa F. C. Utrecht, 
meci al cărei prime manșe ur
mează să se dispute — după 
toate probabilitățile — la Pitești, 
așa cum hotărâseră sortii.
• MÎINE SE VA DISPUTA o 

nouă etapă în „CUPA ROMÂ
NIEI", competiție care se des
fășoară sub egida „Daciadei". în 
această fază vor avea loc 58 de 
partide. Toate meciurile vor în
cepe la ora 16.
• ETAPA A VI-A A DIVI

ZIEI A programează sîmbătă 
două meciuri în Capitală. Par
tida Dinamo — „U" Cluj-Napoca 
se va disputa pe stadionul din 
Șos. Ștefan cel Mare, iar în
tinarea dintre Progresul-Vulcan 
și F.C.M. Galați va avea loc pe 
stadionul din str. Dr. Staioovici. 
Ambele meciuri vor începe la 
ora 17 — ca dealtfel și celelalte 
șapte —, în deschidere fiind pro
gramate partidele respective ale 
echipelor de speranțe.
• TURNEUL DE LA PIATRA 

NEAMȚ. S-au disputat primele 
trei etape ale turneului final al 
campionatului republican al clu
burilor sportive școlare. Iată re
zultatele înregistrate : C.S.Ș Pi
tești — C.S.Ș. Bacău 1—1, C.S.Ș. 
Reghin — C.S.Ș. Piatra Neamț 
3—4, C.S.Ș. Hunedoara — C.S.Ș. 
Ineu 9—1. C.S.Ș. Arad — C.S.Ș. 
Sebeș Alba 5—1, C.S.Ș. Brașovia
— C.S.Ș. nr. 2 București 3—0 și 
C.S.Ș. Baia Mare — C.S.Ș. Pa
jura București 1—1 (etapa I) ; 
Bacău — Ineu 5—0. Piatra Neamț
— Hunedoara 1—3, Pitești — Re
ghin 2—2, Sebeș Alba — Pajura 
1—8, Baia Mare — 2 București 
3—0 și Arad — Brașovia 3—3 
(etapa a Il-a) ; Reghin — Bacău 
0—0, Hunedoara — Pitești 3—2, 
Ineu — Piatra Neamț 2—3, Bra
șovia — Sebeș Alba 2—2, Baia 
Mare — Arad 2—1. Pajura — î 
București 3—0, în etapa a m-a. 
(R. Tom a, coresp.).



PERFORMANTEII JUNIORULUI ADRIAN NEGULESCU Un frumos succes al po’oișlilor juniori

Sportivul ploieștean își confirmă locul in elita tinerilor
Șaliistul ploieștean Adrian 

Negulescu își încheie activita
tea de junior cu o remarcabilă 
performantă : locul III la re
centul campionat mondial, des
fășurat la Dortmund, în R.F 
Germania. El repetă rezultatul 
obținut anu) trecut în aceeași 
competiție, disputată în orașul 
norvegian Skien. confirmîndu-șî 
astfel locul în elita tinerilor ju
cători ai lumii

Născut la 10 iunie 1961, în o- 
rașul Ploiești, Adrian Negules- 
cu a învățat șahul destul de 
tîrziu. la 9 ani. Ceea ce nu l-a 
împiedicat, totuși, ca în 1975, 
cînd nu împlinise încă 14 ani 
să cucerească titlul de campion 
national de juniori, arătînd că 
dorește să calce pe urmele unui 
alt șahist originar din Ploiești, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu.

în ambianta serioasă a secției 
de șah din cadrul clubului Pe
trolul, pregătit la început de 
maestrul international Corvin 
Kadovici. iar după plecarea a- 
cestuia la Brașov de maestrul 
Cornel Butnaru, Adrian înregis
trează mari progrese, forța sa 
de joc crescînd în mod consi
derabil. Anul 1976 îi aduce un 
Ioc II la campionatul european 
de la Kocevje. în Iugoslavia, și

un titlu balcanic cucerit la Ate
na cu echipa de juniori a Ro
mâniei.

Prima evoluție în finala cam
pionatului national al seniorilor, 
în 1978, este încununată de suc
ces, Adrian Negulescu clasîn- 
du-se pe locul VI. ceea ce îi

aduce titlul de maestru. Anul 
următor el cîștigă un mare tur
neu open la Dortmund.

