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Reprezentarea olimpică la înalt nivel, obiectivul principal

președintelui
i România, 

Nicolae Ceaușescu.
La invitația 

Republicii Socialiste 
tovarășul l+-_U; 
miercuri dimineață a sosit in 
Capitală, într-o vizită oficială 
în țara noastră, președintele 
Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis.

Vizita președintelui Republi
cii Elene în România consti
tuie o expresie elocventă a 
bunelor relații de prietenie și 
colaborare statornicite între 
cele două țări, întemeiate pe 
legături cu vechi tradiții, 
vînd la bază principiile res
pectului independenței și suve
ranității naționale, egalității 
în drepturi și avantajului reci- 
rile interne, nerecurgerii 
forță sau la amenințarea 
forța.

Ceremonia sosirii inaltulul 
sol al poporului elen s-a des
fășurat pe aeroportul Otopeni.

înaltul oaspete a fost în
tâmpinat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La ora 11,30, aeronava cu care 
a călătorit șeful statului grec 
a aterizat.

La coborîrca din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
urat un călduros bun venit 
președintelui Constantin Kara
manlis. Cei doi șefi de stat 
și-au strîns cordial mîinile. 
Președintele Karamanlis și-a 
exprimat bucuria de a vizita 
România, de a se reîntâlni cu 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
La rîndul său, șeful statului 
român și-a manifestat satis
facția pentru vizita înaltului 
oaspete. pentru continuarea 
dialogului fructuos româno-elen 
la nivel inait.

în încheierea ceremoniei so
sirii, cei doi președinți au tre
cut în revistă garda de onoare.

Numeroși bucureștenl au o- 
vaționat cu căldură pe cei doi 
șefi de stat, pentru orietenia 
româno-elenă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Constantin Ka
ramanlis s-au îndreptat apoi 
spre reședința oficială rezervată 
înaltului oaspete.

★
Președintele Republicii Elene, 

Constantin Karamanlis, a făcut, 
miercuri după-amiază, o vizită 
protocolară președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Palatul Consiliului de Stat.

întrevederea dintre cei doi 
șefi de stat, care a premers 
convorbirilor oficiale, s-a des
fășurat intr-o ambianță de 
caldă prietenie, în spiritul bu
nelor relații dintre țările și 
popoarele noastre.

a-

neamestecului în trebu
ia 
cu

La Palatal Consiliului de Stat 
au început, miercuri, S septem
brie, convorbirile oficiale Intre 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Elene, Constantin Ka- 
ramantis
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a salutat cu căldură vizita pre
ședintelui Constantin Karaman
lis. subliniind că ea SC înscrie 
ea un moment de mare Însem
nătate în evoluția bunelor ra
porturi dintre România și Gre
cia. Șeful statului român a ex
primat încrederea că dialogul 
pe care îl va purta, in aceste 
zile, cu președintele Republicii 
Elene se va încheia cu rezultate 
fructuoase, conferind dimensi
uni toi mal largi prieteniei șl 
colaborării dintre țările și po
poarele noastre.

Președintele Constantin Kara
manlis a mulțumit călduros 
pentru invitația de a vizita 
România, pentru cordialitatea 
și prietenia cu care a fost in- 
timpinat pe pămintul țării 
noastre. Șeful statului elen și-a 
manifestat profunda satisfacție 
de a se reîntâlni cu președin
tele Nicolae Ceaușescu și de a 
avea împreună un nou schimb 
de păreri, afirmindu-șl convin
gerea că înțelegerile la care 
vor ajunge cu prilejul convor
birilor se vor reflecta pozitiv în 
dezvoltarea mai intensă a re
lațiilor dintre România și 
Grecia, corespunzător interese
lor și 
poare.

Sub 
de a 
ascendent și rodnic 
româno-elene, a început schim
bul de păreri dintre cel doi 
președinți, în probleme bilate
rale și internaționale de inte
res reciproc.

Convorbirile au loc inir-o 
atmosferă de cordialitate și 
prietenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

aspirațiilor ambelor po-

semnul dorinței comune 
imprima un curs mereu 

relațiilor

★
Președintele Republicii So

cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a oferit miercuri, 
la Palatul Republicii, un dineu 
oficial in onoarea președintelui 
Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis.

In timpul dineului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Constantin Karaman
lis au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile 
stat ale celor două țări.

Dineul s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

de

Ieri au început campionatele

Daniela Drăghici in ficțiune de atac, ur
mărită de coechipiera sa Mirela Popovici. 
Fază din partida feminină România — 

Iugoslavia

al sportului românesc de performantă

CANOTAJUL FEMININ LA ORA CONSACRĂRII i
CLI MASCULIN (doar) LA ORA AMBIȚIILOR!
ar fi putut obține ți mai mult pe apele lacului Krilatskoe ® Re-9 Canotoarele

sursele canotorilor sînt mai mari decît rezultatele, este însă nevoie de mai multă 
disciplină ți responsabilitate în pregătire

în urmă cu 28 de ani, la J.O. 
de la Helsinki, canotorii ro
mâni, aflați la primul lor start 
olimpic, nu au putut trece de

trenorul emerit Victor Mociani, 
care nu au precupețit nici un 
efort pentru sporirea faimei de 
care se bucură canotajul ramâ-

■BBS®

tru ani in urmă. Tehnicienii 
noștri au trecut de-a lungul ul
timilor ani printr-o sită foarte 
severă cîteva zeci de mii de 
tinere de pe întreg cuprinsul 
țării, care nici nu văzuseră în 
viata lor cum arăta o vîslă sau 
o ramă. Din rîndul acestor tine
re au apărut Sanda Toma, schi- 
flsta nr. 1 a lumii, și coechipie
rele sale șl acest lucru trebuie 
reținut în primul rînd. Ca de
altfel și faptul că pentru obți
nerea succeselor de la Moscova, 
canotoarele noastre au benefi
ciat permanent de condiții de 
pregătire dintre cele mai bune 
și de un sprijin eficient din 
partea cercetătorilor științifici.

0 cariera cc
prodigioasa :

10 victorii.

sc anunța
10 curse

un litiu

Valeria Roșea și Olga Homeghi 
de bronz la dublu vîsle

(in dreapta) au cucerit medalia 
Foto : Dragoș NEAGU

faza eliminatoriilor. La edițiile 
care au urmat, cu toate străda
niile depuse, abia au reușit să 
dobindească o medalie de bronz 
în 1972 (băieții, la 2+1) și una 
asemănătoare în 1976 (fetele, la 
4+1 vîsle).

Acum însă. 1a Olimpiada ’80, 
pe pista artificială de la Kri
latskoe, reprezentantele țării 
noastre au înscris cea mai fru
moasă pagină de pină acum din 
istoria canotajului feminin ro
mânesc. Cu șase ambarcațiuni 
la start, ele au reușit să se ca
lifice în 6 finale, cucerind un 
titlu olimpic prin Sanda Toma, 
primul în istoria participării 
canotajului nostru la J.O.. două 
medalii de bronz (dublu vîsle. și 
8+1), șl un total de 24 puncte.

Meritul pentru frumosul suc
ces de la Krilatskoe revine în 
primul rînd sportivelor și antre
norilor lor (Gheorghe Gheor
ghiu, Ion Boicu, Maria Drăghici, 
Stelian Petrov) conduși de an-

nesc în lume, dar să nu uităm 
nici un moment că aceste rea
lizări sînt rodul direct al amplei 
acțiuni de selecție inițiată de 
federația de specialitate cu pa-

mondial $1 unul olimpic
Din 1974. anul primului cam

pionat mondial și pină în 1978, 
canotajul feminin a avut o lide
ră autoritară, pe Cristine Schei-

Adrian VASILIU

(Continuare în vag. 2-3)

în competițiile mobilizatoare ale „Daciadei"

SPORTUL VOINICILOR ARE CANDIDAȚI
DE NĂDEJDE LA PERFORMANȚA!

însemnări de la concursul national sătesc de lupte greco-romane

I
balcanice de volei (juniori) 

ECHIPELE ROMÂNIEI, 
DERUT CD...

Campionatele balcanice 
de volei pentru echipe de 
juniori și junioare au În
ceput ieri în sala Floreas- 
ca. în programul primei 
zile au figurat întâlniri 
in general disputate, care 
au plăcut puținilor, din 
păcate, spectatori (în mare 
parte elevi practicanți ai 
voleiului) prezenți în tri
bune. Reamintim, deci, 
că intrarea elevilor și 
studenților la competiția 
balcanică este liberă...

In prima partidă a re
uniunii de dimineață, e- 
chipa masculină a Turciei 
a furnizat o replică ne
așteptat de puternică ce
lei bulgare, juniorii turci 
practicând un joc de elan, 
combinativ și destul de 
rapid. Unele imperfec
țiuni de tehnică indivi
duală și de organizare a 
apărării 
(alături 
înălțime 
permis 
producă 

*la un moment dat părea

DREPTUL 
posibilă. Echipa Bulgariei, 
deși a avut momente de 
reală dificultate, a reușit 
să câștige în cele din ur- 
W cu 3—1 (7, -9. 5, 11). 
In timp ce sextetul în
vingător a avut o presta
ție mai egală pe toți ju
cătorii, de la învinși au 
ieșit în evidență ridică
torul Kenan BengQ și, la 
fileu, trăgătorul Selim 
(Jztravers. Au arbitrat D. 
Manoilovici (Iugoslavia) 
și I. Niculescu (România).

Un meci disproporțio
nat valoric a fost cel 
dintre garniturile feminine 
ale acelorași țări : în nu
mai 34 de minute, 
zentativa Bulgariei 
trecut cu 3—0 (1,
formația Turciei.

Debut cu dreptul
nerei noastre formații 
minine care. în încheierea 
reuniunii de dimineață, a 
depășit în patru seturi :

Angajată tot mai net în ac
țiunea de cuprindere, prin „Da- 
ciadă", a tineretului de la sata 
în activitatea sportivă de masă, 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
(U.N.C.A.P.) s-a evidențiat prin 
inițierea cîtorva concursuri și 
competiții cu un larg ecou în 
mediul rural ; intre acestea, 
Concursul național sătesc 
lupte greco-romane dotat 
-Cupa U.N.C.A.P.".

Orientare inspirată, succes 
nemeritat. Pentru că de la pri
ma ediție (Buzău, 
cursul a marcat o 
plină, determinind 
lui. cu... popasuri 
(Galați), Gîrbovi (Ilfov), Livada 
(Satu Mare), iar acum la Podul 
Iloaiei (Iași). „Această a cincea 
ediție a fost si cea mai reuși
tă !“ făceau remarca delegații 
U.N.C.A.P., vizînd desigur efor
turile organelor locale de partid 
și de stat de a asigura concu- 
renților (93 din 27 de județe) 
condiții optime de întrecere. In 
același timp, C.J.E.F.S. Iași a 
pus la dispoziția Analiștilor două

de 
eu

bi-
1976) con- 

reușltă de- 
peroetuarea 
la Pechea

seturi complete de saltele, iar 
conducerea Liceului agro-indus- 
trial din Podul Iloaiei a bitu- 
minat o platformă de 40 x 20 
metri, locul de desfășurare a 
concursului. care va constitui 
în noul an de învățămînt un 
microcamplex sportiv pentru cei 
peste 700 de elevi ai liceului. 
Consemnăm aceste amănunte 
pentru a vă forma o imagine și 
mai cuprinzătoare asupra mo
dului cum s-a înțeles să fie 
sprijinită întrecerea.

