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au continuat, joi 4 septembrie, 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Elene, Constantă Ka
ramanlis.

Noua rundă de convorbiri — 
desfășurată în aceeași atmosferă 
de cordialitate și prietenie, de 
Înțelegere și stimă reciprocă — 
a prilejuit examinarea în con
tinuare a unor aspecte majore 
ale actualității politice interna
ționale.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor securității 
și cooperării în Europa unde 
— după cum se știe — se află 
cele mai mari concentrări de 
forțe armate, de mijloace mili
tare și armamente, inclusiv a- 
tomice. S-a apreciat că, In a- 
ceste condiții, se impune inten
sificarea eforturilor pentru edi
ficarea unei securități trainice 
și dezvoltarea unei colaborări 
neîngrădite pe continentul nos
tru. pentru buna pregătire și 
desfășurare a reuniunii de la 
Madrid, astfel incit aceasta să 
corespundă așteptărilor popoare
lor, să dea un nou imbold po
liticii de destindere. înfăptuirii 
documentelor semnate la Hel
sinki și, in primul rind, să pună 
bazele organizării unei confe
rințe pentru dezarmare In Eu
ropa.

In cadrul convorbirilor, a fost 
relevată din nou importanta so
luționării pe cale politică, prin 
tratative, a diferendelor dintre 
state, a tuturor problemelor ce 
confruntă omenirea, pornlndu-se 
de la respectarea principiilor 
deplinei egalități în drepturi, 
independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța, de la 
dreptul sacru, inalienabil, al 
fiecărei națiuni de a se dezvol
ta liber, așa cum o dorește, fără 
nici o ingerință din afară.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Constantin Karamanlis și-au 
exprimat satisfacția fată de ca
racterul fructuos al convorbiri
lor purtate, fată de înțelegerile 
Ia care au ajuns, manifestin- 
du-și convingerea 
lor, se va realiza 
tot mai largă, tot 
intre România și 
pe pian bilateral, cit și In sfera 
vieții Internationale.

Relevînd convergența puncte
lor de vedere în majoritatea 
problemelor discutate, cel doi 
președinți au convenit să con-

tinue la Atena dialogul priete
nesc româno-elen la nivel înalt, 
tn interesul dezvoltării neîn
trerupte a colaborării multila
terale dintre țările și popoarele 
noastre, al cauzei păcii, securi
tății, înțelegerii și cooperării 
în Balcani, in 
treaga lume.

Europa și in in-

★Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 

joi cu

Președinteîe 
liste România, 
Ceaușescu, s-a reîntîlnit 
după-amiază, la Snagov, 
președintele Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.

Cei doi șefi de stat au făcut 
o plimbare eu vaporașul pe 
lacul Snagov. In această am
bianță, președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Con
stantin Karamanlis au conti
nuat schimbul de păreri in 
probleme bilaterale, rcafirmind 
hotărîrea comună de a conferi 
noi dimensiuni bunelor relații 
româno-elene, de a dezvolta șl 
mai puternie colaborarea dintre 
România și Grecia pe plan po
litic, economic, tehnico-științi- 
fio, cultural șl în alte domenii 
de activitate, de a adinei și 
mal mult prieteni* dintre cele 
două popoare ale noastre.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
șl Constantin Karamanlis au a- 
bordat, de asemenea, unele as
pecte ale situației internaționa
le, exprimind și de această dată 
dorința României și Greciei de 
* conlucra tot mal strins pe 
arena mondială, de a-șl aduce 
o contribuție activă la soluțio
narea constructivă a probleme
lor care preocupă omenirea 
contemporană, la instaurarea 
unui climat de pace, securitate, 
înțelegere și largă colaborare 
in Balcani, în Europa și in 
lume.

Seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu a reținut Ia dineu 
pe președintele Constantin 
Karamanlis.

★
Joi dimineața, la Palatul Pri

măverii, președintelui Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis, 
i s-au inmînat, intr-un cadru 
festiv. Diploma *1 Medalia de 
cetățean de onoare al 
București.

orașului
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La asociația sportivă „Electrica", din Timișoara

DACIADA" DEVINE UN PRIETEN APROPIAT AL TUTURORJJ
Timișoara a fost primul oraș 

din Europa cars a beneficiat de 
iluminatul electric. Această 
„performantă" constituie un mo
tiv de mândrie, în primul rlnd, 
pentru cei care lucrează ia 
I.R.E.T., adică la Întreprinderea 
de rețele electrice din Timișoa
ra, urmașii celor care, acum 
mal bine de o sută de ani, a- 
prindeau primele becuri ne 
străzile orașului.

„Activitatea sportivă de Ia 
noi s-a înscris și ea printre 
primele din oraș, ne-a spun to
varășul Traian Ponoran, econo
mist, președintele asociației 
sportive. In întreprinderea noas
tră, care numără peste 1000 de 
oameni ai muncii, in ultimii 
ani s-a produs un fenomen deo
sebit : „Daciada" ne-a mobili
zat, atrăgîndu-ne pe terenurile 
de sport și sintem mîndri că

peste jumătate din 
celor care lucrează la 
tică un sport Așadar, JDacia- 
da“ a adăugat la vechimea acti
vității sportive de Ia noi elanul 
nou al participării maselor. 
Ceea ce, după părerea noastră, 
constituie o temeinică bază pen
tru întărirea sănătății, a capa
cității de 
muncii".

Am fost 
complexul 
în acest an. Se află în centrul 
orașului, pe malul Begăi. pen
tru ca oamenii muncii de la 
I.R.E.T.. familiile și prietenii 
lor să poată ajunge repede la 
terenurile de tenis, la popicărie, 
la strand și la baza nautică.

„La noi, canotajul a continuat 
frumoasele tradiții timișorene, 
ne-a informat tov. Ladislau Bo- 
jan, secretarul asociației spor-

numărul 
noi prac-

efort a oamenilor

invitați să vedem 
sportiv, reamenajat

tive. Dar azi facem și canotaj 
de masă. Seoiia este condusă de 
ing. Simion Cirnu. Avem cam
pioni județeni și luptăm de la 
egal la egal cu asociațiile spor
tive de Ia Voința C.F.R., Po
litehnica..."

Pe cele 7 terenuri de tenis 
și în jurul lor era o animație 
deosebită. Așteptîndu-și rîndul 
să schimbe cîteva mingi, peste 
50 de copii, sub conducerea an
trenorilor Alexandru Oros si 
Robert Schwartz, făceau antre
nament „la zid".