Actuala ediție a campionatu
lui mondial al juniorilor a fost 
deosebit de puternică. într-o 
companie foarte valoroasă, A- 
drian Negulescu a jucat sigur 
și constant, reușind un scor 
bun : 5 victorii, o înfrîngere și 
7 remize, 8V2 punete, aproape

jucători de șah ai lumii
66%. O egalitate smulsă cu greu 
de chilianul Morovitz l-a frus
trat Pe Adrian Negulescu de 
medalia de argint, pe care ar 
fi meritat-o cu prisosință. Ea a 
revenit, destul dș norocos, en
glezului Short, totuși, un puter
nic maestru internațional. De 
notat că reprezentantul nostru 
a fost singurul concurent care 
l-a dominat pe cîștigătorul com
petiției, marele maestru sovietic 
Kasparov. Campionul mondial 3 
trebuit să se apere cu indîrjire 
pentru a obține remiza.

Și, în sfîrșit. pe lingă fru
moasele rezultate șahiste să vă 
facem cunoscute și performan
tele la studii ale lui Adrian : 
în această vară, înaintea ple
cării Ia campionatul mondial de 
juniori, el a luat bacalaureatul 
Ia Liceul „Mihai Viteazul" din 
Ploiești, iar după aceea a trecut 
cu succes examenul de admitere 
la Institutul de petrol și ga
ze. (V. CH.).

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎSTIGAT 
„TURNEUL PRIETENIA"

Echipa de polo juniori a 
României a reușit un frumos 
succes, cîștigînd. neînvinsă, tra
diționala competiție „Turneul 
Prietenia", desfășurată în ora
șul Kîrdjali din Bulgaria. Este 
pentru prima dată în istoria 
polo-ului românesc cînd junio
rii noștri cîștigă întrecerea spe
ranțelor. în ultimele zile ale 
întrecerilor, echipa României

pregătită de Gheorghe Zamfi- 
rescu și Nicolae Arsene. a în
trecut cu 14—4 formația Polo
niei' și a terminat la egalitate 
(5—5) cu echipa Cubei. Clasa
mentul final : 1. România 13 n, 
2. Ungaria 11 p. 3. U.R.S.S. 10 
p. 4. Cuba 10 p. 5. Bulgaria I 
6 p. 6. Cehoslovacia 4 p, 7. Po
lonia 2 p. 8. Bulgaria. II 0 p.

HANDBALIȘTII ROMÂNI
In competiții internaționale

Echipa campioană de hand
bal a României, Steaua Bucu
rești, a participat recent la

C.S.Ș. 2 CONSTANTA (b) Șl M.E.F.M.C. (f) PE PRIMELE LOCURI 
LA „PALETA DE ARGiNT“ EDIȚIA DIN 1980

La Ploiești a avut loc tradi
ționala competiție de tenis de 
masă pentru copii (8—10 ani) 
dotată cu „Paleta de argint" și 
organizată de comisia de spe
cialitate a C.J.E.F.S. Prahova. 
Au participat 17 echipe dj bă
ieți și 16 de fete. După cum 
ne informează delegatul federa
ției, tovarășul Ion Dumitrescu- 
Budeștî, întrecerea a fost de un 
bun nivel tehnic, mai ales la 
fete, relevînd eforturile făcute 
în ultima vreme pentru selecția 
și pregătirea celor mai talentați 
copii.

în întrecerea echipelor de 
băieți, pe primul loc. cu 17 
puncte, s-a situat C.S.Ș. nr. 2 
din Constanta, pregătită de tî- 
nărul antrenor Viorel Filimon. 
La fete, în fruntea clasamentu
lui s-a situat, tot cu 17 puncte.

echipa M.E.F.M.C. București, 
antrenată de Vasile Dumitrescu.

Specialiștii prezenți la „Pale
ta de argint" ediția 1980 au re
marcat dintre cei peste 100 de 
concurenți pe Eugen Simion 
(Constanta) și Romulus Revisz 
(Șc. gen. nr. 21 Buc., antrenor 
prof. Romulus Simionescu), pe 
Anca Cheler, Otilia Bădescu 
(M.E.F.M.C.). Anda Gîrbină, Ma
ria Mora (C.S.Ș. Rm. Vîlcea, 
antrenor Traian Ancuța), Corina 
Ancuța (Constanța) și Daniela 
Pătârlăgeanu (Unirea Tricolor 
Buc,, antrenor Dan Antohe).