Ce a relevat această ediție a - 
„Cupei U.N.C.A.P." ? Că sportul 
voinicilor are, în mediul sătesc, 
mulți succesori de nădejde ai 
luptătorilor noștri fruntași P* 
plan mondial și olimpic. Con
cursul a demonstrat faptul că, 
alături de șportivi proveniți din 
mediul rural si care s-au făcui 
cunoscut! încă de la unele edi
ții precedente (Ion Brebenel — 
Prahova. Olimpiu Romocea — 
Maramureș. Dumitru .Tuhazs —

Tiberiu STAMA

(Contlnuare în vag. 2-3)

De vineri, In Capitală,
repre- 
a
4,

în-
3) DINAMOVIADA DE JUDO

al ti- 
fe-

în linia a doua 
de handicapul de 
la blocaj) nu le-a 

outsiderilor să 
o surpriză care

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Intre 5 și 7 septembrie vor 
avea loc, în sala Dinamo din 
Capitală, întrecerile tradițio
nalei competiții, internaționale 
de judo Dinamoviada. la care 
participă echipe de juniori și 
de tineret reprezentînd clubu
rile : Levski Spartak (Bulga
ria), Amrocau (R.P.D. Co

reeană), Dynamo (R. D. Ger
mană), Hucl_(R. P. Mongolă), 
Gwardia
Dozsa ,
(U.R.S.S.) și Dinamo (Româ
nia). Programul întrecerilor 
prevede gale zilnice, de la 
ora 9 dimineața și 16 după- 
amlaza.

(Polonia), 
(Ungaria),

Ujpesti 
Dinamo



CANOTAJUL FEMININ - IA ORA CONSACRĂRII, CEI MASCULIN (doar) EA ORA AMBIȚIILOR! ZI DE EXCEPȚIE? |

(Urmare din pag. 1) 
blich-Hahn, de patru ori cam
pioană a lumii și învingătoare 
la J.O. de la Montreal. Astăzi, 
coroana care încununează pe 
„regina s'chifistelor" se află în 
România și o poartă Sanda To- 
xna. născută acum 24 de ani pe 
plaiurile moldovene, la Ștefă- 
nești. în județul Botoșani. Și 
după cum afirma chiar Thomas 
Keller, președintele Federației 
internaționale de canotai, „titlul 
suprem se află în mîinile cele 
mai bune". Cine și-ar fi închi
puit acest lucru acum trei ani, 
cînd Sanda nici nu ștîa cum 
arată o vîslă ?... Cine și-ar fi 
închipuit acest lucru chiar și în 
urmă cu 14—15 luni, cînd re
prezentanta clubului Viitorul, 
una din putinele fete care au 
rezistat pînă la capăt severului 
trial și muncii neobosite impu
se de specialiști, abia își fă
cuse loc în ambarcațiunea de 
dublu vîsle ?... Profesorul Victor 
Mociani a avut un moment de 
sclipire, o clipă dintre acelea

Cu 4 debutante (din 8) — o medalie I
Întrecerea opt-urilor a fost În

totdeauna cea m>ai pasionantă, 
dar și plină de surprize. Cine 
și-ar fi închipuit că la KrfiLati 
skoe, ambarcațiunea Uniunii So
vietice, campioană a lumii în ul- 
'ttmii doi ani, va fi întrecută de 
cea a R.D. Germane ? In această 
probă antrenorii noștri au ali
niat poate cea mai controversată 
„barcă De 5 ani, opt-ul nostru 
nu s-a aflat printre primele trei 
echipaje ale lumii. Anul trecut, 
Ia C.M. de la Bled, a fost sin
gura ambarcațiune românească 
care nu a participat la premiere. 
Mai mult, cu 4—5 săptămînj îna
intea startului olimpic nu se știa 
exact cine va trage în această 
barcă. Pînă la urmă antrenorii au 
ales pe cele mai în formă ra
in ere, ailcătuind un colectiv ete
rogen, cu experimentatele Ange
lica Aposteanu si Marlena Zagoni. 
dar și cu 4 debutante : Rodica 
Frîntu, Florica Bucur, Rodica 
Pușcatu și Elena Bondar. Doar 
Marlena Zagoni, Ana Iliuță si 
cîrmacea Elena Dobrițoiu mai ră
măseseră din echipajul de la 
ultim el^ campionate mondiale. 
Aveam în barcă pe cea mad tî- 
nără concurentă în probele de 
canotaj la J.O., Rodica Pușca tu, 
«fer șl pe cea mai vtrstnică, 
Marlena Zagoni. Șt totuși aceste 
fete au știut ce vor ; și-au unit 
forțele, au tras cu aceeași vigoa
re șl au obținut tn final o pre
țioasă medaili e de bronz.

Ca și ștafeta mixtă la înot, în
trecerea de 84-1 In canotaj îți 
oferă o imagine cft de cft exactă 
asupra potențialului and țări tn 
proba respectivă. Or, ordinea fi
nală tn această cursă ne arată 
exact și ordinea celor 4 ,.mari 
puteri* tn canotajul feminin 
mondial. Pe nrimul loc — spor
tivele din R.D. Germană (4 me
dalii de aur, una de argint șl 
tma de bronz), care an dominat

ÎNSEMNĂRI DE LA CONCURSUL 
NAȚIONAL SĂTESC 

DE LUPTE GRECO.ROMANE
(Urmare din pag. 1)

Satu Mare, campioni merituoși, 
sau Ștefan Palincas — Satu 
Mare) acum s-au afirmat multi 
alții, care i$i ațintesc privirile 
spre... Ștefan Rusu — medalia
tul olimpic cu aur la Moscova. 
Am notat pe Ștefan Molnar 
(Satu Mare) — apreciat drept 
cel mai tehnic finalist al ediției 
1980, pe doljenii Dumitru Mano- 
lea si Ion Pocomnicu — cam
pioni incontestabili la „62“ el 
.68“, tulcenii Gheorghe Răilea- 
nu si Simion Ruticov — printre 
cei mai combativi partlcipanți, 
de asemenea campioni, Mircea 
Panait din Prahova M Nlcolae 
Mătăsaru din Vficea — Vi ei 
primii pe podium. Acestora 
le-am alătura pe Gheorghe 
Docuz din Buzău — u> mare 
promisiune cum afirmă teh
nicienii ; după numai sase Juni 
de activitate, el a ajuns tn fi
nalele pe tară !

Luptătorii doljeni (îndrumați 
de neîntrecutul artizan cere este 
Hie Marinescu, antrenor eme
rit) au trăit bucuria ciștigării 
Jocului I in ierarhia județelor. 
Doljul a avut si cei mai mulți 
concurent! (9). dintre care 8 
•-au „bătut" în finalele pe pro
be ! Este, tnsă, de luat în sea
mă si ambiția celor din Satu 
Mane, clasați pe locul 2 (expo
nent! ai centrelor de la Livada, 
Odoreu, Cărei, Ardud si Ne
grești, cu cițiva tehnicieni de 
Ispravă, in frunte cu Gheorghe 
Ardelean si Ioslf Toma) care 
anticipează un progres continuu, 
ran a sportivilor tulceni, de *- 
semenea afflați pe podium (an
trenorul Ion Geamtrazn se Im
pune din nou ca un tehnician 

cînd mizezi totul pe o carte ; a 
renunțat la cea mai bună schi- 
fistă a sa. Aneta Mihaly. pe 
care a trecut-o în barca de 
4+1 vîsle, și a încredințat schi
tul Sandei Toma. Ce a urmat 7 
Cinci curse în tot atîtea regate 
și 5 victorii, ultima cu cununa 
de campioană a lumii, la Bled. 
Apoi, încă 5 curse și titlul o- 
limpic. De 14 luni Sanda nu știe 
ce înseamnă înfrîngerea... La 
Krîlatskoe. Mașina (U.R.S.S.), 
Schroter (R.D.G.), Spasova (Bul
garia) și celelalte competitoa
re au făcut imposibilul pentru 
a o întrece pe campioana 
României ; dar Sanda a fost cea 
mai bună ! Și sperăm că așa va 
fi încă cîțiva ani buni. Cu con
diția ca valoroasa noastră spor
tivă să fie convinsă că cel mai 
greu drum — acela pentru a te 
menține în vîrful ierarhiei — 
abia a început și că numai în 
colaborare cu cei care au aju
tat-o să urce atît de rapid trep
tele consacrării poate obține și 
tn viitor succese la fel de ră
sunătoare.

din nou Intr-o manieră impresio
nantă concursul olimpic, apod 
sportivele din Uniunea Sovietică 
(Cu o medalie de aur, 3 de ar
gint și una de bronz), cele din 
România (o medalie de aur șl 
două de bronz) și tn fine cele 
din Bulgaria (o medalie de ar
gint și două de bronz).

In comparație cu ce au reald- 
zat canotoarele românce cu pa
tru ani în urmă, la Montreal, 
progresul sportivelor noastre este 
simțitor. Au ajuns a 3-a forță 
mondială a canotajului feminin 
și — o spunem cu toată convin
gerea — că pregătirea fetelor 
noastre le-ar fi putut oferi chiar 
și un pas mad sus. Pe ce ne 
bazăm făcînd această afirmație ?

Se știe, și am subliniat cu mul
tă plăcere la timpul cuvenit, că du- 
blo-ul vîslașelor românce Olga 
Homeghi și Valeria Roșea i«-a 
întors de la Krîlatskoe cu me
dalii de bronz. Este fără îndoială 
un succes al acestor două spor
tive care au muncit mult pen
tru a ajunge pe podiumul olim
pic. în același timp însă, și toți 
specialiștii prezenți la Moscova 
ne-au confirmat acest lucru, 
bronzul acesta putea devenii 
foarte ușor la Krîlatskoe argint 
sau aur, valoarea absolută a ce
lor două vis lașe nefllnd inferioa
ră celor clasate pe primele două 
poziții. Din păcate, însă, acest 
echipaj, tn mod surprinzător, nu 
a mai făcut dovada obișnuitei o- 
rnogenitățil. poate lucrul cel mai 
dăunător într-o barcă de două 
persoane.