„Nu ne-am lăsat nici în pri
vința înotului, ne spune tov. 
Bojan arătînd spre bazinul 
mare, frumos, cu o «plajă» din 
bîrne de lemn fasonate, pe care

Sever NORAN

(Continuare in vag- 2-3)

ci. pe baza 
o conlucrare 
mai rodnică 
Grecia, ații

★
In cursul dimineții 

președintele Republicii 
Constantin Karamanlis, a depus, 
in semn de omagiu celor care 
au luptat pentru înaltele idea
luri de libertate ale poporului 
român, o coroană de lauri la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

de joi.
Elene,

Campionatele balcanice de vold-Junlorl

AZi 
de

PROGRAMUL DE 
Sala Floreasca,

Ic ora 9,30 : Turcia - 
Albania (f) și Bul
garia — Iugoslavia 
(f) ; de la ora 15.: 
Bulgaria — Albania 
(m), România — Gre
cia (m)
- Turcia

și Iugoslavia 
(m).

dintre cei 
vo- 

prezenți
Unul 

mai valoroși 
leibaliști 
la Balcaniada ju
niorilor este, fără 
îndoială, grecul 
Gontikas, în ima
ginea alăturată in 
săritură pentru 
atac, dar pasa a 
fost la indemina... 
blocajului advers. 
Foto : I. MIHAICA

DE CE 5-4 ÎNTRERUPT FLUXUL FIRESC
AL TINERELOR TALENTE SPRE MAREA

PERFORMANȚĂ IN SCRIMA ROMÂNEASCĂ?
Luna septembrie, care reîn- 

noadă firul competițiilor inter
ne de scrimă, este dedicată 
campionatelor de tineret, cu 
alte cuvinte trăgătorilor care 
nu depășesc 20 de ani. „Speran
țelor" — cum 11 se mai spune, 
sintetizînd astfel, într-un cu- 
vînt-simbol, pragul pe care se 
află și detenta cu care sînt aș
teptați să-1 bată, pentru a sări, 
cît mai curînd și cît mai de
parte, în „groapa cu nisip" a 
marii performanțe. Adică a de
păși condiția de PROMISIUNE 
pentru care au optat, pentru 
(valorice) în disciplina sportivă 
pentru care au optat, pentru 
care s-au pregătit cîțlva ani 
buni, timp în care s-au inves-

tit în ei capital material și mo
ral.

Șl pentru că acest septembrie 
deschide toamna post-olimpică. 
să încercăm să numărăm bobo
cii, să vedem cîte speranțe din 
scrima românească a ultimilor 
ani au îndreptățit acest statut 
de care s-au bucurat și cîți ti
neri scrimeri au intrat în ano
nimat chiar înainte de a apu
ca să cocheteze cu marea per
formanță. „Numărătoare" care 
este impusă și de necesitatea 
stringentă a împrospătării lotu
rilor reprezentative în urma re
zultatelor nesatisfăcătoare ob
ținute de scrima românească la 
J.O. 1980.

Din anul 1975 — cînd tlore-

TINERI Șl JUNIORI DIN 8 ȚÂRI
DINAMOVIADA“ DE JUDOLA „I

începînd de azi, în sala Di
namo din Capitală se va des
fășura competiția internaționa
lă de judo „Dinatrfoviada", a- 
flată la a 4-a ediție. Ieri a 
avut loc la clubul bucureștean 
din Șos. Ștefan cel Mare șe
dința tehnică, la care au par
ticipat delegații celor 8 for
mații dinamoviste din Bulga
ria, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
Ungaria. U.R.S.S. și România.

Competiția, conform regula
mentului. programează atît in-

e-
16 
în

a Campionatelor 
volei rezervate 

jucătoarelor sub 
debutat cu par-

zi 
de 
și 
a 
reprezentativele fe- 
României și Alba-

treceri individuale cît și ps 
chipe. Azi. de la orele 9 și 
își vor disputa întîietatea 
confruntările individuale tinerii 
judoka (18—19 ani), iar mîine, 
tot la „individuale" își vor 
încerca șansele juniorii (16—17 
ani). în ultima zi, duminică, de 
la ora 8,30, vor avea loc me
ciurile pe echipe.

Din țara noastră 
scriși pe foile de 
neri și juniori de 
București șt de 
Brașov.

au fost în- 
concurs ti- 
la Dinamo 
la Dinamo

tistul Petru Kuki dobindea în 
Mexic, pentru a doua oară 
consecutiv, titlul de campion 
mondial de tineret — nici un 
reprezentant al scrimei româ
nești n-a mai urcat pe podiu
mul C.M. de tineret ; ba mai 
mult, s-a constatat o curbă 
descendentă, tinerii scrimeri 
români ajungînd nici să nu 
mai conteze printre protago
niști. Și cum această perioadă 
coincide — în linii generale — 
cu ultimul ciclu olimpic, care 
s-a încheiat la Moscova în a- 
ceastă vară, rezultă clar golu
rile de „producție" din acti
vitatea centrelor de scrimă din 
țară, slabul randament al 
„maiștrilor", cei care sint che

mați (și retribuiți) să modele
ze „materia primă", tinerii as
piranți la marea performanță. 
Ne mai putem mira atunci că 
în finala olimpică a probei in
dividuale masculine de flore
tă reprezentantul țării noastre, 
același Petru Kuki, încheie 
plutonul cu 0 v. în timp ce 
francezul Pasca] Jolyot, și el 
medaliat (mai recent) la C-M. 
de tineret, urcă pe podium 1 
Sau că în finala probei fe
minine se califică singura 
noastră floret istă care în ul
timii ani a păstrat pasul cu 
primul eșalon mondial. Ecate- 
rina Stahl — deși, la 34 de

A doua 
balcanice 
jucătorilor 
20 de ani 
tida dintre 
minine ale 
niei. Așa cum era de așteptat 
am asistat la un joc dîrz. e- 
chilibrat. Primul set a început 
în nota de dominare a junioa
relor albaneze care au condus 
cu 12—3 și se părea că vom 
asista la un 0—1. La acest scor, 
serviciile precise ale Ioanei LI- 
teanu readuc speranțele In ta
băra echipei noastre reprezen
tative care egalează la 13, apoi 
egalează din nou la 14 si în 
final își adjudecă setul. Ele
mentele decisive în cîștigarea 
setului au fost serviciile foarte 
bune de care am amintit, apoi

blocajele în care au excelat, 
alături de Ioana Liteanu. Geor- 
geta Lungu șl Niculina Stanică, 
ambele în zi excelentă. Setul 
doi debutează la fel ca pri
mul — în nota de superioritate 
a jucătoarelor albaneze — care 
conduc cu 5—1 ; echipa antre
nată de prof. Leonid Sorbală 
își organizează mai bine jocul, 
egalează la 6 și apoi trece la 
cîrmă, cîțtigînd setul la 11, ul
timul punct realizat fiind de 
fapt un punct pierdut dictat de 
arbitru împotriva sextetului al
banez. in urma unei schimbări 
greșite. în setul trei, si ulti
mul al jocului, româncele con- - 
duc cu 9—0, apoi cu 10—6 reu
șind in final și ultimele cinci 
puncte necesare cîștigării se
tului și a jocului. Scor final I 
3—0 (14, 11, 6) pentru echipa 
de junioare a României, care 
se pare că este într-o creștere 
de formă, in rîndurile căreia 
am notat o mai bună organi
zare a jocului, o mai atentă 
preocupare pentru fazele de a- 
părare și o mai mare exacti
tate a serviciilor și a lovitu
rilor de atac.' Așa cum au pro
mis înaintea meciului, jucătoa
rele din echipa României au 
făcut un frumos cadou căpita
ne! ei, Niculina Stănică. cu o- 
cazia zilei de naștere, cadou 
la care, firește, a contribuit și 
ea din plin. De la jucătoarele 
albaneze am remarcat pe ridi- 
cătoarea-coordonatoare Emona

Mihail VESA

(Continuare în pag. a 4-a)

De azi, la poligonul Tunari

CAMPIONATUL DE TIR AL SENIOARELOR

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

Pentru prima oară în istoria 
tirului nostru, astăzi începe la 
poligonul Tunari un campionat 
national rezervat în exclusivita
te senioarelor. Măsura luată de 
federația de specialitate se ba
zează pe ideea organizării de 
competiții specific feminine în 
perspectiva faptului că. începînd 
din 1984, întrecerile de pușcă 
standard 3x20 f și pistol stan
dard 30+30 f (Ia care se adau
gă cele de pușcă 10 m) vor de
veni probe olimpice. Asemenea 
întreceri au început să cîștige 
teren și în alte țări, unde au 
loc concursuri naționale și in
ternaționale la care este permi
să înscrierea numai a trăgătoa
relor senioare și junioare.