Clasamente : băieți — 1. C.S.Ș. 
2 Constanța, 2. Șg. gen. 21 Buc., 
3. C.S.M. Cluj-Napoca ; fete : 1. 
M.E.F.M.C. Buc., 2. C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea, 3. C.S.Ș. 2 Constanța. 
Clasament general : 1. C.S.Ș. 2 
Constanța, 2. C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
3. Metalurgistul Cugir.

ETAPĂ DIFICILĂ ÎN CAMPIONATUL 
DE DIRT-TRACK LA PERECHI

Citeva sute de prieteni cre
dincioși ai reuniunilor de dirt- 
track au venit ieri după-amiază 
pe o vreme ploioasă, la stadio
nul Metalul din Capitală, pentru 
a asista la cea de a doua etapă 
a campionatului republican de 
perechi.

Pista moale și cu denivelări 
î-a supus pe concurenți unui 
test dificil, obligîndu-i să facă 
uz de întregul lor arsenal de 
cunoștințe tehnice fi potențial 
fizic. Cu un plus de putere- de 
luptă, metalurgiștii bucureșteni

BALCANIADA DE VOLEI (j)
(Urmare dtn pao I)

Albaniei și Turciei nu sînt lip
site de șansă. Desigur, credem 
însă că reprezentanții noștri, 
care în recenta competiție de 
verificare. „Cupa Calculatorul", 
au avut o comportare bună, vor 
fructifica avantajul terenului 
propriu.

La fete, se pare că repre
zentativa Bulgariei, deținătoarea 
titlului, se prezintă și acum fa
vorită, mai ales datorită faptu
lui că jucătoarele românce — 
principalele adversare ale ju
nioarelor bulgare — au o medie 
de virstă mult mai scăzută, deci 
și o experiență de joc mai re
dusă. Aceasta nu înseamnă că 
nu trebuie să încerce realiza
rea unei frumoase surprize.

Toate cele 11 competitoare au 
sosit în Capitală, unele făcînd 
mai multe antrenamente de a- 
comodare cu sala Floreasca.

Gheorghe Sora și Marin Dobre 
au cîștigat. principalul realiza
tor fiind primul alergător care 
a obținut 18 din cele 27 de 
puncte. Celelalte locuri au fost 
ocupate, în ordine, de Ionel Pa
vel •— Alexandru Pis (Voința 
Sibiu) 22 p (8—14), Ion Bobîl- 
neanu — Nicolae Rîureanu 
(I.P.A. Sibiu) 19 p (7—12), Cor
nel Voiculescu — Gheorghe Ma
rian (Metalul București) 18 p 
(5—13), Halagian Sarchis — Pe
tre Iancu (Metalul București) 15 
p. (4—11). După două etape, în 
clasamentul general conduc Gh. 
Sora — M. Dobre cu 50 p, ur
mați de I. Pavel — AI. Pis cu 
47 p și I. Bobîlneanu — N. Rîu
reanu cu 41 p. Joi după-amiază 
are Ioc. la Sibiu, etapa a treia.

în deschidere, s-a desfășurat 
„Cupa tineretului", primele 
două locuri fiind ocupate de e- 
levil antrenorului Ion Lăzăres- 
cu (Rapid Arad) — Nicolae Pu- 
ravăț și Anton Hak, care au to
talizat fiecare cite 6 p. (TR. I.).

Ieri, Ia București, intr-un meci amical

R. C. GRIVITA ROȘIE A OBȚINUT 0 VICTORIE 
CONCLUDENTĂ (64-3) IN FAȚA LUI A. S. MILANO

W—3, la pauză 50—3, un scor- 
fluviu în meciul amical dintre 
R.C. Grivița Roșie șl A.S. Milano 
(promovată anul acesta în prima 
divizie Italiană). Rugby știi din 
Parcul copilului au fost mult mai 
eficienți decît în meciul de du
minică, cu Rulmentul Bîrlad. Și 
aceasta, în ciuda faptului că au 
avut în formație și mai mulți 
tineri. Ei au reușit o victorie le
jeră în fața unei echipe Insufi
cient pregătită spre a rezista u- 
nei divizionare A din campiona
tul țării noastre.