Rateuri parțiale au avut șl cele 
două schituri ale ram erelor pre- 
gătlte de Steldan Petrov. Elena 
>prea șl Florica Dospinescu, care 

s-au bătut pînă Sa epuizare pen
tru medalia de argint de la Bled 
(1979), nu s-au prea văzut tn a- 
eest concurs, fiind întrecute de 
echipajele Poloniei șl Bulgariei.

harnic și serios, care ar merita 
Si mai mult sprijin 1). Luptele 
greco-romane cîștigă teren si tn 
alte zone ale țării, pornind de 
la activitățile sportive de masă, 
de la duminicile cultural-spor
tive. ca de pildă in Prahova, 
Maramureș si Olt, județe afla
te, in această ordine. In veci
nătatea celor medaliate.

N-am înțeles de ce unele ju
dețe s-au limitat să semneze o 
prezentă mai mult simbolică 
Arad. Argeș, Botoșani, Harghi
ta. Ialomița si Mehedinți care 
an adus la finale doar cite un 
singur concurent 1 Altele, pur și 
simplu, au absentat : Mureș și 
Sibiu. Cei din Brăila au sosit 
la întrecere cu o zi mal ttrr.In. 
motivtnd că n-an știut... data 
exactă a programării finalei I ? 
O deplasare fără finalitate, pen
tru eă organizatorii, hotăriți să 
respecte ordinea si disciplina 
sportivă, im l-au mai înscris In 
concurs...

Salutînd frumoasa Inițiativă 
a UJ4.C.A.P. (care a fost spri
jinită de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică si Sport, 
prin federația de specialitate, 
prezentă in juriu și care a de
legat la finale cițiva dintre cei 
mai apreciati arbitri), opinăm 
pentru organizarea unor Între
ceri asemănătoare și la lupte 
libere. Nu incape nici o îndoia
lă că s-ar putea descoperi multe 
talente autentice. „Liberele", 
cum s-a văzut și la C.M. și mai 
ales la J.O., bat pasul pe loc, 
perspectiva de a la scoate din 
inerție putind-o oferi și tine
retul sătesc, com U știm si 
cum ne-a demonstrat și la Po
dul Iloalel, sănătos ri robust, 
ambițios st dornic de afirmare i 

Nici barca de 4+1 rame (Câtes- 
cu, Tănasă, Silaghi, Mașca) nu 
și-a confirmat valoarea dovedită 
anul trecut, fiind depășită de cea 
a Bulgariei. în fine, să mal a- 
mintim și de ghinionul vtslașelor 
românce de la 4+1. „Personal — 
ne spunea Victor Mociani — păs
trez cel mal mare regret pentru 
medalia pierdută de aceste fete. 
După un start excelent, exact pe 
cea de a doua sută de metri, 
vîntul foarte puternic a Împins

9 băieți — 8 puncte ? Dar se putea mai mult
Cu opt ani în urmă, la J.O 

de la Munchen, canotajul româ
nesc a prezentat in concursul 
masculin — ca și acum la Kri- 
latskoe — trei ambarcațiuni 
masculine, care s-au calificat 
în finale. Atunci, sportivii noș
tri au obținut o medalie de 
bronz (singura lor medalie in 
palmaresul olimpic) prin Petre 
Ceapura. Ștefan Tudor si La- 
dislau Lovrenschi cu barca lor 
de 2+1, un loc V și un loc VI, 
cu un total de 7 puncte. De 
această dată nici unul din cele 
trei schifuri finaliste nu a ur
cat pe podium (deși In două 
probe am fost foarte aproape), 
dar au realizat un total de 8 
puncte, cu două locuri IV si un 
loc V.

Sinceri să fim, aceste puncte 
erau mai puțin scontate. Cu
noscută fiind valoarea scăzută 
o canotorilor români pe plan 
internațional, federația de spe
cialitate nici nu a avut intenția, 
in trei din cei patru ani ai in
tervalului olimpic, să alinieze 
la start vreo ambarcațiune 
masculină. Așa se si explică 
faptul că de mai multă vreme, 
chiar și la campionatele lumii, 
prezențele noastre au fost pur 
simbolice. Doar in ultimul an 
specialiștii noștri au vădit mai 
mult curaj, au luat cum se spu
ne „taurul de coarne* și au în
cercat să pregătească cîteva 
echipaje. II aveau pe Petre 
Ceapura, acest canotor de ex
cepție. un exemplu la virata de 
38 de ani pentru mai tinerii 
săi coechipieri, si i-au găsit un 
partener (Gabriel Bularda) pen
tru 2+1, au format si două am
barcațiuni de.rameri (doi și pa
tru) și cu mai mult curaj ar fi 
putut prezenta, din ee aveau la 
dispoziție, și o barcă de 4+1 
rame.

înaintea concursului olimpic
* *

Evoluțiile canotorilor și canotoarelor la J.O. ne oferă cîteva 
concluzii interesante. Fetele s-au pregătii mult mai bîne î au 
avut, e drept, condiții superioare de antrenament, dar și un co
lectiv de tehnicieni care n-a făcut nici cei mai mic rabat pre
gătirii Ia cel mai înalt nivel. Antrenorii au avut de unde selec
ționa' și nu au precupețit nici un efort pentru a dovedi tuturor 
clasa superioară a canotajului românesc. Au avut, e adevărat, 
șansa de a descoperi valori Ieșite din comun (Sanda Toma), dar 
exemplul opt-uluî, alcătuit cu numai o lună înainte de start, ne 
dovedește cit de mari sînt resursele sportivelor noastre. Mergînd 
pe aceeași linie, folosind cu pricepere datele oferite de cerce
tarea științifică, soHcitînd un mal mare sprijin asistenței medi
cale, colectivul de tehnicieni al canotajului feminin poate îndru
ma și pe viitor aceste excelente sportive pe care le avem spre 
noi succese, spre întărirea deplină a poziției țării noastre in Ie
rarhia mondială.

Concursul de la Moscova ne-a dovedit că la băieți există re
surse insuficient explorate. Dispunem de elemente talentate șl 
valoroase. Condițiile lor de pregătire pot fi îmbunătățite, ca și 
calendarul competițlonai. Atunci ce ne lipsește pentru a ne pu
tea afirma și in probele masculine ? MUNCA, DISCIPLINA șl Iar 
MUNCA. Să-l găsim pe cei mai pricepuți tehnicieni șl să le
unim forțele, să le acordăm toată încrederea șl să căutăm con
tinuu pe acei tineri robuști șl vfnjoșl, care ar avea șanse sporite 
de afirmare in canotaj. Istoria ne-a arătat că șl acesta este un 
drum prea puțin explorat.

0 CUPĂ PENTRU 0... CUPĂ!
— Festivitate de premiere ! 

Pe locul I, In .Cupa Meta
lul*, echipa...

Emoționat, căpitanul forma
ției învingătoare face un pas 
înainte și primește o.~ vază.

— Festivitate de premiere I 
Pe k>cul I în .Cupa Con
structorului* echipa...

Da fel de emoțio
nat, căpitanul for
mației cîștigătoare 
face un pas înainte 
și primește tot o— 

vază.
Vază pentru .Trofeul Mun

ților*, vază pentru .Cupa 
României*, vază pentru .Cu
pa Dunării*, vaze peste tot î 
Vaze albastre, portocalii, 
verzi, vaze pentru garoafe, 
vaze pentru lalele — de a- 
proape doi ani tot felul de 
asemenea vaze înlocuiesc fru
moasele cupe și trofee. Uni
tățile comerciale spun că nu 
comandă cupe, deoarece uni
tățile sportive cumpără va
ze. Unitățile sportive susțin 
eă nu cumpără cupe, fiindcă 
în magazine găsesc numai 
vaze. 

barca spre balize, vislele s-au 
Încurcat și echipajul nostru a 
pierdut mal mult de două se
cunde fa|ă de adversare. In con
tinuare, Zaharia, Banovlci, Mi
haly și Macoviciuc au tras foar
te bine, au refăcut o secundă șl 
jumătate din handicap, pierzind 
la sutimi locui pe care fi meri
tau pe podium. Ele au plina 
mult după această cursă, dar 
poate că au Învățat ceva ee le 
va folosi în viitor".

testele au fost încurajatoare. 
Profesorul Dan Popper, oare a 
urmărit direct pregătirea cano
torilor pentru Olimpiadă în ul
timele luni, era încredințat că 
măcar unul din cele trei echi
paje se va întoarce cu o meda
lie. Și presupunerile sale aveau 
o bază reală, timpii realizați in 
antrenament, in condiții destul 
de dificile, fiind superiori celor 
pe care ii puteau obține multi 
dintre adversarii prezenți la 
Krîlatskoe.

Ce s-a Întâmplat la Moscova 7 
Ne relatează antrenorul Con
stantin Cuteanu, care i-a Înso
țit pe sportivi In concursul o- 
limpic : „Ceapura a făcut tot ce 
i-a stat in putință pentru a-și 
încheia cariera cu o medalie o- 
limpică. Partenerul său (G. Bu
larda) s-a prezentat insă la 
start alb ca varul de emoție, nu 
l-a putut sprijini nici un mo
ment și., doar locul patra. Foar
te emoționați — lipsa de con
cursuri cu adversari de valoare 
și-a spus cu vin tul — au tras si 
Vaier Toma cu Constantin Pos- 
tolu in 2 Le. Ei nu au știut 
să-și facă cursa obișnuită, nu 
și-au dozat cum trebuie efortu
rile și după ce s-au aflat toi 
timpul in poziția a 3-a au fost 
depășiți de echipajul britanjc 
pe ultima sută de metri, sosind 
tot pe locul 4. La 4 rame am 
prezentat un echipaj eterogen 
cu experimentatul Nlcolae Si- 
mion. juniorul Carolică Flies a- 
lături de alți doi tineri, Daniel 
Voiculescu și Petra Iosub. Lip
sit de omogenitate, de experien
ță, cu Simion In zi slabă, cvar
tetul nostru n-a contat nici un 
moment In lupta pentru meda
lii. Părerea mea este că posibi
litățile canotajului masculin sini 
Insă mal mari dectt cele expri
mate In concursul de la Krîlat
skoe".

*

Vazele au umplut vitrinele 
sportive. Cla orice vază, fiind 
simplă, nu poartă o inscrip
ție anume, nu amintește eu 
ce ocazie a fost decernată. 
Poartă, ta Bchlmb, prețul. 
Mult mal mare decît al unei 
cupe. Spre a ieși din Jm- 
pas*, s-a trecut de la vaze 

la~. pahare. Pahare 
cu „Rapid", pahare 
cu... etc. — ștanțar- 
rea acestor trofee 
neridictad „proble

me tehnologice* deosebite. A 
câștigat echipa turneul de fot
bal pe oraș — primește un 
pahar r elegant, folositor, 
practic... în unele cazuri.

Totuși, e mai frumos să-ți 
amintești peste ani de vic
torie privind o cupă mică (de 
sticlă, de lemn, de ceramică, 
de ce-ar fi) pe care scrie 
competiția, data, clubul care 
a oferit-o. Sigur, și vazele 
stat frumoase. Chiar și pa
harele. Am oferi, totuși, o 
cupă pentru o... cupă !