în altă ordine de idei, com
petiția de la poligonul Tunari 
constituie nltimul și principalul 
test înaintea alcătuirii loturilor

naționale pentru probele de 
pușcă și pistol care vor parti
cipa. la sfîrșitul acestei luni, la 
campionatele europene feminine 
de tir, organizate în Spania. 
Totodată, campionatul național 
feminin pe 1980 are și e sem
nificație mai largă. Fiind pri
ma competiție din noul ciclu o- 
limpic, ea este menită să re
leve nivelul valoric de la care 
pornesc fetele noastre în ten
tativa de a se remarca la pri
ma lor apariție pe scena olim
pică. Campionatul național fe
minin constituie deci, prima 
trecere in revistă a tuturor for
țelor din tirul nostru feminin, 
este concursul care va oferi 
specialiștilor primele date pe 
baza cărora ei vor elabora 
principalele direcții ale activită
ții viitoare de pregătire.



NOILE PROMOVATE ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL
SPERĂ SĂ NU SE REÎNTOARCĂ ÎN B"

Duminică se va da startul în
tr-o nouă ediție a campionatu
lui Diviziei A la handbal (mas
culin și feminin). înaintea a- 
cestui eveniment, vă prezentăm 
formațiile promovate în primul 
eșalon valoric al handbalului 
nostru.

MASCULIN

UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Studenții craioveni au avut în
totdeauna dragoste pentru hand
bal. iar echipa lor a mai acti
vat. cu ani în urmă. în prima 
diyizie a tării. „Sperăm că pa
sul pe care l-am făcut acum — 
ne spunea antrenorul principal 
al formației. George Burcea — 
ne va duce nu numai la obți
nerea unor rezultate bune ?n 
meciurile ce ne așteaptă ci. în 
primul rind, la o stabilizare a 
echipei, pentru a putea astfel 
să activăm cît mai mult în pri
mul eșalon. Trebuie să afirm 
că avem tot ce ne trebuie in
clusiv un lot destul de omogen. 
Iar pentru a-1 menține si a-1 
Împrospăta mereu vom face a- 
pel Ia propria noastră pepinie
ră, în principal. De asemenea, 
remarc faptul că sintesn încon
jurați eu dragoste si grijă de 
conducerea Universității craio- 
vene, însusi președintele clu
bului studențesc. prof. univ. 
Gheorghe Vraciu. decanul Fa
cultății de matematică, fiind 
alături de noi în toate privin
țele".

RELONUL SĂVINEȘTI. în
ființată în 1966. echipa chi- 
mistilor din orașul vecin cu

Piatra Neamț promova după 
trei ani în divizia secundă, 
pentru ca în 1976 să facă pen
tru prima oară cunoștință cu 
Divizia A. Un complex de îm
prejurări a dus la retrograda
re (în 1978), iar acum iată-i 
din nou pe handbaliștii din Să- 
vinești în „top"-ul handbalului 
masculin. • Ce șanse credeți 
că are echipa pe care o pre
gătiți pentru ca „B“-ul să ră- 
mînă doar un... vis șl o expe
riență ? — l-am întrebat pe an
trenorul Otto Heel. „Este greu 
de spus cît timp vom putea ră- 
mîne în Divizia A, aceasta dc- 
pinzînd de noi, dar și de o sc
rie de alți factori — ne-a răs
puns interlocutorul. Știu însă 
cu exactitate că. cel puțin pen
tru sezonul care începe, ne-am 
luat o serie de măsuri de sigu
ranță. în primul rînd. am ape
lat Ia o serie de handbaliști lo
calnici, este drept fără nume 
cu rezonantă, crescuți aproape 
toți Ia Clubul sportiv șco’ar din 
Piatra Neamț : Rusu, Macoveî, 
Zamfir. Condur, Turca si mulți 
alții. în al doilea rînd, am pri
mit lot sprijinul organelor loca
le și, ceea ce nu este de negli
jat, muncitorii marii întreprin
deri din Săvineștî îi înconjoară 
cu afecțiune pe handbaliști. ga
leria fiind statornică și civili
zată".

FEMININ
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA

RA. Mai mult prin forțe pro
prii și ambiția jucătoarelor și 
a antrenorului Vasile Fărcaș,

••• //
decît ca urmare a ajutorului or
ganelor sportive locale (destul 
de modest), echipa timișoreană 
a reușit să reintre în prima 
divizie, după ce cu un sezon în 
urmă retrogradase după un 
dramatic baraj. Citeva jucătoa
re, și în primul rînd Viorica 
Cojocărița, precum și Veronica 
Seiceanu, Rodica Palici (deși 
ele au fost solicitate de forma
ții care atunci activau în Divi
zia A) au rămas 
„Constructorului", 
lor fiind-- -------- -----  —_
censiunea echipei. întreprinde
rea care 
Trustul
Timișoara, asigură jucătoarelor 
toate condițiile. majoritatea 
fiind încadrate aici. Poate că si 
Consiliul județean al sindicate
lor ar trebui să sprijine mai 
mult formația timișoreană...

TEXTILA BUHU.ȘI. Antreno
rul Crisostom Dantze ne vor
bea cu satisfacție despre mo
dul cum au știut să lupte ele
vele sale pentru a promova în 
Divizia A. „Știm că nc așteap
tă meciuri grele — ne spunea 
el —. mai ales că nu vom juca 
niciodată acasă. întrucît nu a- 
vem sală (n.n. Textila va sus
ține partidele de pe „teren 
propriu" în Sala sporturilor din 
Bacău). Vom face însă toate 
eforturile pentru a ne menține 
In primul eșalon, avind o ga
ranție în plus în faptul că în
treprinderea de postav din Bu- 
huși ne va acorda tot spri
jinul". (I. GV.).

FISURI IMPUSE CUNOSCUTE

de mare

credincioase 
cunoștințele 

folos în as-
patronează echipa, 

da construcții-montaj

Pe aerodromul Strejnic al 
aeroclubului „Gheorghe Băn- 
ciulescu" de lingă Ploiești s-a 
Încheiat ieri prima probă — 
figuri impuse cunoscute — 
din cadrul campionatului repu
blican de zbor cu motor cu 
invitați străini (din Bulgaria, 
Cehoslovacia și Uniunea Sovie
tică). întrerupte de mai mul
te ori din cauza condițiilor 
meteorologice nefavorabile, în
trecerile s-au desfășurat, to
tuși, La un înalt nivel tehnic. 
In compania aviatorilor oas
peți, unii dintre ei campioni

HOCRH$T1I DE IA DINAMO

LA „CUPA SOVIETSKI SPORT"
Echipa de hochei Dinamo 

București a plecat în Uniunea 
Sovietică pentru a lua parte la 
„Cupa Sovietski Sport". Hochei- 
știi bucureșteni vor evolua în 
grupa de la Riga, alături de 
cîteva puternice echipe sovieti
ce, cum ar fi S.K.A. Leningrad, 
Avtomobilist Sverdlovsk, S.K. 
Ufa și altele

europeni și mondiali ai 
tei probe, piloții noștri 
comportat foarte bine, 
dind o bună pregătire.