In ciuda disproporției dintre

adversari, partida a fost agreabi
lă, învingătorii înscriind 12 eseuri 
(cele mal multe, lordache — 3), 
în timp ce pentru sportivii mi
lanezi... australianul Marshall a 
reușit punctele de onoare, din 
lovitură de pedeapsă.

De subliniat că echipa oaspe a 
răsipuns printr-un joc deschis 
acțiunilor formației bucureștene, 
manevrînd toate acțiunile la mină 
și asigurând astfel partidei 
cursivitate. A condus Dragoș Gri- 
gorescu.

Dimitrie CALLIMACHI

„Turneul campionilor — Do- 
boy ’80“, competiție tradițio
nală care se desfășoară în Iu
goslavia. Handbaliștii români 
s-au clasat pe primul loc, în- 
vingînd în finală cu 15—11 
(9—7) pe S.K.A. Moscova. Al
te rezultate ale formației 
Steaua : 17—15 (11—7) cu
Steaua roșie Belgrad ; 19—17
(11—8) cu Kolinska Ljubliana 
(Iugoslavia) și 23—23 (11—10) 
cu Borac Banja Luka (Ceho
slovacia).
• Vineri, 5 septembrie. în 

sala Progresuli din Capitală, 
cu începere de la ora 18, va 
avea loc meciul masculin din
tre Steaua și selecționata Ar
matei din R.F. Germania. în 
continuarea turneului, handba
liștii vest-germani vor intîlni 
duminică, de la ora 10, forma
ția IIRUC, iar marți, de la 
ora 18. vor susține meciul- 
revanșă cu Steaua. Și aceste 
jocuri se vor desfășura în sala 
Progresul.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE S.U.A.
9 Mandlikova o elimină pe Navratilova I

NEW YORK, 2 (Agerpres). — 
La Flushing Meadow (New York) 
au continuat campionatele inter
naționale de tenis ale S.U.A. In 
optimile de finală ale probei de 
simplu feminin, jucătoarea ame
ricană Tracy Austin a învlns-o 
cu 6—4, 6—0 pe Virginia Ruzici

In C. C. E. la baschet feminin, 
„POLI" BUCUREȘTI-D.S.I. ANKARA

MUNCHEN, 2 (Agerpres). — Ba 
Miincfhen a avut loc tragerea la 
sorți pentru stabilirea meciurilor 
noii ediții a „Cupei campionilor 
europeni" la baschet feminin.

Echipa Politehnica București va 
trebui să susțină. în perioada 
9—1G octombrie, o dublă întilnire 
preliminară cu echipa turcă DSI 
Ankara.

DASCHETDAEISTEEE ROMÂNCE 
LA LURNEUL INTERNATIONAL 

DE LA PERNIK
Echipa de baschet a României 

a plecat La Pcrnik (Bulgaria), 
unde, In zilele următoare, va 
participa la un turneu Interna
țional la care vor fi prezente 
reprezentativele feminine ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei șl Polo
niei. Antrenorii Tr. Constantines- 
cu și G. Năstase au deplasat 
următorul lot : Mariana Bădinici, 
Magdalena Pall, Camelia Filip, 
Camelia Solovăstru, Constanța 
Fotescu, Magdalena Szekely, Car
men Tocală, Suzana Keresztesy, 
Lucia Grecu, Maria Grlgoraș, 
Gheorghița Bolovan șl Cornelia 
Hagiu.

(România). Alte rezultate : Shri
ver — Fromholtz 3—6, 6—1, 6—1 î 
Mandlikova — Navratilova 7—6, 
6—4 (mare surpriză !) ; Evert — 
Rllssdl 6—2, 6—1 ; Jausovec — 
Jordan 7—5. 6—3 ; Reynolds — 
Dupont 1—6, 6—4, 7—5.

în optimile de finală ale tur
neului masculin, polonezul Fibak 
l-a eliminat cu 3—6, 6—3, 6—4, 
6—3 pe argentinianul Vilas. Ce
lelalte rezultate : Borg — Noah 
6—3, 6—3, 6—0 ; Tanner — Teacher 
6—3, 2—6. 9—7, 6—2 ; Krlek —
Mottram 6—4, 5—7, 6—3, 6—4.