T. VASILE

$

Duminică dimineață, stadio
nul Tineretului din Capitală 
arăta frumos și proaspăt, cu 
terenurile perfect mardate, 
strălucind de curățenie ta bă
taia soarelui. Era ora 8, era 
aer curat, era o zi «plen- « 
didă pentru întreceri și — 
ca de obicei — era prezent 
și un reporter sportiv gata 
să consemneze rezultatele. In 
așteptarea primilor competi- 
tori, cronicarul nota imagine g 
după imagine, Inspirat de a- 
ceastă ultimă zi a lunii au- 
gust, plină de poezie. Din 
cînd In cînd, scruta porțile 
larg deschise ale acestui mare 
stadion, pentru a nu pierde 
prilejul de a sublinia tatiile 
echipe sosite : „Duminică di- 
mineață. pe stadionul Tine- 
retului, primele formații care 
și-au făcut apariția au fost 
cele conduse de harnicii pro- 
fes ori...*

Da ora 10, tot privind spre 
poarta pe care nu intra ni- 
meni, tale cuvîntul „harnici*, 
modlficînd mica introducere : 
„Duminică dimineață, pesta- 
dionul Tineretului, primele 
formații care și-au făcut apa- g 
riția au fost cele conduse de g 
pasionați) profesori...* Da ora 

taie șl „pasionații", iar la § 
— văztad că absolut nici

Ci
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baschetbalist, ori 
pe primitoarele tere- 

la Șosea. Nici un 
din miile de tineri 
în voluminoasele pla- 

C.E.F.S. al Secte-

g

g

g

f

g

echipă nu-și face apariția 
poarta cunoscutului sta

dion — tale tot ! Perseve
rent, așteaptă în tribunele În
călzite de soare pînă către 
ora 13. Din ctad în cînd, 
scrutează porțile larg deschi
se ale marelui stadion, pen
tru a nu pierde prilejul de 
a sublinia intiile echipe so
site... după-amiază. Degeaba! 
Nici o competiție organizată 
ta cadrul „Daciadei* de vară, 
ta cadrul Complexului spor
tiv JS-port și sănătate", în ca
drul... Nid un handbalist, vo
leibalist, 
rugbyst 
nuri de 
sportiv 
„prinși* 
nuri ale 
ruflui, ale comisiilor munici
pale de resort, ale factorilor 
cu atribuții și răspunderi în 
mișcarea sportivă munici
pală.

Zi de excepție î Iată sub
titlul de ’.tămtaa trecută 
apărut ta ziarul „Sportul*, in 
cadru! unui raid efectuat șl 
pe aceste terenuri : „STADIO
NUL TINERETULUI OCOLIT 
DE COPITT, ELEVII ȘI SPOR
TIVII DIN CARTIER*. Bată și 
relatarea reporterului — de 
data aceasta „de serviciu* 
după-amiază — la stadionul 
Tineretului : „Aspectul atră
gătoarelor terenuri, bine în
grijite, era de-a dreptul, de
zolant (n-n. miercuri 27 au
gust. ora 16.15). Spații întregi 
cu zgură și gazon, care ar 
putea reuni sute și sute de 
copii si tineri, oameni de 
toate vîrstele, erau de-a drep
tul pustii*.

Pe ctad entuziasta deschi
dere a „Daciadei" de iarnă 
pe stadionul Tineretului ?

Vasile TOFAN
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A XXIIIa EDITIE A CAMP IC
• Azi, loturile fi ax

Duminică se dă startul în cea de-a XXIII-a 
republican masculin și feminin de handbal, 
perii acestei atractive competiții, oferim azi 
șl antrenorii formațiilor masculine.

STEAUA BUCUREȘTI ^culorile 
dubulul : roșu-albastru), antre
nori : Cornel Oțejea și Otto Tel
man. Jucători : N. Munteanu (29 
de ani, 1,80 m Înălțime), V. So
lomon (22, 1,90), A. Simion OL»,
1.94) — portari ; G. Kicsld (32,
1.95) . M. Dumitru (20, 1,96), Șt. 
Birtalan (32, 1,95), V. Stingă (23, 
1,88)., R. Voina (30, 1,86), C. Diră- 
găniță (28, 1,88), V. Croitoru (22,
1.90) , C. Tudosie (30, 1,87), Or.
Bonescu (20, 1,90), G. Cheli (25, 
1,88’, W. Stokl (28, 1,88). D. Ber
bece (19, 1,75), G. Marian (23,
132) , V. Niculae (19, 1,80).

H. C. MINAUR BAIA MARE
(portocal iu-n egru -albastru), an
trenor : Lascăr Pană. Jucători i 
Gh. Kedl (29, 1,81). V. Crlstea 
(30, 1,92) — portari ; A. Ignat
(21, 1,90), N. Voinea (28, 1,82), 
L Lupul (29, 1,85), S. Rădulescu 
(20, 1,79), C. Sîngeorzan (30, 1,91), 
I. Boroș (27, 1,84), L Oros (27,
133) , K. Haberpunsch (20, 1,87),
M. Dan (24, 1,95), Al. Stamate
(24, 1,85), M. Voinea (31, 1,90),
S. Vintilescu (26, 1,94), C. Pan- 
țtau (33, 1,77), I. Marta (23, 1,71), 
D. Porumb (19, 1,79).

DINAMO BUCUREȘTI (alb- 
roșu), antrenori : Oprea Vlase și 
Mihai Redl. Jucători : C Penu 
(34, 1,92), V. Marchidan (24, 1,81), 
CI. Ion eseu (21, 1,92), FI. Ve- 
11c u (20, 1,99). M. Redl (23, 1,85) 
— portari ; V. Oprea (23, 1,82), 
L Tase (27, 1.90), D. Palzan (26.
1.91) , E. Andreesdu (25, 1,94), M
Ștef (30. 1,84), T. Becea (21, 2,05), 
O. FI an g ea (22. 1,94), M. Gra-
bovschl (28, 1.96), C. Becicherl
(21, 1,91), M. Bedivan (23, 1,91), 
L. Prică (20, 1,82), FI. Grigore
(21, 1,86), I. Andor (18. 1,95), G. 
Dogărescu (20, 1,96), A Cosma
(30. 1,81), C. Durău (23, 1,80).

ȘTIINȚA BACAU (alb-albastru- 
roșu), antrenori : Nicolae Guidea 
șt Ion Zarzu. Jucători : L Tamaș 
(26, 1.90), M. Postolea (27, 1,83), 
C. Oprea (24. 1,85) — portari ;
A. Eftene (28, 1,91), A. Szemeș
(27, 1,84), I. Arsene (26, 1,91), 
C. Homea (31, 1,79), C Smerea 
(29, 1.84), B. Nicolescu (29. 1,75), 
Gr. Berbecaru (29, 1.65). I. Fur- 
nea (21, 1,76), D. Țuțuianu (19,
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TONALE LA PROBE COMBINATE 
MOU RECORD LA DECATLON 
(JUNIORI II)
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In vederea meciurilor de miercuri, cu echipele Bulgariei

I

Ion Oblemenco „s-a Intilnif cu Inlernazionalc

curențl 
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p (100 
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Hoarță

3135 p, 5. .Doinița Nedelcu 
p (21 ' •
cursul) 
NIORI 
4 785 p
5,70 m, 
țlme - 
disc — 
m, 1 500 m 
Băra 4 328 
4 195 p,
5. Aurel Nicoilae 3 960 p.
tian Nițu 3 860 p (14 ooncurenți 
au încheiat disputa) : PENTA
TLON — JUNIOARE IU : 1. Car
men Ivașcu 3 478 p (13,2 s, 12,01 
m, 1,48 m, 5,23 m, 600 m —■ 
1:51,2), 2. \ Georgeta Răducanu
3 268 p, 3. Marinela Chlțu 3 219 
p, 4. Monica Filip 3 112 p, 5. Doi
na Mihoreanu 3 031 P. 6. Aure
lia Hal-du 3 012 p (26 de concu
rente au încheiat întrecerea)

atlete au terminat 
; OCTATLON — 
m : 1. Dumitru Frijau
(80 m — 10,0, lungime — 
greutate — 14,30 m, înăl-

1,67 m, 90 mg
45,34 m, suliță

— 5:16,4), 2
p, 3. Cătălin

4. Adrian Tone

— 13,9,
— 55,94
Gabriel 
Canera 

4 092 p, 
6. Cris-

2.

• La Budapesta se desfășoară 
meciuil triunghiular dintre echi
pele de juniori și junioare ale 
Ungariei, Poloniei și României. 
Anul tredut, la Constanța, ju
nioarele noastre au cîștigat am
bele meciuri iar juniorii români 
l-au învins pe cei unguri • Sîm
bătă și duminică va avea loc 
la Reșița tradiționalul concurs 
în memoria fostului săritor 
prăjina Zeno Dragomlr.
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•NATULUI DE TENIS DE 
ZHIPE — JUNIORI

MASA I

AU FOST DEFINITIVATE
LOTURILE A Șl DE TINERET
• 0 noutate : Mureșan (F. C. Baia Mare)

și o rechemare, Stoica (Steaua)

tistrița 
turului 
le te- 
iiniorl. 
ninlcă. 
atrac- 

în ve
re pre- 
Jă- »

ULUI

pe
cie 

_____ , __ ____ _ turul 
campionatului, desfășurat la sfir- 
ștt-ul lunii mal auto semnul pre
gătirilor pentru europenele de La 
Poznan, purta amprenta ambiției 
afirmării, returul va fi marcat, 
desigur, de dorința medaliaților 
la europene de a-și confirma va
loarea, ca și a celorlalți de a 
dovedi că mai sînt șl alțl ju
niori capabili să fie incluși în 
loturi.

în clasamentele turului, pe pri
mele kx*url : C. S. Arad, C.S.S. 
Slatina șl Gloria Buzău I — 
fete. Universitatea Craiova 
Voința Satu Mare șl C.S.M. 
Napoca H — la băieți.

camptaaatuiul după 
rtoadfi de pregătire, 
vacanța de vară.

o lungă 
prilejuită
Dacă

I
I

După cum se știe, miercuri 
10 septembrie va avea loc la 
Varna întîlnirea amicală din
tre primele reprezentative ale 
Bulgariei și României. In ace
eași zi, la Ploiești, este pro
gramat meciul echipelor de 
tineret ale celor două țări.