In concursul fetelor, primul 
loc a revenit aviatoarei spor
tive sovietice Valentina Jaiko- 
va cu 4102,3 p. In continuare, 
clasamentul este următorul :
2. Liubov Nemkova (U.R.S.S.)
3935,6 p. 3. Makagonova Șalida 
(U.R.S.S.) 3894,9 p, 4. Nina
Ioniță (România) 3750,9 p, 5. 
Olga Kovaciova (U.R.S.S.) 
3641,5 p. De menționat că 
sportiva noastră Nina Ioniță a 
fost oarecum handicapată, in- 
trînd prima în concurs și ne- 
cunoscînd condițiile atmosferi
ce. Iată și clasamentul la bă
ieți : 1. Aztischevitshius Stia- 
ponas (U.R.S.S.) 4135,7 p, 2. 
Mihai Albu (România) 4101,9 p,
3. Nikolas Nikitiuk (U.R.S.S.) 
4083,4 p, 4. Viktor Smolin 
(U.R.S.S.) 4043,5 p, 5. Maree) 
Mitu (România) 4024,1 p.

Astăzi se desfășoară proba a 
doua a competiției — figuri 
impuse necunoscute și, dacă 
vremea va permite, se va con
tinua și cu figuri liber alese.

aces- 
s-au 

dove-

EOTURIEE ECHIPELOR FEMININE PENTRU CAMPIONATUL DIVIZIEI A

NUMAI REZULTATELE RIDICATE
DUC SPRE CAMPIONATELE EUROPENE...

După prezentarea loturilor mas
culine, oferim azi cititorilor com
ponența formațiilor feminine di
vizionar e A de handbal, care 
▼or debuta duminică In dea de-a 
xxrrr-a ediție a campionatului.

ȘTIINȚA BACAU (culorile clu
bului : alb-albastru), antrenori : 
Eugen Bartha și Alexandru Men- 
goni. Jucătoare : Doina Copacz 
(82 de ani, 1,77 m înălțime). 
AUz Pfefferkon <ao, 1,75) — por
tari ; Viorica Vieru-Căitineneanu 
(30, 1,64), Ecaterina Marian (-26,
1.71) , Rița Florea (25, 1,74), Ma
ria Florea (34, 1,76), Laurica 
laxpșor (22, 1,75), Anamaria Ră- 
ducnl (22, 1,74), Maria Tdrdk (21.
1.71) , Doina Popescu fzf, 1.75), 
Udia Păun (M, 1,67), Adriana

Leonte 
1,71), 

Maria

Doina
Păun (21, 1,67), 

Hirițcu (20, 1,57). Elena 
(20, 1,74), Eva Gaal (19, 
Marilena Găitan (19. 1,62), 
Susanu (21, 1.80).

CONSTRUCTORUL BAIA 
(albas tru-roșu-gialben), 
loan Tegen. Jucătoare : Georgeta 
Tlplea (34, 1,67), Ana Semerean 
(21. 1,78) — portari ; Mariana la- 
cob-Huț (25, 1,64), Llvia Pop (19, 
K74 m), Maria Boși-Igorov (26, 
1/4), Ev® Pecsl (23, 1,81), Maria 
Teler (22, 1,72), Voichlța Muntea- 
nu (21, 1,63), Eugenia Pop (18,
1/6), Ctrasela Emilia Weinert 
(U, 1,66). Paula Anghel-Secătu- 
reanu (30, 1.66), Maria Tușnea 
&). 1,56), Adriama Caraban (30.

MUREȘUL TG. MUREȘ (roșu- 
affbastru), antrenor Ladislau 
Kulcsar. Jucătoare : Angela Cio- 
botă (22, 1,77), Ana Mocean (75, 
1,70), Virginia Cozos (19, 1,76),
Bina CsLkl (21, 1,6®), Iu liana
Jakab (19, 1,78) — portari ; Maria 
Dorgo (S3, 1,73), Viorica Dudaș 
C26, 1,66), Adriana BArbat (23, 
1,05), Zița Fejer-Bino (21, 1,63), 
Margit Kiss (ă. 1,G1), Doina Pura 
(23, 1.661), Eva Clobanu-Szeben
C29, 1,63), Judith Lukacs (22, 
1,63), Mariana Frlncu (23, 1,67),
Celina Maria Sarac (23, 1,68), Su- 
»ana Jakobovicl (19, 1,72), Ma
riana Stela Oltean (00, 1,71), Ell- 
«abeta Gergelyfi (20, 1,72), Ma
riana Jucan (15, 1,69).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA falb-inegru), antrenor Dumi
tru BăJlan. Jucătoare : Cristina 
Lada (22, 1,73), Raveoa Coșarcă 
625, 1,75), Adina Stupar (19, 1,75) 
— portari ; Lucrețîa Pasc (22, 
1.62), Ana Tescar (19, 1,75), Fe
licia Petrescu (23, 1,60), Maria 
Macarle (31, 1.06), Melania Sînte- 
Judean (22, 1.70), Dorina Damian 
(29. 1,75), Elena Morartu (20, 1,70),

/

MARE 
antrenor :

Rodica Perșa {23, 1,70), Ileana
Cseres (20, 1,61), Călina Brehar 
(20, 1,62), Gabriela Rusu (20, 
1,56), Sonia Haili (22, 1,66).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(galben-albastru), antrenor: Con
stantin Lache. Jucătoare: Viorica 
Chfș (22, 1.60), Elena Pupăză (19,
1.72) — portari ; Zoranca ștefa- 
novlcl (21, 1,66), Adriana Vasu 
(30, 1,64), Ana Ghebaură (22,
1.66) ; Nadire Lutaș (30, 1.54'), Rita
Popăilă (18, 1,63), Delta Marincov 
(18, L71), Vasllica Bucurenciu
(19, 1,66), Dorina Bozan (19, 1,66), 
Astrid Ștefani (19, 1,82), Viorica 
Trituț (19, 1,71), Cristina Băcanu 
(20, 1,67), Luminița Căpățînă (18,
1.78) , Constanta Cotirlă (23, 1,68).

RULMENTUL BRAȘOV (galben- 
albastru), antrenor : Remus Dră- 
gănescu. Jucătoare : Elena Oprea 
(30, 1,66), Lenuta Nuțu (20, 1,74), 
Rozalia nieș (22, 1,73) — portari; 
Lenuța Predescu-Brebear.u (22,
1.67) , Hedda Rhein (22, 1,71), Vio
rica Drăgușel (28, 1,67), Monica 
Chlriță (19, 1,74), Darinca Mareov- 
Andrei (M. 1,78), Adriana Pătruț 
(27, 1,63), Maria Furtună (22,
1.80), Irene Oancea (37, 1.73), Ro- 
dlca Marian (24, 1.60), Tatiana
Constantin (21, 1.68), Aurelia
Zamfir (21, 1,66), Cristina Tache
(19. 1,77).
TEROM IAȘI (alb-galben), an

trenor : Ion Haraga. Jucătoare : 
Viorica Nedelcu-Petruț (26, 1,74), 
Elena Viăgea (21, 1,72), Mariana 
Zahariuc (20, 1,75) — portari ;
Viorica SiMonschi (18, 1,78), An
gela AVădanei (21, 1,78), Valeria 
Farcasi-Borsanu (22, 1,67), Marin 
Corban (23, 1,67), Rodica lonașeu- 
OovaMiuc (01, 1,67), Maria Dîscă 
(26, 1,75), Adriana Domnescu (21,
1.73) , Valeria Volca-IIudița (22,
1.79) , Mlhaela Răducu (21, 1,66),
Marta Savin (20, 1,70), Ana Hu- 
metateu-Simionescu (23, 1,69),
Maria Spiridon (21, 1,76), Lenuța 
Sumănaru (20, 1,69), Carmen Ior- 
dache fia, 1,76), Carmen Popa 
(18, 1,63), Eugenia Vlșan (21,
1.67) , Aurelia Zerwes (21, 1,77).