FINALA „CUPEI MONDIALE" 
LA TENIS DE MASĂ

HONG KONG, 2 (Agerpres). — 
La Hong Kong, în finala „Cupei 
Mondiale" la tenis de masă, Guo 
Yuehua (R. P. Chineză) l-a în
vins în țrei seturi, 21—13, 21—18, 
21—15, pe compatriotul său 14 
Zhenso, lntrînd în posesia tro
feului. Pentru locul trei, ceho
slovacul Josef Dvoracek l-a în
trecut cu 21—18, 17—21, 21—15,
21—18 pe Milan Orlowski (Ceho
slovacia). Pe locul 4 s-a clasat 
Hllton (Anglia), urmat de 
Bengtsson (Suedia), Klampar 
(Ungaria), Boggan (S.U.A.) etc.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL ANGLIEI PENTRU
STARTUL ÎN PRELIMINARIILE C. M

LONDRA, 2 (Agerpres). în grupa a 4-a preliminară a campionatului 
mondial, miercuri 10 septembrie, pe stadionul „Wembley" din Lon
dra, reprezentativa Angliei va întîlnl selecționata Norvegiei. In ve
derea acestei întîlnâri, federația engleză a selecționat următorul lot 
de jucători: Ray Clemence (Liverpool), Peter Shilton (Nottingham), 
Phil Parkes (West Ham United) — portarl ; Phial Neal (Liverpool). 
Vlv Anderson (Nottingham), Phil Thompson (Liverpool), Dave 
Watson (Southampton), Kenny Sansom (Arsenal), Mick Mills (Ipswlcb), 
Terry Butcher (Ipswich) — fundași ; Bryan Robson (W.B. 
Glenn Hoddle (Tottenham), Terry _ McDermott (Liverpool). 
Brooking (West Ham), C.—---- ----
Goppell (Manchester United), Kevin 
Woodcock (F.C, Kota), Garry 
(Ipswich), Peter Barnes (W.B. 
înaintași.

(Liverpool),
Albion).

Trevor 
; Steve 
, Tony 

Paul Mariner 
(Ipswich) —

11/ f 1'. XVA4***^>* ’ - -. • -
Graham Rix (Arsenal) — mijlocași ;

—Keegan (Southampton), 
Birtles (Nottingham), ’
Albion) șl Eric Gates

„CUPA MĂRII NEGRE" LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL DE AZI
Sala Floreasca, de la ora 9: 

Turcia — Bulgaria (m), Tur
cia — Bulgaria (f), România 
— Iugoslavia (f) ; de la ora 
16,30 : Iugoslavia — Grecia 
(m) șl România — Albania 
(m). Alături de arbitrii ro
mâni I. Armeanu, D. Dobres- 
cu. Al. Dragomir, V. Dumitru, 
N. Găleșanu, I. Nlculescu șl 
D. Rădulescu, vor mai oficia 
în competiție arbitrii prezen
tat! de oaspeți (cite unul de 
fiecare echipă).

na Keresztesy, Carmen Tocală. 
Cornelia Hagiu au între 16 și 
19 ani. Din „vechea gardă" mai 
figurau in lot doar Mariana 
Bădinici (23 ani). Gheorghița 
Bolovan (25) și Camelia Filip 
(21). Dar foarte tinerele noas
tre baschetbaliste au lăsat 
tracul la vestiare șl din 5 par
tide disputate au ciștigat 4, 
fiind învinse, așa cum am 
spus la început, doar în ulti
mul meci și atunci după o 
luptă extrem de strinsă. Con
cluzia ? Trebuie perseverat pe 
acest drum ! Avem acum un 
lot valoros, disciplinat, dornic 
de afirmare. La testul con- 
stănțean au dat deplină satis
facție Magda Pall, Camelia 
Solovăstru. Constanța Fotescu, 
Suzana Keresztesy, Camelia 
Filip, Mariana Bădinici. Nu a 
corespuns Cornelia Hagiu, iar 
Gheorghița Bolovan a fost

departe de ceea ce se numește 
o baschetbalistă de talie in
ternațională.

Iată, deci, că măsura adop
tată a dat roade. La această 
masivă întinerire trebuie. însă, 
să se adauge și experiența u- 
nor jucătoare care să întă
rească lotul actual. La „Cupa 
Mării Negre" echipa nu a a- 
vut conducător de joc. Hagiu 
nu a făcut față, iar încerca
rea cu Camelia Solovăstru în 
acest post, deși e promiță
toare, nu poate rezolva totul, 
în aceeași situație este șl cel 
de al doilea post de pivot, 
deoarece G. Bolovan nu mai 
face față. Credem că la lot 
ar trebui convocate Nina Chi- 
raleu șl Rodica Golan, poate 
și alte jucătoare ce pot face 
din actuala echipă o repre
zentativă puternică, redutabilă, 
mai ales că nu peste mult 
timp în Iugoslavia se va des
fășura Campionatul european.