în vMerea acestor 
ieri au fost definitivate 
rile. Iată componența 
LOTUL A : Iordache și 
riatu — portari ; Negrilă, 
fănescu, Sameș, Al. 
TUihoi, Munteanu II și
— fundași ; Țicleanu, 
nescu, Beldeanu, Stoica 
Mureșan — mijlocași ; 
Cămătarii, Ad. Ionescu, M. 
Sandu, M. Răducanu și Bălăci
— înaintași. Antrenori: Valen
tin Stănescu și Victor Stăncu- 
lescu. LOTUL DE TINERET : 
Nițu și Alexa — portari; Măr
ginean. C. Solomon, Iovan. 
Rednie, FI. Pop și Murar — 
fundași ; Geolgău, Isaia, Klcin 
și Suciu — mijlocași; D. Zam
fir, Terheș, Gabor și Țălnar

jocuri,
' lot/u- 

lor :
i Spe- 

Ște- 
Nicolae, 

Lică 
Iordă- 
și I. 
Crișan,

Cornel— înaintași. Antrenor : 
Drăguț in.

Lotul A 
tă seară, 
meciurile 
viziei A. 
componenții lotului vor urma 
un program de recuperare, iar 
după-amiază va avea loc un 
antrenament. Luni stat pro
gramate două antrenamente, 
urmind ca marți dimineață lo
tul să se deplaseze, cu avionul, 
la Varna.

Componenții lotului de tine
ret au fost convocați tot sâm
bătă seară la București (ex
cepție fac Iovan și Isaia, care 
activează la echipe din eșalo
nul secund și care se 
tașa lotului duminică 
amiază). Pregătirile se 
efectua in București, 
sarea la Ploiești va avea 
miercuri. în ziua jocului 
echipa Bulgariei, meci care se va 
disputa pe stadionul Petrolul, 
ta ora 17.

sîmbă- 
după 

a Di-
se va reuni 
in Capitală, 
etapei a 6-a 
Duminică dimineață,

vor a- 
după- 

vor 
Depla- 

loc 
cu

m 1
ecem-

„AM VĂZUT 0 ECHIPĂ VALOROASĂ, 
MOBILĂ, CU UN BUN CONDUCĂTOR 

SI REALIZATOR, PROHASKA"
Sâptămîna trecută, Ion Oble

menco, antrenorul Universi
tății Craiova, a fost la Milano. 
Pe stadionul „Giuseppe Meaz- 
za“ (celebrul San Siro). ală
turi de 50 000 de spectatori 
(!?), el a urmărit partida in
ternațională amicală dintre vi
itoarea parteneră de Întrecere 
In „Cupa campionilor euro
peni", Internazionale, și o altă 
cunoștință a echipei craiovene, 
la fel de renumita, Borussia 
Mondhengladbach. Campiona
tul Italiei începe la 14 septem
brie și pentru a urmări jocul 
viitoarei adversare. Oblemenco 
a folosit acest prilej deși, cum 

meci amical 
minusurile 

a fost mai 
că am văzut 

___ _________ dispusă să 
joace» să arate ce poate, fără 
a fi obsedată de rezultat" • 
Și ce impresii ți-a lăsat? • 
Că, deși iînără, noua echipă a 
lui Inter este foarte mobilă, 
are jucători de valoare, care 
realizează la fol de bine am
bele faze ale jocului, de atac 
și apărare. Inter a început 
partida cu o așezare 1—4—3—3, 
dar a combinat-o cu 1—4—2—4, 
tar în momentele de dificul
tate, cînd oaspeții atacau, tre-

ne spunea, „un 
are plusurile și 
lui, dar poate că 
bine așa, pentru 
echipa italiană

1 Viorel Mateianu: AVEM NEVOIE DE UN FOTBAL MAI PRACTIC, 
I MAI PUȚIN ESTETIC, ORIENTAT SPRE REZULTAT

cea la 1—4—4—2. Jucătorii săi 
s-au descurcat foarte bine in 
toate zonele terenului, pentru 
nimeni neexistind post fix. cu 
excepția liberoului Bini. ® 
Care a fost, pe scurt, istoria 
meciului ? • A condus Inter
cu 2—0, prin golurile lui Bec- 
calossi, a egalat Borussia, ea. 
apoi, Prohaska să înscrie de 
trei ori consecutiv. Inter a 
excelat prin un-doi-uri, cen
trări șutate de pe părțile la
terale și șuturi de la distanță.
• Ce jucători ai remarcat ?
• Beccalossi. Oriali. Altobelli, 
portarul Bordon și, firește, a- 
eest Prohaska, la fel de bun 
conducător de joc și realiza
tor. • Cum a primit Inter 
cele două 
russia a 
uă faze 
ră de la
• Ce formație a aliniat cam
pioana' Italiei ? • Bordon —
Canuti, Bini Mozzini, Baresi 
— Marini. Prohaska, Oriali — 
Caso, Altobelli (min. 46 Pa- 
sinatto), Beccalossi. • Care 
va fi următoarea întîlnire cu 
Inter ? • Sîmbătă ea va juca 
un nou meci in Cupa Italiei, cu 
Milan, derby local de ambiții, 
mai ales acum cind Milan a 
fost retrogradată în B, la care 
va asista colegul meu C. Oțet

Constantin ALEXE

goluri ? • Bo-
înscris din do- 

fîxe, din lovitu- 
16 m și penalty

„TROFEUL PETSCHOVSCBb-
Situația în ,,Trofeul Pe- 

tschovschi" (decernat anual de 
ziarul nostru celui mai spor
tiv public), după 5 etape, se 
prezintă astfel :

1. Cluj-Napoca 10 ; 2. Ga
lați 9,66 ; 3—5. Iași, Timișoara 
și Tg. Mureș 9,33 ; 6—7. Bucu
rești și Pitești 9,00 ; 8. Brașov 
8,6 ; 9—11. Petroșani, Bacău și 
Rm. Vîlcea 8,50 ; 12—13. Baia 
Mare și Craiova 8,00 ; 14. Hu
nedoara 7,33.

★
• MECIUL RAPID — META

LUL, din cadrul etapei a 4-a (se
ria a n-a) se joacă duminică pe 
Stadionul Republicii, de la ora 
11. Biletele se găsesc de vtazare 
la casele obișnuite. Tot la aceste 
case s-au pus tn vînzare biletele 
de intrare la meciul Progresul- 
Vulcan — F.C.M. Galați, care se 
dispută sîmbătă 6 septembrie pe 
stadionul din str. Dr. StaicovicL 
de la orele 17.

Viorel Mateianu este — mai bine 
zis continuă să fie — un antrenor 
la modă. Unul dintre antrenorii 
noștri la modă. Pentru că, din fe
ricire, nu este singurul, alături sau

Cluj-

LA CONSTANTA, 
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DE YACHTING
ta rada portului Tomis 

Constanța se desfășoară. tn aces
te zile, campionatul national de 
yachting, la care stat prezent! 
aproape 100 de concurent! 
Întreaga tară.

HVIZIEI A LA HANDBAL
rmafiiior masculine
atului
ince-

turiUff»

F. Fe- 
‘).

)ARA 
nstan- 
uligan

1,80), 
rtari ; 
îcățea

1.81). 
Volcu

1.86). 
O (M, 
8). I. 
t (20,

1.8S), 
'fllker
LM).

Ma

OOGU). 
îtorl j 
Sma- 

! (20, 
. An- 
î N. 
d (2®, 
. Co- 
1,78).
Bota 
1,W), 

a (21, 
. De- 
. 1,77). 
albas- 
:ea și 
. Ba- 
m.bori

1.85)
1.85) , 

emica
1,84), 

laftea 
5), 
h 
t

1
Voj-

T. 
(26, 
Ml- 
(24,
D. 

(22,

en-al- 
e Bă- 
. 1,89), 
u (20. 
1 (34,
.. Ber-
U (24,

1,69), A însurățelu (19, 1,85), 
Holea (18, 1,93), L. Oncea (20,

1.91) , Gh. Lămășami (22, 1,84), 
Al. Lozneanu (30, 1,82), D. 
Ploaie (24, 1,73), L Gafița (20, 
1,62), C. Cielo (25, 1,85), N. Bu- 
tucaru (20, 1,77), M. Zslga (22, 
1,81) D. Pavel 619, 1,90), D. Gul- 
man (29, 1,85).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(alb-albastru), antrenori : George 
Bure ea și Nicolae Dumitrescu. 
Jucători : Șt. Silaghi (20, 1,86),
D. Oojocaru (24, 1,75) — portari ; 
V. Comea (24, 1,94), Gh. Dumi
tru (24, 1,89), D. Nicola (20. 1,91), 
S. Dobeanu (25, 1,92), 
(20, 1,94), M. *__*
P Stuparu (34, 1,78). — —
(23, 1,91), Șt. Radu (19. 1,89), 
Gheorghe (22, 1,85), V. Ignat (19, 
1,87), M. Sfetcu (19, 1,80), D. Tu- 
dose (23, 1,80), D. Pantelimon (22, 
1,78). M. Florescu (33, 1,78).

RELONUL SAVINEȘTI (roșu- 
alb), antrenor : Otto Heel. Jucă
tori : I. Bondar (25. 1,77), Gh.
Macovei (23, 1,81) — portari ; C.
Rusu (24, 1,86), E. Chlricuță (22.
1,76), V. Trifan
Spiridon (21, 1,89).
1.92) , M. Zaharia
Zăbavă (22, 1,79). 
1,75), M “ 
mașu (19, 1,85), M. Turea (19,
1,84), C. Petre (20, 1,90), G. Dră- 
ghlcl (27, 1,81).

p.
Agapie (23, 

----- R.

Balin t 
1,89), 

Iacobi 
L.

(24, 1,72), V.
V. Zamfir (24, 
(27, 1,83), C.

D. Samson (31,
Stot (19, 1,81), C. Ar- 

1,85), M. Turca
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împreună cu el mai figurînd, în a- 
ceastă categorie a tehnicienilor din 
generația de schimb, oameni înzes
trați cu har șl pasiune, cu gîndul 
și fapta mereu în actualitate și alte 
nume, printre oare : N. Proca, FI. 
Halagian, Gh. Constantin, I. Nun- 
weiller, M. Pigulea, I. Oblemenco, 
M. Lucescu.

Viorel Mateianu reprezintă însă, tn 
fotbalul nostru, un caz mai aparte. 
Prin ceea ce a realizat într-un timp 
relativ scurt, la Bala Mare, cu o 
echipă fără nume, pe care a adus-o 
tn prim-planul campionatului grație 
unei munci perseverente și fidelității 
nezdruncinate pentru o idee. în itn- 
durile ce urmează ne-am propus să-l 
prezentăm, de astă dată, pe Mate
ianu nu prin prisma ■*-*-•--
muncii sale, ci prin aceea 
țiunii fără rezerve pentru 
străduințelor pe care

rezultatelor 
a op- 

nou, a 
depune

Cntru continua modernizare a jocu- 
fi creșterea gradului de compe

titivitate a echipei pe care ~ 
gătește, împreună cu Tr. I
șl prin ea, a 
general.