PROGRESUL BUCUREȘTI (alb- 
albastru) , antrenor : Vasile Măr- 
gulescu. Jucătoare : Lidia Sian 
(29, 1,72), Liana Fîciu (29, 1,66), 
Cameluța Cercel (24, 1,67) — por
tari ; Irina Bădescu (18, 1,66),
Bianca Cîmpean. (17, 1,66), Came
lia Vasile (17, 1,66), Carmen Le- 
vlțchl (18, 1,73), Mlrela Navrea 
Cin, 1,67), Mariana Guță (19, 1.69), 
Tunde Biro (29, 1,69), Doina Peța 
(2B, 1,70), Maria Manta-Popa (30,
1.68) , Gabriela Caramalău (26, 
1,61), Georgeta Manolescu-Lăcustă

(25, 1,75), Rodica Achim (23, 1,63), 
Fortâni Mamiaca (33, 1,68). Mari- 
oara lonescu (23, 1,92), Mariana 
Drăghicl (17, 1,60).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
(albastru-roșu), antrenor : Vasile 
Fărcaș. Jucătoare : Maria Nica 
(122, 1,72), Pușa Moroe (22, 1,71), 
Anica Hornoiu (19, 1,70) — por
tari ; Viorica Cojocărița (27, 1,70), 
Aurica Torjoc (19, 1,66), Ileana 
Avram (22, . 1,60), Elena Melinte 
(21, 1,60), Emilia Mezei (25, 1,66), 
Ecaterina Onodi (21, 1,67), Lia 
Plavosin (23, 1,65), Elis Gerber 
(21, 1,80), Veronica Marcov (29, 
1,67), Agata Tonczos (23, 1,68), 
Georgeta Gheorghiceanu (21,1,76), 
Vlctorița Dicu (19. 1,74), Florina 
Rădoi (18, 1,80).

TEXTILA BUHUȘI (alb-albas- 
tru), antrenor : Crisostom Dantze. 
Jucătoare : Maria A.rghlr (18,
1,77), Cristina Blitz (21, 1,69), Ca
melia Butnariuc (29, 1,77), Rodica 
Mocanu (21, 1,80) — portari ; Va- 
silica Scînteie-Bioară (33. 
Maria Ababei-Simeria (30, ...
Monica Racliș-Mihăilă (26. 1,70), 
Grigoreta Leonte Gurzu (24, 1,64). 
Maria Bîlu-Apostol (21, '
Cristina Buftea-Vieru (27, . ..
Elena Ciubotaru (19, 1,74), Vic
toria Amarandel (25, 1,73), Elena 
Șerban (29, 1.65). Marlnela Mun- 
teanu (22, 1,67). Mariana Muntea- 
nu (15. 1,65). Manuela Nedelea 
(17, 1,64). Aurelia Cobzaru (16, 
1,64), Daniela Crețu (15, 1,67), 
luspina Olteanu (19 1,66), Angela 
Fodor (10, 1,80).

1,65),
1,70),

1,74),
1,63),

Unii dintre trăgătorii cu 
pușca și pistolul liber au 
fost supăr ați atunci cînd, 
înaintea plecării spre Mosco
va. gazda Jocurilor Olimpi
ce, s-a renunțat la titulari
zarea lor din lipsă de re
zultate de valoare. Acei țin- 
tași credeau, probabil, în 
șansa unui rezultat înțîmplă- 
tor. Judecind astfel, respec
tivii sportivi își furau pro
pria pălărie, punînd între 
paranteze faptul că un re
zultat cu adevărat mare, 
competitiv, de record, nu a- 
pare decît sprijinit pe un 
piedestal de alte cifre care 
trebuie să fie, la rîndul lor, 
superioare mediei pe care o 
putem acum înregistra în 
întrecerile pușcașilor și tră
gătorilor noștri îij proba de 
pistol liber. Simțindu-se ne
dreptățiți de aspra măsură 
a federației ei comiteau o 
gravă eroare.

Eroare pe care trebuie 
evite de acum înainte 
țintașii noștri, inclusiv 
nioareie. în fata cărora. _ 
cepînd din 1984, se află 9 
medalii 
criteriu 
valorii - 
domenii

S-O 
toți 
se- 
în-

olimpice. Singurul 
de demonstrare a 
în tir ca si în alte 
- sini rezultatele

ridicate, obținute aproape 
fără excepție, după modelul 
foarte la îndemînă al trăgă
torilor de la pistol viteză.

Problema este de actuali
tate. O semnalăm din vreme 
pentru ca așa-zisele „nedrep
tăți" să 
discuție, 
tembrie 
Madrid.
pean de 
Candidatele 
trebuie să știe clar că nu
mai cu rezultate ridicate, ob
ținute la campionatele națio
nale din aceste zile, la Bucu
rești, pot obține participa
rea la o întrecere de nivel 
european, ca aceea din Spa
nia. Altfel spus, trăgătoare
le noastre cu pușca și pisto
lul trebuie să probeze prin 
rezultate ridicate că MERI
TĂ să concureze într-o în
trecere în care ele repre
zintă tara. Așa cum a pro
cedat în cazurile dinaintea 
plecării la Olimpiadă, fede
rația de specialitate este 
hotărîtă să apese, in conti
nuare. pe pedala intransi
gentei.

nu mai fie puse în 
Intre 24 și 28 sep- 
se va desfășura, la 

Campionatul euro- 
tir pentru femei. 

Ia titularizare

Radu TIMOFTE

LA ASOCIAJIA SPORTIVA „ELECTRICA
(Urmare din pag. 1)

o mulțime de copii stau la soa
re. în aceste ultime zile favo
rabile natației. Sînt aici, în 
principal, copiii celor care mun
cesc Ia I.R.E.T., dar lor li se 
alătură și alții, din cartier, pen 
tru că la noi învață să înoate 
aproape 200 de copii pe an".

Ne oprim în dreptul popică- 
riei.

„Aici este... 
joacă numai cei 
în întreprinderea 
rintele sînt foarte 
Pentru că avem 
Intre secții, întreceri cu ocazia

exclusivitate • 
care lucrează 
noastră. Ce- 

mari. De ce 7 
campionatul

// 
r DIN TIMIȘOARA

FLUXUL SPRE MAREA PERFORMANȚĂ IN SCRIMĂ
(Urmare din pag. 2)

ani, se afla la a 5-a sa par
ticipare la Olimpiadă —, în 
luptă pentru medalii cu flore- 
tistele Pascale Trînquet, Bri
gitte Latrille și Dorina Vacca- 
roni toate medaliate la C.M. ti
neret în acest ultim ciclu olim
pic ?