CAMPIONATE
POLONIA (et. 4) : Szombierkl 

By tom — Wisla Cracovia 3—1 ; 
LKS Lodz — Wldzew Lodz 0—0 ; 
Stal Mielec — Baltyk Gdynia 
1—0 ; Odra O pole — Ruch Chor- 
zow 1—3 ; Gornik Zabrze — Le- 
gia Varșovia 1—1 ; Arka Gdynia
— Motor Lublin 2—1 ; Lech Poz
nan — Zagleble Sosnowlec 0—0. 
Clasament : 1. Szombierki Bytom 
6 p ; 2. Widzcw Lodz 6 p ; 3. 
Ruch chorzow 6 p ; 4. Legla
Varșovia 6 p etc.

AUSTRIA (et 3). Rezultate mal 
importante: Voest Linz — ASK 
Linz 4—1 ; Admira Wacker — 
Sturm Graz 0—2 ; Austria Vlena
— Austria Salzburg 1—4 ; AK 
Graz — Rapid 3—1. Clasament : 
1. AK Graz — 5 p ; 2. Sturm 
Graz — 4 p ; 3. Voest Linz — 
4 p etc.

BULGARIA (et. 2) : TSKA So
fia — Akademik Sofia 2—1 ; Lo
komotiv Sofia — Cemomoret 
Burgas 3—1 ; Trakla — Cemo 
More 3—0 ; Vrața — Marek 2—0 ; 
Belasița Petrici — Spartak 1—0; 
Sliven — Pemlk 1-rO ; Slavia So
fia — Levsld Spartak 1—0 ; Be- 
roe — Pirin 2—2. Clasament : 1. 
Trakla 4 p ; 2 Botev 4 p ; 3. 
TSKA 4 p.

CEHOSLOVACIA (et. 3) : Hra- 
dec Kralove — Slovan 1—4 ; 
Ruda Hvezda Cheb — Sparta 
Praga 0—0 ; T. S. Kosice — Du- 
kla Banska Bystrica 3—1 ; Bo
hemians — Spartak Trnava 3—0 ; 
Inter Bratislava — Zbrojovka 
Brno 2—2 ; Banik — Nitra 4—0 ;

Dukla Praga — Lokomotiv Ko
sice 0—0 ; Tatran Presov — Sla
via Praga 1—1. Clasament : 1. 
Sparta 5 p ; 2. Dukla 5 p ; 3. 
Bohemians 4 p.

S.U.A. Meciuri din cadrul sfer
turilor de finală (tur). Rezul
tate : Dallas — Minnesota 2—0 ; 
Houston —<• Edmonton 1—2 ; Fort 
Lauderdale — California 2—2. 
Pentru sferturile de finală slnt 
calificate și echipele Cosmos. 
Seattle, Los Angeles, Tampa si 
San Diego.

ALTE ȘTIRI
• In urma unei anchete în

treprinse în rlndul ziariștilor 
sportivi, portarul echipei F. C. 
Carl Zeiss Jena. Hans Ulrich 
Grapenthln. a fost desemnat cel 
mal bun fotbalist din R. D. Ger
mană în sezonul 1979—1980. In 
virstă de 37 de ani, Grapenthln 
a fost component al echipei re
prezentative care în 1976 a cu
cerit titlul olimpic la Montreal. 
Pe locurile următoare au fost cla
sați Frank Terletzki (Dynamo 
Berlin) și Reinhard Haefner (Dy
namo Dresda).
• După cum se știe. în fi

nala „Cupei Intercontinentale" se 
vor întîlnl echipele Nottingham 
Forest, deținătoarea „Cupei cam
pionilor europeni", șl Naclonal 
(Uruguay), campioana Americli 
de Sud. S-a stabilit ca primul 
meci să albă loc la 14 octombrie 
Intr-un oraș din Anglia. Jocul 
retur se va desfășura probabil 
la 25 octombrie, la Montevideo.