Șl sursa cea mai recentă de Ins
pirație In privința noutăților a fost, 
pentru Viorel Mateianu, ediția Ho
lland a campionatului european din 
luna iunie. Urmărind, pe viu sau Io 
televizor, meci de meci, antrenorul 
bălmărean o selectat fi reținut toi

o pre- 
Ivănescu, 

fotbalului nostru In

ce I s-a părut interesant și aplica
bil jucătorilor săi, apoi a introdus 
în pregătire unele elemente de joc 
menite să sporească, în primul rînd, 
eficacitatea și să asigure un plus de 
siguranță în lupta pentru obținerea 
victoriei. Fără îndoială că procesul 
de asimilare a unor lucruri noi In 
jocul obișnuit al unei echipe nu este 
deloc ușor, aceasta constituind, evi
dent, și o problemă de timp. La 
F.C. Baia Mare însă, unele Inovații, 
pe plan tactic, au și început să se 
facă simțite — și nu numai sub formă 
de Intenții — ci chiar cu rezultate prac
tice. lată dealtfel cîteva dintre ele, 
enunțate doar, fără a insista asu
pra mecanismului lor de realizare : 
presingul de șoc, organizat pe anu
mite perioade de timp și urmărind, 
în primul rînd, efecte de ordin psi
hologic ; atacul „în haită** de re
cuperare a mingii, combinat, uneori, 
cu pasul la ofsaid ; concentrarea 
deliberată a jocului pe o anumită 
parte sau zonă a 
derea creării unui 
puțin supravegheat 
cornerul recentrat 
fapt, o încercare, 
de reconsiderare a 
cu ajutorul unor combinații surprinză
toare.

Ce spune Viorel Mateianu în legă
tură cu toate acestea și cum vede 
el problema modernizării jocului in 
contextul obligațiilor actuale și de 
perspectivă ale fotbalului nostru ?

„Meciurile campionatului european 
din Italia, în special evoluțiile re
prezentativelor R.F. Germania, m-au 
determinat să renunț ia ideea jo
cului cu iz romantic, care încuraja 
prea mult riscul și sa optez pentru 
un fotbal mai practic, mai puțin este
tic, orientat cit mai mult spre rezultat. 
De aceea, acum jucam ceva 
prudent in defensivă, ne 
mai bine prin reducerea 
dintre fundași sau dintre libero și 
portar, evitînd posibilitatea de a ne 
surprinde descoperiți. In acest fel, 
azi nimeni nu va mai putea spune 
câ jucînd împotriva apărării noastre 
are o.M piine bună de mîncat. Cine 
mai crede așa ceva se păcălește. 
In ce privește atacul, ideea noastră 
de joc urmărește : 1. păstrarea cit 
mai mult a inițiativei, aceasta pre
supune îmbunătățirea paselor fi 
foarte multă răbdare in construcția 
acțiunilor. Dacâ in apârare cuvîntul 
de ordine este atacul colectiv pen
tru recuperarea balonului, in ofen
sivă acesta este : să nu pierdem 
mingea ; fiecare acțiune de atac sâ 
se încheie cu șut la poarta ; 2.
lupta împotriva egoismului dâunâtor. 
Golul este, Intr-adevăr, o realizare 
personaid, dar el trebuie sâ fie, Ir 
același timp, produsul spiritului de 
echipă. 3. Reducerea procentajului 
ratârllor. Printre mijloacele tactice

terenului în ve- 
alt spațiu, mai 

pentru finalizare; 
constituind, de 

adeseori reușită, 
loviturii de colț

mai 
apărăm 
spațiilor

LOTO-PRONOSPORÎ INFORMEAZĂ
LA 7 SEPTEMBRIE 1980, 

TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES I

deFlecare bilet jucat, o șansă 
a otbține :
• Autoturisme „Dacia 1300“ sau 

„Skoida 120 L“.
• 50.000, 15.000 lei etc.
• Excursii în R. D. Germană 

sau în R. P. Polonă.
Ca și la tragerile similare an

terioare, se efectuează 
trageri în două faze, 
44 de numere.

Taxa de participare 
6 sau 15 lei varianta simplă, 
biletele de 15 lei avînd drept de

opt ex- 
totalizînd

este de

cîștig la toate extragerile. Se 
reamintește că pe biletele com
pletate cu variante combinate 
sau combinații „cap de pod“, a- 
chltate 100% sau 25%, se pot 
obține cîștiguri la mai multe ca
tegorii.

ULTIMA ZI de participare : 
sîmbătă 6 septembrie 1980.

DE REȚINUT ! La tragerea si
milară din 10 august 1980 parti
cipantul Lazăr Vana din Bucu
rești a obținut la categoria 1, 
pe un bilet jucat 100%, un au
toturism „Dacia 1300“. iar par
ticipantul Gheorghe Brang a din 
Deva 50.000 lei, la categoria A, 
pe un bilet jucat, de asemenea, 
100%. »

NUMAI CINE JOACA 
POATE CiȘTIGA I

Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
obișnuită LOTO de mîine, 5 sep
tembrie, și pentru depunerea bu
letinelor la concursul Pronosport 
din 6—7 septembrie a.c.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1980
Extragerea I :

30 5 1
Extragerea a II-a :

2 18 43 -
FOND TOTAL

GURI : 1.067.270 lei din care
302.501 lei report la categoria 1.

17 38
14 26

DE

9

C1ȘTI-

pe care le folosim în scopul îmbu
nătățirii eficacității, două din ele au 
fi început sâ dea roade. Este vorba 
de atacul prin învăluirea apârârii 
adverse, cu centrare înapoi și atacul 
simulat pe o parte a terenu
lui fi finalizat pe cealaltâ. In 
meciul cu Progresul, de la Bucu
rești, am reușit multe lucruri bune 
fi spectaculoase incluzînd unele nou
tăți in repertoriul nostru tactic. Cu 
Dinamo, in schimb, echipă mai ma
ture., bine pregătită, — în fața câ- 
reia în campionatul trecut am pier
dut jucînd frumos, — am lâsat pe 
plan secundar de asta dată specta
colul, pentru câ am urmârit în ori* 
mul rînd victoria pe care am obtl- 
hut-o dealtfel jucind mai puțin es
tetic, dar mai realist. Așa cum se 
joacă dealtfel, in fotbalul de mare 
performanțâ. Acela către care ne în
dreptăm și noi pașii astâzi cu în
crederea câ vom reuși sâ ajungem 
la el cit mai curînd".

Mihai IONESCU

REVANȘA LUI CAVAI

Doi jucători s-au detașat în 
ultima etapă : băimăreanui
Mureșan și Caval, portarul 
Jiului, ambii notați cu 9. Mij
locașul ofensiv al lui Mateia
nu a apărut la această rubri
că după etapa a 3-a. Și a 
onorat acea selecție a noastră, 
jucînd yi după aceea foarte 
bine, în ultima rundă reușind 
nu mai puțin de 3 goluri. 
Iosif Caval debutează, deci, 
la rubrica premianților, dar 
cu siguranță că ar fi fost un 
„veteran* al acestui spațiu, 
dacă rubrica ar fi existat în 
toamna trecută, cînd, el, 
Cavai, se afla în fruntea por
tarilor Diviziei A, cu cel mai 
puțin număr de goluri (10) 
primite în 14 etape, și cu cî- 
teva partide de excepție.

Portarul Jiului intră în ga
leria laureaților rubricii noas
tre, după un meci foarte 
bun, la Hunedoara, acolo un
de echipa sa, Jiul, a pierdut, 
totuși. Dar a pierdut la li
mită, cu 1—0, și datorită in
tervențiilor lui ioslf Cavai, a- 
devărat „înger păzitor* al ca
reului său, cum s-a scris în 
cronica partidei. Un singur 
gol, acolo, unde, cu numai 
șapte zile în urmă, „cavaleria 
lui Lucescu*, care și-a propus 
70 de goluri în actualul cam
pionat, administra un 7—0 sec 
adversarului. Această partidă 
mare a lut Cavai a venit 
poate ca o revanșă pentru 
cele patru note de 6 primite 
în actuala stagiune. A vențt 
ca o tresărire de orgoliu a 
acestui portar serios de cînd 
îl știm, harnic și modest, cu 
un moral tare, în pofida 
spatelui întors de Fortuna. 
Pentru că el, Iosif Cavai, ve
nise la 19 ani din Timișoara 
la București, la Dinamo, cu 
atîtea speranțe, dar, deși a 
reușit atîtea „meciuri mari*, 
nimeni n-a avut curajul să-l

încerce măcar o dată, acolo, 
sus, în poarta naționalei, visul 
lui de glorie, pe care-l purta 
ziua și noaptea, iarna și vara. 
Naționala a rămas pentru el 
o Fata morgana, și acum pa
tru ani, cînd a plecat de la 
Dinamo in Valea Jiului, și-a 
zis, cu realismul care-l carac
terizează, că tot ce-i mai ră- 
mine este... să-i facă pe unii 
să regrete că nu i-au acordat 
măcar „un meci de încerca- 
re“. Avea 25 de ani, cînd 
intra în poarta Jiului, acolo 
unde apăraseră nume de 
marcă ale postului, Crisnic și 
Suciu, se considera încă tî- 
năr, chiar dacă alții îl cre
deau „terminat*. Și ambiția 
lui a învins. El, portarul mic 
de statură, cum l-au consi
derat unii, s-a dovedit mare, 
reușind partide de excepție la 
Petroșani și aiurea în prima, 
divizie. O serie de partide re
marcabile, ceea ce relevă 
constanța acestui portar ajuns 
la 159 de partide în prima 
divizie. O serie de partide 
foarte bune și la Petroșani, 
oraș în care și-a întemeiat o 
familie, oraș în care urmea
ză să termine facultatea, anul 
acesta. La Jiul, unde fiecare 
joc înseamnă pentru Iosif 
Cavai o demonstrație de se
riozitate și talent. O revan
șă... (M.M.I.).



HANDBALISTELE DE LA PROGRESUL
Învingătoare In partida amicală

CU OSAKY ELECTRIC TOKYO AEROMODELIȘTII ROMÂNI AU CUCERIT MEDALIA DE BRONZ
Sala l ioreasca <ua Capitală a 

găzduit miercuri după-amiază o 
atractivă întîlnire amicală de 
handbal feminin. între echipe
le Progresul și Osaky Electric 
Tokyo, acesta fiind ultimul 
meci' în România al sportivelor 
nipone. Partida a fost cîștigată 
cu scorul de 19—14 (9—1) d« 
handbalistele de la Progresul, 
evident superioare adversarelor 
lor. mai ales în partea a doua 
a tocului.