Cauza faptului că scrima ro
mânească n-a mai avut In ulti
mii ani un flux neîntrerupt de 
tinere talente competitive pe 
plan internațional o constituie 
un lanț al slăbi ci linilor. Prima 
verigă — pregătirea sumară, 
empirică, fără o reală bază ma
terială și de selecție în secțiile 
de scrimă, ceea ce aduce în 
prim-plan tineri sportivi care 
pot acumula mai repede (și pe 
baza unor calități fizice nati

ve) un minim bagaj de cunoș
tințe. antrenorii — și ei obli
gați de obiectivele de perfor
manță chiar pentru copii ! — 
învățîndu-i că dacă au dobîndlt 
un loc fruntaș în campionatul 
național de copii sau juniori au 
și ajuns cineva. A doua verigă 
— Inerția ou care se lucrează 
ca oadeții în secțiile de perfor
manță, chiar și in cluburile cu 
firmă, cei care s-au remarcat 
la vîrsta junioratului nemai- 
adăugind nimic (sau aproape 
nimic) la bagajul de cunoștințe 
tehnico-tactic, ia pregătirea 
complexă de luptă (factorul 
psihic, bazat pe dispoziția o- 
fensivâ pe planșă, contează tot 
mai mult în marile competiții 
mondiale) șl, odată ajunși ta 
preajma vîrstei de 20 de ani, se 
plafonează. A treia verigă —

netratarea diferențiată a tineri
lor și foarte tinerilor scrimeri 
chemați la pregătire în cadrul 
loturilor reprezentative, ceea ce 
permite molipsirea acestora de 
la comoditatea (sau lipsa de res
ponsabilitate) a senatorilor de 
drept.

Astfel, centre ca Iași, Con
stanța, Cluj-Napoca, Tg. Mureș 
și Timișoara n-au mai dat de 
mult tineri scrimeri apți de 
performanță, nu numai la nive
lul loturilor reprezentative, ci 
chiar pentru acoperirea proprii
lor necesități divizionare. Din 
aceste cauze au apărut, au năs
cut speranțe și s-au stins pre
cum stelele căzătoare, în ultimii 
ani, floretistele Aurora Dan, A- 
driana Băcioi, Luminița Popa 
(Dinamo), Felicia Truț (Progre
sul), Roxana Cochirleanu (Stea
ua), Maria Gospodinov (I.E.F.S.). 
fioretiștii FI. Nicolae (Progre
sul), E. Roșu, A. Marcvart 
(C.S.S. Triumf). N. Iile (Crișul 
Oradea), P. Cașa Și R. Baciu

diferitelor sărbători, așa că nu 
mai prididim cu repartizarea... 
spațiului. Așa este și la fotbal, 
terenul fiind suprasolicitat. 
Campionatele asociației șe țin 
lanț. Facem și un teren de vo
lei, pentru că în curînd vom 
lansa un campionat și Ia acest 
sport. Avem și concursuri de 
badminton, sport care își face 
tot mai mult Ioc în orașul nos
tru. avem și șahiști buni, care, 
sub conducerea inginerului 
Gheorghe Maglaviceanu. acti
vează intens în campionatul o- 
rășenesc și județean. Avem și 
orientariști foarte buni. Noi am 
pus umărul la organizarea a-

niversării a 30 de ani de cind 
orientarea turistică * început 
pe malurile Begăi... Desigur, 
în toate aceste activități spor
tive avem ajutorul conducerii 
întreprinderii dar, credem, cel 
mai important este faptul că 
există Ia noi voința de a face 
multă mișcare, de a 
„Daciadă" un prieten 
fiecăruia".

Priveam animația de 
plexul sportiv, 
imagine a ceea ce 
lizeze „Daciada", 
asociația sportivă 
lărgește, zi de zi. aria' de cu
prindere a oamenilor muncit

face din 
apropiat

pe com-
Cl splendidă 

poate să rea- 
care aici, la 
Electrica, își

(C.S.S. Baia Mare), E. Mătușan 
(C.S.S. Baia Mare), spadasinii 
J. Dima. M. Rotaru, I. Bărbosu 
(Electroputere Craiova), FI. Ale- 
xandrescu (C.S.S. Triumf), C. 
Nicolae (Progresul) E. Kerekeș 
(C. S. Satu Mare), sabrerii I. 
Pantelimonescu, D. Marin, M. 
Frunză (Dinamo), FL Păunescu, 
Al. Chiculiță, FL Stănescu (Pro
gresul), D. Cos tin (Tractorul 
Brașov), nu puțini dintre aceș
tia ajungînd și In echipele re
prezentative mereu acordîn- 
du-Ii-se o șansă, și Încă una, 
de afirmare, cei care răspund 
de pregătirea lor neprivind însă 
lucrurile in față, cu realism, 
ceea ce i-ar fi determinat să 
recunoască că respectivii spor
tivi nu mai erau competitivi în 
marile întreceri internaționale.

Se spune acum că detașamen
tul antrenorilor noștri, deși 
crescut numeric in ultimii ani, 
nu mai are calitatea prede
cesorilor. ceea ce se repercutea
ză, în primul rînd, asupra se

lecției și pregătirii candidaților 
la performanță. Iată însă că de la 
Satu Mare vin floretistele Ga
briela Betuker, Rozalia Orosz, 
Csila Ruparcsics, Otilia Hoch- 
dorfer, fioretiștii S. Roca» R. 
Huszti și A. Fille, spadasinii R. 
Szabo și N. Bodoezi, de la E- 
nergia București floretistele 
Cornelia Chelaru și Georgeta 
Beca, de la Steaua Elisabeta 
Guzganu, de la Viitorul Bucu
rești floretistul F. Bucur, de la 
C.S.S. Slobozia sabrerul N. 
Stoian. toți tineri și foarte ti
neri. dotați pentru scrimă, cu 
un bagaj tehnic adecvat cate
goriei lor de vîrstă.

Atunci ? Atunci să nu mai 
aruncăm cu vorbe, ci să stabi
lim o reală scară a valorilor, a 
cărei primă treaptă să fie con
dițiile egale de lucru acordate 
tuturor celor care se ocupă de 
depistarea și lansarea viitorilor 
performeri. Apoi, federația să 
controleze îndeaproape munca 
de fiecare zi a acestor tehni
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). 
admira- 
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1978—79^ 
n „lotul 
loroftei, 
etrișor), 
undeva,
3 a ac
te foar- 
inată și 
ei piese 
ic, An

drei și Fetrișor — de unde 
au rezultat și eșecurile, cel 
mai surprinzător, acela de 
acasă. în fața Științei Petro
șani, în etapa a 3-a (ps 
două greșeli grave de apă
rare, oaspeții și-au apropriat 
victoria).

Din păcate, multe greșeli 
au fost de semnalat și du
minica trecută. Echipa ieșea
nă este încă departe de a 
reprezenta un tot unitar,
noii introduși acționează
pripit, lipsește o disciplină 
de compartiment, se joacă 
fie prea individual, fie prea 
aglomerat, irosindu-se ast
fel situații favorabile. In 
plus, se vorbește mult în 
teren (ca și în tribune 1), co
ordonatorul de joc aproape 
că dispare. Și mai notăm, in 
fine, că la capitolul proce
dee tehnice de bază, o serie 
de jucători sînt deficitari, 
că pasa se execută Ia intim- 
plare, iar placajele... mingile 
jucătorii adverși. Cum recu
noștea și prof. univ. Eugen 
Popa, președintele secției, 
„dacă asemenea neajunsuri 
vor stărui, vom mai asista 
la situații în care vom tre
ce din nou pe lingă victo
rii..." Se impune, de aceea, 
mai multă disciplină în joc, 
o îmbunătățire continuă a 
bagajului tehnic al jucători
lor (chiar și al unora cu mai 
multă experiență !), astfel 
ca abordarea viitoarelor par
tide să se poată realiza cu 
șanse reale de victorie, atit 
acasă, dar si în deplasare. 
Atuul tinereții, singur, nu 
va ridica valoarea prestației 
echipei ieșene !

Tiberiu STAMA
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văț si Anton Hac se anunță ca 
motocicliști de nădejde. Remar- 
cîndu-se prin indeminare și cu
raj în confruntările de pe pista 
de zgură, si unul si altul au 
fost solicitați, adesea, să parti
cipe ca prime rezerve la dispu
tele seniorilor, realizînd 
cursele la care au luat 
alături de cei mai buni 
gători puncte prețioase, 
i-au situat înaintea unor 
lari. în schimb, cadrele tehnice 
de la secții moto cu o mai 
veche tradiție (Metalul Bucu
rești si Voința Sibiu) au redus... 
accelerația pentru pregătirea 
temeinică a reprezentanților 
„noului val", iar la C.S. Brăila 
se pare că s-a si abandonat 
preocuparea pentru creșterea 
juniorilor, deoarece marți, la e- 
tapa a 18-a a „Cupei tineretu
lui", desfășurată pe stadionul 
Metalul din Capitală, nu a pre
zentat nici un concurent! Spe
răm că aceste situații vor fi în 
atentia celor vizați si se vor 
lua măsurile ce se impun pen
tru atragerea a cît mai multor 
juniori în întrecerile „Cupei 
tineretului", menită, cum spu
neam. să lanseze viitori perfor
meri.

în 
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aler- 
car€ 
titu-
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ANCHETA NOASTRĂ

PROGRAMAREA DIVIZIEI „A“ SÎMBĂTĂ A DETERMINAT
CREȘTEREA NUMĂRULUI DE SPECTATORI

meciurilor de Divizie A simbâtă dupâ-amiozâ a modifice!

ne de 
portul 
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Aflată la a 6-a ediție, „Cupa 
federației" la popice, competiție 
rezervată jucătoarelor și jucă
torilor selecționați in loturile 
republicane lărgite, a ajuns în 
actualul sezon la cea de-a treia 
etapă. întrecerile ei se vor 
desfășura astăzi, după cum ur
mează : feminin — arena „Car- 
pati" din Sinaia, la proba cla
sică de 100 bile mixte ; mascu
lin — arena „Rafinorul" din 
Ploiești, la proba clasică de 200 
bile mixte. în clasamentele ge
nerale conduc Elena Andreescu 
(Voința Buc.) cu 11 n Si Iosif 
Tismănar (Rulmentul Brașov) 
cu 14 p.

I
I
I
I
I
I

Progra marea 
profilul etapei.

Care o fost 
balistic ?

Publicăm în 
gramare o meciurilor sîmbătă. Se 
dului față de această programare. . 
răspunsuri primite nu a existat obiecție la 
căm doar cltevc din răspunsuri, cele

reacție publicului ți

ceîe ce urmează o

a factorilor care asigură spectacolul fot-

serie de răspunsuri legate de noua pro- 
constată o unanimitate in privința acor- 
Dat fiind faptul că in cele peste 100 de 

do sîmbătă", publi- 
argumentele. Deci...

„programul 
mai multe repetînd

Ioanele Inferioare. Un alt avan
taj il prezintă posibilitatea reve
nirii echipelor mult mai rapid 
din deplasare. Acum, în toamnă, 
se poate prinde avionul la întoar
cere, ceea ce elimină, în propor
ție de 90 la sută, starea de obo
seală a jucătorilor".

9 i.-Noui program" întrunește 
adeziunea jucătorilor, antrenori
lor și... familiilor TV-ul
poate asigura creșterea numă
rului de spectatori pe ... stadion
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ta mate-

Numai
- se va 
i fluxul 
; tinere- 
cît și la 
ile care 

scrimei 
eșalon

NIC. PROCA (antrenor F.C.M, 
Brașov) : „Indiscutabil că există 
foarte multe avantaje că se joa
că sîmbăta. In primul rînd echi
pele apar în fața unui număr 
sporit de spectatori. Pină în e- 
tapa a 5-a, de exemplu, F.C.M. 
Brașov a evoluat numai pe sta
dioane pline. Nu-l suficient chiar 
și acest singur argument ?"

EM. HALMAGYI (medic A.S.A. 
Tg. Mureș) : „Eu consider că, 
privind din punct de vedere me
dical, nu există mari deosebiri 
în evoluția jucătorilor sîmbăta 
sau duminica. înclin să cred, to
tuși, că mai ușor se face recu
perarea duminica decît lunea, și 
aceasta, probabil, datorită faptu
lui că majoritatea jucătorilor sint 
obligați să petreacă un timp mai 
mare in cadrul familiilor lor"...

CECILIA FURNICA (soția jucă
torului Furnică, de la F.C.M. 
Brașov) : „Sincer vă spun, a- 
proape că nu mi-a venit să cred 
că în primele duminici ale cam
pionatului l-am avut acasă, lin
gă mine și lîngă cei trei copii ai 
noștri, pe soțul meu. Ani la rînd 
a fost plecat și viața noastră a 
fost o viață... fără duminici. Așa 
cd n-are rost să mai argumentez 
de ce e bine să se joace cam
pionatul sîmbăta".

A. FAZEKAȘ (jucător A.S.A. Tg. 
Mureș) : „Sigur că ne convine să 
jucăm sîmbăta. Pentru că avem 
ți noi o zi liberă, duminica : o 
zi In care sintem in sfirșit pre- 
zenți in familie ; o zi in care 
putem pleca, împreună cu soția,

Cinci minute cu

părinții, in micicu copta, cu _
excursii, acestea fiind uneori mai 
reconfortante dectt orice metode 
savante de recuperare a forțelor".

Conferențiar MARCEL PATRAȘ 
(vicepreședintele clubului Politeh
nica Iași): „Mă declar foarte satis
făcut de programarea meciurilor 
de Divizia A in fiecare simbătă. 
Atit spectatorii, cit fi jucătorii 
pot fi duminica in mijlocul fa- 
mllici. Noi, oamenii care ne ocu
păm de fotbal, conducători jf 
antrenori, avem prilejul să vi
zionăm a doua zi meciuri de Di
vizia B sau C, unde sînt sufi- 
clențl jucători tineri talentați. 
Acum numărul spectatorilor este 
in creștere. ' ' ........................
pot circula 
mulți dintre 
nicil venind 
localități".