Deși scunde pentru ceea ce 
se cere azi în handbalul de 
mare competiție, oaspetele au 
suplinit prin numeroase alte 
calități acest handicap. Astfel, 
prjntr-o viteză de deplasare 
care le-a surprins pe handbalis
tele noastre (așa se și explică

faptul că In primele 25 de mi
nute de joc niponele s-au aflat 
în cîteva rinduri la conducere), 
printr-o detentă uneori ieșită 
din comun și, în sfîrșit, prin 
imprimarea unei mari viteze în 
circulația mingii, handbalistele 
din Tokyo au reușit să tină rit
mul destul de bine cu adver
sarele lor. Oricum, pentru pu
ținii spectatori aflati în sală, 
evoluția handbalistelor japoneze 
a constituit o plăcută surpriză. 
Au marcat : Manta 6, Manoles- 
cu 4, Ionescu 3, Sasu 3. Bădescu 
2, Caramalău 1 — de la Pro
gresul, respectiv Nishi 8. Ishii 
4, Yoda 1, Miyajlma 1- Au ar
bitrat Vasile Sidea și Pândele 
Cîrligeanu. (I. GV.).

&

I
• *>

DANDU PETRESCU
■

CR1NGU POPA
1 sep-tem-

■ ■ -

EUGEN POP

CâFIPIONATHî INTERNATIONALE
DE TENIS PENTRU JUNIORI DE LA MAMAIA

MAMAIA. 3 (prin telefon).— 
Campionatele internaționale de 
tenis pentru juniori sînt în 
curs de desfășurare. Pe o vre
me înnourată s-au, 
pe cele 5 terenuri 
primele tururi în toate 
bele de simplu, la care par
ticipă 48 de jucători din 6 
țări. Iată cîteva dintre rezul
tatele mai importante : fete
17—18 ani (sferturi de finală) : 
Manuela Maleeva (Bulgaria) 
— Georgeta Onel 6—1, 6—3 ; 
Marilena Totoran — Dana Be- 
leuță 6—0, 6—0 ; Daniela Moi
se — Luminița Sălăjan 6—1,
1—6, 6—4 (din nou, în cel mai 
frumos meci al zilei) ; Nadia 
Becherescu — Carmen Caza- 
diu 6—1. 6—1; fete 15—16 ani: 
Monica Radu — Grit Schnei
der (R.D.G.) 6—3, 6—4 ; Mihae- 
la Testiban — Krasimira Mira-

disputat, 
Pelican, 

pre

laiska (Bulgaria) 6—3, 6—4 ;
Liliana Pop — Ileana Trocan 
6—3, 6——3 ; Alice Dănilă — 
Aurora Nicolae 3—6, 6—2, 8—6; 
Daniela Nemeș — Beate Nesz 
(R.D.G.) 6—1. 6—2 ; băieți,
17—18 ani : Vazeos (Grecia) 
— Caragață 1—6, 6—0, 6—4 ;
L Florin — Șoneru 2—6. 6—2, 
6—0 ; Brawerman (Belgia) — 
S. Popa 3—-6, 6—4. 6—2; 
Constantinescu — Sălăjan 
6—3 ; băieți, 15—16 ani : 
că — D. Pop 4—6, 6—4, 
K. Lazarov (Bulgaria) — 
Năstase 6—3, 7—5 ; Hnat — 
Indoleanu 6—0, 6—0 ; Chiru — 
Abendroth (R.D.G.) 6—0. 6—4
(astfel fiind eliminat unul din
tre favoriți) ; M. Vanță — 
Kluge 3—6, 6—2, 6—4 J Șesu —— 
Țigănuș 6—3, 7—6.

R. 
6-2, 
Ciu- 
6—3; 

M.

Gavril TAMAȘ, coresp.

între 26 august și 
brie, la Mostar (Iugoslavia) au 
avut loc Campionatele europene 
de aeromodelism, competiție 
prestigioasă, la care au luat 
parte sportivi din 20 de țări.

La prima lor participare la o 
astfel de competiție, sportivii 
români au reușit o performanță 
de prestigiu, cîștigînd o meda
lie de bronz, pe echipe. Ia cate
goria FIA. Tovarășul Dumitra 
Cerchezeanu, secretar respon
sabil al Federației române de 
modelism. ne-a dat cîteva rela
ții. privind acest concurs.

— Echipa noastră a fost for
mată din Dandu Petrescu, Crîn- 
gu Popa (ambii de la AVIA- 
INCREST) și Eugen Pop (Teh- 
nofrig Cluj-Napoca). Ei au reu
șit frumoasa performantă de a 
se situa, prin timpii realizați în 
planarea aeromodelelor lor, pe 
locul III, după Iugoslavia si 
U.R.S.S., înaintea renumiților 
sportivi din
Suedia, Danemarca, 
etc. Menționez faptul 
Petrescu a fost la un 
cuceri o medalie și 
dual. După cele 7 lansări re
gulamentare. el se afla la ega-

reprezentanții Iugo-
Norvegiei și Poloniei.

litate cu 
slaviei. 
La lansarea de baraj, aeromo- 
deiul său n-a mai realizat per
formanta maximă și. astfel. ■ 
Dandu Fetreseu s-a situat ne 
locul IV, după iugoslavul B. 
Leskosek. norvegianul A. Lar-

sen și polonezul R. Golubowskl.
— Care au fost rezultatele 

sportivilor noștri la celelalte 
categorii ?

— La F 1 C, Petre Cucuianu, 
de la A VIA INCREST, a intrat 
și el in baraj pentru o medalie. 
Aici concurența a fost deosebi
tă. Din cei 42 de competitori 
din 18 țări, 19 au realizat punc
tajul maxim, fapt nemaiintilnit 
pînă acum. Pînă aproape de 
sfîrșit, Cucuianu a fost pe lo
cul III, dar la ultima lansare, 
din cauza unui start incomplet, 
s-a situat pe locul VI. Ciștigă- 
tor : N. Nakonekni (U.R.S S.), 
urmat de C. Patek (Cehoslova
cia) șl V. Mizirki (U.R.S.S.). Pe 
echipe, primul loc a fost ocupat 
de Bulgaria, urmată de Iugo
slavia și U.R.S.S. Rezultatele 1» 
F 1 B sînt modeste. Aici cei 
mal buni au fost reprezentanții 
Franței, Danemarcei și sportivii 
din R.F. Germania.

In Cupa Italici Ia lotDal

INTER
ROMA, 3 (Agerpres). — 

„Cupa Italiei" la fotbal a con
tinuat cu disputarea meciuri
lor din cadrul etapei a IlI-a. 
în grupa a doua preliminară» 
Lnternazionale. viitoarea ad-

PIERDE ACASA!

R.D. Germană, 
Bulgaria 

că Dandu 
pas de a 

la indivi

După o absență de 2 luni, 
timp în care a străbătut aproa
pe... 40 000 de kilometri și a
luat parte la 4 turnee (3 in 
S.U.A. și unul în Anglia), Flo
rin Gheorghiu este din nou, dar 
pentru puțin timp, acasă. Prima 
vizită după sosire — ca de obi
cei — la redacție. Marele maes
tru pare puțin obosit, dar este 
în schimb foarte bine dispus. 
Noul său periplu s-a încheiat de
osebit de fructuos : multiplul
nostru campion a ieșit învingător 
în toate cele 4 concursuri la care 
a participat, confirmîndu-și fai
ma unui mare specialist al open- 
urilor.

— Să începem cu... începutul
— Primul turneu a fost „World- 

openul" de la Philadelphia, cu 
850 de jucători, foarte mulți mari 
maeștri și maeștri internaționali, 
„elvețian** pe distanța a 9 runde. 
Avionul cu care călătoream a în- 
tîrziat, așa că a trebuit să merg 
de la aeroport direct la sala de 
joc, cu bagaje cu tot (N.N. : In 
turneele sistem elvețian nu se 
pot amina partide), și spre sur
prinderea generală, am pierdut 
prima partidă în fața unui ne
cunoscut jucător american... In 
poziție ușor cîștlgată, șl în criza 
de timp a adversarului meu, am 
lăsat o piesă în priză, am cedat 
imediat și am plecat la hotel să 
mă culc. Șansele mele scăzuseră 
considerabil, dar o serie de 7 
victorii consecutive m-a adus în 
fruntea clasamentului. In ultima 
rundă, Insă, n-am putut cîștiga 
la Dzindzihașvili, astfel că 6 ju
cători s-au aflat la egalitate cu 
7’/2 puncte. Primul loc ml-a fost 
atribuit datorită unui punctaj 
Bucholtz superior, Miles, Dzindzi- 
hasvili, Christiansen șl Day cu 
7Vi apoi Browne, BenkO, Biya- 
sas, Hebert și Kudrin cu 7 p. 
Pentru partida cîștigată la polo
nezul Kulikowski ml s-a acordat 
un premiu special.

— Următorul popas...
— ...tocmai în California, pe 

malul Pacificului, la Saratoga, 
tradiționalul turneu „Paul Mas
son". Concursul este original : se 
dispută pe distanța a 4 runde, în 
aer liber, într-o imensă șl pito
rească vie. tn timpul rundei se 
poate consuma vin la discreție, 
ceea ce noi, jucătorii, firește că 
nu am făcut. Mulți spectatori, 
în schimb, iubitori al licorii 
Bachus, vedeau la sfîrșit... 
două ori mai multe piese 
tab’*.

Am început cu o remiză,

foarte plăcută. La „U.S. Open* 
au participat 470 de concurențl, 
disputindu-se 12 runde. Jocul 
mi-a mers. Cu 8 victorii șl 4 re
mize — 10 puncte — m-am si
tuat din nou pe primul loc, de- 
pășlndu-1 la Bucholtz pe Fedo- 
roviez. In continuare, cu 9'A p, 
_ — -’—at Bisguier, Sulman, 

Baczlnsky și Rizzitano,
s-au clasat Bisguier,
Kogan, 1---- ' /
ultimii 4 Îndeplinind ’ 
maeștri Internaționali.

— De la Atlanta i 
Europa.

— Da I Am fost

note de

din nou fn

Invitat la

„Lloyd’s open Tournament" de la 
Londra, 100 de concurenți, 3 mari 
maeștri, 16 maeștri internaționali. 
O curiozitate : concursul a fost 
mixt, dar pentru jucătoare se 
alcătuia un clasament aparte. Am 
condus tot timpul, dar am fost 
ajuns după două înfrîngeri sufe
rite ‘ - -
Insă 
bit : 
rink 
6V* . .
Law, Langeweg 6.

— Să facem și un bilanț : așa
dar, 34 partide susținute, 25 cîș- 
tigate, 6 remize, 3 pierdute, un 
procentaj de peste 82 la sută. Ce 
ar însemna asta pentru coeficien
tul Elo ?

— N-am calculat încă, dar ered 
că realizez cam 10 puncte, pe 
care le-am pierdut în două tur
nee anterioare, 
punctajul meu

— In sfîrșit, 
tele de viitor ?

— Sîmbătă ___
unde echipa mea de _ 
va susține mal multe ________
Ne așteaptă apoi Balcaniada din 
Turcia și, în noiembrie-decem- 
brle, marea competiție a anului 
— Olimpiada, din Malta. _____
doi ani, la Buenos Aires, echipa 
României s-a clasat pe un ono
rant loc 5.

Nu este ușor programul tmui 
mare maestru al șahului !...

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

NEW YORK, 3 (Agerpres) 
— Campionatele internaționale 
de tenis ale S.U.A. au conti
nuat pe terenurile de la Flus
hing Meadow (New York) cu 
disputarea ultimelor partide 
din optimile de finală ale pro
belor 
tele: 
quist 
6—3,

Iul 
de 
pe

Am început cu o remiză, dar 
apoi realîzînd trei victorii conse
cutive m-am situat pe primul loc 
tot pe baza Bu<choltz-ului. Ordi
nea a fost următoarea : Gheor
ghiu, Tarjan, Bk/asas, Christian
sen, Browne 3’|, P-

— Ultima escală ?
— Ultima escală m-a purtat în 

sud, la Atlanta. Georgia ne-a 
întîmpinat cu o răsuflare toridă, 
termometrele coborînd rar sub 
40 de grade. Mai greu de supor
tat era însă umiditatea foarte 
ridicată. Dar, în sala de joc ae
rul condiționat crea o atmosferă

CAMPIONATELE
(Urmare din nap. I)

3—1 <11, —6. 5, 8) reprezenta
tiva Iugoslaviei, o echipă in 
care se vede o bună selecție 
și reale perspective ale majo
rității componentelor. La re
prezentativa țării noastre am 
remarcat îndeosebi însușirea 
de către toate jucătoarele fo
losite a tehnicii de execuție 
a serviciului, precum și o bu
nă orientare a lui. De aseme
nea, activitatea La 
«ele ofensive a 
cătoare. 
părerea
care au decis importanța vic
torie de ieri, ce înscrie echi
pa României în lupta pentru 
titlu. Meciul ca atare a avut 
două părți distincte privind 
prestația fetelor noastre : în 
primele două seturi sextetul a 
evoluat maj eterogen și insu
ficient de decis, pentru ca în 
următoarele două să acționeze 
mult mai legat și mai cu
rajos. Arbitrii O- Aynol (Tur
cia) și P. Gheorghiev (Bulga-

Acestea 
noastră,

fileu în fa- 
fost satisfă- 
sînt, după 

elementele

în ultimele 3 runde. Din nou 
calculul Bucholtz mi-a ztm- 
GheorgMu, Chandler, Ligte- 
7, Sax, Lederman, Gutman 

Șamkovlcl, Prichtett, tskov,

așa că rămîn la 
anterior de 2605. 
care sini proiec-

plec In Spania, 
club. I.T.B., 

Intnnlri.

Acum

Valeriu CHIOSE

de simplu. Iată rezulta- 
feminin: Barbara 

— Lucia f 
3—6, 6—3 ;

JaCger — Renata 
nova 6—3» 6—0 ; Ivana 
ga — Candy Reynolds 
6—3. 6—3 ; masculin : 
— Solomon 6—1, 6—0, 
Tel ts ch er — Gottfried 
6—2, 6—1 ; McEnroe — 
6—2, 6-4, 6—2.

Hall-
Romanov 

Andrea 
Toma- 

Madru-
5— 7, 

Lendl
6— 0 ; 
5-4.

Portes

versară a formației Universi
tatea Craiova în C.C.E., a pier
dut cu 1—2 jocul susținut ptf 
teren propriu ou echipa Pa
lermo. în aceeași grupă, A- 
vellino a învins cu 4—1 pe Ca
tania. Alte rezultate : Brescia 

—Juventus 0—1 ; Cagliari — 
Como 2—1 ; Monza — Spăl 
1—2 ; Bologna — Napoli 1—1; 
Lazio — Varese 2—1 ; Verona 
— Asooli 0—2; Catanzaro — 
Perugia 1—0 ; Torino — Lecce 
4—0.
• în campionatul vest-ger

man de fotbal s-au disputat 
patru partide : Duisburg — 
Karlsruhe 2—2 ; Dortmund — 
Dusseldorf 2—1 ; Monchenglad- 
bach — Leverkusen 1—0; Kai
serslautern — Miinchen 1860 
3—2. După 4 etape, conduce 
Dtisseldorf cu 6 p, urmată de 
Monchengladbach si F.C. Kai
serslautern 6 p.

Mai multe formații, care au 
jucători în lot, printre care 
Hamburger S.V., Bayern Miin
chen. F.C. K61n ș.a. nu au 
fost programate. Jucătorii din 
lotul reprezentativ se pregătesc 
în vederea următoarelor întil- 
niri (amicale și oficiale din pre
liminariile C.M.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în coocursTtf de 

La Ried- (Italia) Sara Simeoni 
(Italia) a ocupat primul loc in 
proba de săritură în înâlțime, 
cu rezultatul de 1,94 m. iar ar 
meric anul Rod Milbum a fost 
cronometrat în cursa de 110 m 
garduri cu timpul de 13,68. •
La Lodz s-au desfășurat cam
pionatele Poloniei, La care av 
participat 700 de sportivi șl spor
tive. La înălțime (f) Ursula Kie- 
lan și ELzbleta Krawczlk au rea
lizat același rezultat : 1,93 m, lax 
în proba masculină de lungime 
victoria a revenit lui Stanislaw 
Jaskulka, cu 8,01 m. • întU- 
nirea de La Gateshead (Anglia) 
a fost cîștigată de reprezentativa 
masculină a Angliei cu 242 p. ur
mată de selecționatele Iugoslaviei 
172 p. Norvegiei 164 p sl Sco
ției 117 p. 9 In concursul fe
minin de la Atena, atleta greacă 
Maria Lambrou a eîștlgat proba 
de lungime cu 6,23 m, Iar coechi
piera sa Georgia TrouTnouki s-a

situat pe locul întH în cursa de 
300 m, cu 2:08,88.

CICLISM 0 In urma victoriei 
obținute în proba de fond la 
CJd. Bernard Hinault »l-a conso
lidat poziția de lider al trofeu
lui .Super Prestige". Hinault to
talizează acum 315 p, fiind ur
mat de italienii Moser — 180 p. 
Baroni 140 p.

MOTO • Ultima probă a C.M. 
de motocros la clasa 250 cmc s-a 
desfășurat la Upplands Vaesby 
(Suedia), victoria In cele două 
manșe revenind Iul Jean Min- 
gels (Luxemburg) si, respectiv, 
suedezului Haakan Carlqvist In 
clasamentul final, pe primul* loc 
s-a situat belgianul Georges Jobe, 
eu 218 p. urmat * ■ - -
van der Veen 132 
Dimitri Ranghdov-------------------- e

feminin de pen- 
care se desfășoa- 
conduce sportiva 
Norman — 2 078

P. de olandezul 
p și bulgarul!
116 p.
După douăPENTATLON 

probe. In CJM. 
tatlon modern, 
râ la Londra, 
engleză W endy ___

urmlată de compatrioata sa L 
- 2 00S p. In clasamen- 
echipe. conduce Anglia

BALCANICE DE VOLEI [juniori]
ria) au condus bine echipele : 
ROMANIA — Ioana Liteanu, 
Daniela Drăghici (Monica Moi
se. Carmen Anghel), Niculina 
Stanică, Georgeta Lungu, Mi- 
rela Popovici, Iuliana Răcea- 
nn ; IUGOSLAVIA : Nevenka

PROGRAMUL DE AZI

Saia Floreasca, de la ora 
9,36 : Albania — România 
(1), iugoslavia — Turcia 
(f) ; de la ora 15 : Alba
nia — Turcia (m). Grecia 
— Bulgaria (m). Iugosla
via — România fm).

Dudar (Bozena Pavici), Alek
sandra Bezjak (Gordana Goj- 
nici), Jazna Tomunovici. Gor
dana Grbeșa, Jelena Reljin 
(Biserka Horvat), Mirka Kova- 
cevici.

Programul după-amiezii, la 
care numărul de spectatori a

crescut, a oferit unele evoluții 
surprinzătoare. Astfel, echipa 
masculină a Greciei (mobilă, 
atletică, bătăioasă) a surclasat 
pe deținătoarea titlului balca
nic, formația Iugoslaviei : 3—0 
(7, 1, 12), anunțîndu-se o seri
oasă pretendentă la primul loc 
in actuala ediție. Meciul a fost 
condus de cuplul român N. Gă- 
leșanu — V. Dumitru.

în finalul primei zile de con
curs, reprezentativa masculină 
a țării noastre a pășit șl ea cu 
dreptul în competiție, dar cu 
multe ezitări, în fața unei des
tul de puternice garnituri al
baneze : 3—2 (—9, 5, —14, 3, 
8). Să sperăm că în partidele 
următoare băieții noștri nu ne 
vor mai oferi și alte surprize 
neplăcute și că vor ieși din ■ jo
cul stereotip, lipsit de angaja
ment deplin, practicat ieri. Doar 
Oăta-Chițiga (cel mai bun 
de pe teren) și, parțial, Săniuță 
și Gizdavu au corespuns. Arbi
trii întîlnirii : L. Holoșov (Bul
garia) și S. Gulii (Turcia).

P.
Burton 
tul pe 
— 5 965 p.

ȘAH • La Tbilisi a început 
meciul dintre maestrele sovietice 
Nona GaprtndașvUl sl Nana Io
seliani, contlnd pentru semifina
lele turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin. Prima 
partidă s-a întrerupt la muta
rea 42-a. • Turneul de la Ba
guio (FUiplne) s-a încheiat ou 
victoria marelui maestru ffllpl- 
nez Eugenio Torre, cu 8 p din 
11 posibile. Pe locurile următoia- 
re s-au clasat Vasill Smtslov 7*1, 

Georgadze (U.R.S.S.), Keene 
....................... ‘ (Tndla) —

P. _ .
(Anglia). Ardjlansah 
cu cîte 7 p.

TIR CU ARCUL • 
plegne s-au Încheiat 
campionatelor europene, 
mlnin, victoria a revenit sporti
vei sovietice Natalia Butuzova — 
1 234 p, Iar la masculin pe 
primul loc s-a situat belgianul 
Vervlnck — 1 239 p. In clasa
mentele pe echipe, primele locuri 
au foet ocupate de U.R.S.S. — 
3 280 p (la feminin) sl Suedia — 
3 678 p (la masculin).

VOLEI • în finala 
feminin de la Varna, 
nata U.R.S.S. a învins 
formația Bulgariei. In

da Com-
Intrecerile

La fe-

turneului 
selecțio- 
cu 3—0 
partida 

pentru Iodul trei, reprezentativa 
R. D. Germane a dispus cu 3—2 
de echipa R. F. Germania • E- 
chipa feminină a orașului Osaka 
șl-a început turneul tn R. 
Chineză Jucînd la Shanghai, 
compania selecționatei locale, 
care a întrecut-o cu 3—1.

p. 
tn
Or
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