Intre altele, sîmbăta 
toate autoturismele, 
suporterii - -
la Iași șl

PolifeJt- 
din aZte

al echl-DORIN NAȘTE (portar 
pel Politehnica lași) : „Incontes
tabil, este mult mai bine să ju
căm sîmbăta. Publicul este mai 
numeros, iar jucătorii respectă 
mai mult așa-zisul antrenament 
invizibil. Toți colegii mei de club 
se simt mai în largul lor de 
cînd jucăm sîmbăta".

DUMITRU DRAGOMIR (vice
președinte al F.C. Olt) : „O pri
mă constatare se referă la fap
tul că stmbăta încasările noastre 
slnt mal substanțiale. Dar cel 
mai mare avantaj tl prezintă 
faptul că noi toți, cel care ne o- 
cupăm de destinele fotbalului, a- 
vem prilejul de a urmări dumi
nica mai multe echipe din eșa-

tirgovișteanul DOBRIN
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• Ășadar, după aproape două 
decenii de fotbal pe terenurile 
piteștene, Dobrin optează pen
tru C. S. Tîrgoviște. 'Transferul 
acesta a iscat destule comenta
rii. Pe la colțuri, răutăcioșii au 
zvonit că ai plecat de la F. C. 
Argeș pentru că ai avut niște 
controverse cu antrenorul Flo
rin Halagian. Care este adevă
rul ? O Cînd unii n-au ce face 
se lansează în discuții de sen
zații zieînd că din sursă sigură, 
sută la sută, știu ei ce știu. Ei 
bine, lucrurile nu stau deloc 
așa. Cum să plec de la F. C. 
Argeș certîndu-mă cu cineva ? 
N-a făcut-o Dobrin cînd era 
mai tânăr și curtat de mari C- 
chipe. Clubul de care m-am des
părțit și pe toți cei de acolo îi 
am mai departe lingă, inima și 
sufletul meu din o mie și unu 
de motive : am trăit la Pitești 
bucurii nenumărate și. inerent, 
tristeți ; am legat prietenii sin
cere ; m-am afirmat și consa
crat ca jucător ; mi-am făcut 
un rost în viață și toate aces
tea nu se pot uita niciodată. 
Adevărul adevărat este că am 
plecat de la F. C. Argeș cu o 
strîngere de inimă și conștient 
că era singura calc. Este o rea
litate că Fi. Halagian reconstru
iește masiv echipa piteșteană și 
că eu mai am puțin de jucat- 
Mai știți că Dobrin însemna o 
idee de joc. Plecînd de la aces
te realități, masiva reîntinerire 
a echipei argeșene trebuie să 
aducă după sine și o nouă par
titură de joc, pe care, de fapt 
noii veniți, foarte talentați și 
harnici dealtfel, o și repetă. 
Cam așa stau lucrurile. © Cum 
te-ai decis să mergi la Tîrgo- 
viște ? © Foarte simplu. Sint a- 
proape de casă și, apoi, cred 
că sîîrșitui carierei mele ar pu
tea fi frumos contribuind . la 
revenirea unei echipe în Divi
zia A. Asta ar însemna practic 
că. în curând, mă voi reîntoarce

în Piteștiul meu drag. Evident, 
eu C. S. Tîrgoviște pe iarba a- 
ceea verde ca nicăieri, pe care 
s-au țesut atîtea și alitea po
vești fotbalistice atrăgătoare.
• Deci, cu alte cuvinte, îi și 
vezi pe tîrgovișteni în prima di
vizie... • Au prima șansă. Nu 
fiindcă îl au pe Dobrin în echi
pă. ci pentru că au un Iot mai 
valoros și mai experimentat de- 
cît celelalte concurente. în ce 
mă privește, vreau să-mi aduc 
din plin contribuția la acest o- 
biectiv, deoarece : 1. mă simt ca 
acasă la Tîrgoviște ; 2. am am
biția să ating invidiata cifră do 
400 de meciuri în Divizia A, mai 
trebuindu-mi doar nouă jocuri.
• Ai văzut meciul cu Iugosla
via. nu-î așa ? Ce părere ai ?
• A fost o după-amiază minu
nată. M-am bucurat pentru bă
ieți și pentru fotbalul nostru ca 
și cum aș fi fost și eu in focul 
întrecerii. A fost o victorie a 
coeziunii sufletești, a angaja
mentului total, a unui admirabil 
spirit de luptă pe care de mult 
nu le-am mai văzut la repre
zentativă. Meciul acesta ml-s» 
amintit de acela cu Portugalia, 
de Ia București, când generația 
mea obținea calificarea pentru 
turneul final al C.M. din Mexic. 
Cred că acest început de strîn- 
gere a rîndurilor este foarte im
portant înaintea apropiatelor 
grele meciuri cu reprezentative
le Norvegiei și Angliei. Am în
credere în tricolorii de azi, îi 
simt pe cei tineri așa cum mă 
simțeam eu la vremea lor. De 
doresc din toată inima succes ! 
Aceleași gînduri și fostei mele 
echipe, F. C. Argeș, care pre
gătește apropiatele meciuri din 
Cupa U.E.F.A. cu puternica for
mație F. C. Utrecht.

Stelian TRANDAFIRESCU

PE MICUL ECRAN
SÎMBĂTA 6 SEPTEMBRIE, ora 13, în cadrul emisiunii 

„Mozaic" : „Fotbalul e viata mea", film realizat de televi
ziunea braziliană despre Pole (II) ; ora 15 : Fotbal, F.C. 
Argeș — F.C. Baia Mare (transmisiune directă de la Pitești; 
comentator — Sorin Satmari).

DUMINICĂ 7 SEPTEMBRIE, ora 
dial de schi nautic de la Belgrad ; 
miu de automobilism al Austriei 
Bacalu) ; ora 16,35 : Fotbal, Ungaria 
U.R.S.S. (rezumate primite de la 
— Cristian Țopescu) ; ora 19,15 (programul II) : 
sport" (emisiune de Dumitra Tănăsescu).

• începând de MIERCURI 10 SEPTEMBRIE, zilnic, la 
ora 18 : transmisiuni directe din Campionatul balcanic mas
culin de baschet de la Cluj-Napoca.

16 : Campionatul mon- 
ora 16,15 : Marele pre- 
(comentator — Andrei 
— Suedia și Ungaria — 
Budapesta ; comentator 

.Telerama
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LOTO DM 29 AUGUST 1980. Cat. 
1. 5 variante 25% a 44.317 lei ; 
Cat. 2 ; 5,50 a 15.980 lei ; Cat. 3: 
18 a 4.883 lei ; Cat. 4 : 30,75 a 
2.858 lei ; Cat. 5 : 127,25 a 691 
lei ; Cat. 6 : 257,75 a 341 lei ;
Cat. X : 1.436 a 100 lei. Cîștigurile 
de cat. 1 în valoare de 44.817 lei 
fiecare, au fost obținute de ur
mătorii participant : STELUȚA
COVACIU din Brăila, ION 
PtRVU din comuna Vulturul — 
Constanța, GEORGE CIOROIANU 
din Craiova, ANA NIȚU și CON
STANTIN POPESCU, ambii din 
București.
• TRAGEREA obișnuită LOTO 

de astăzi, 5 septembrie 1980, se 
televizează în direct, începînd de 
la ora 18,25.

•NUMAI CINE JOACA, POA
TE ClȘTIGA ! Cel mai popular 
sistem de loterie, LOZUL IN 
PLIC oferă parti ci pan ților posi
bilitatea de a obține importante 
cîștiguri în bani și autoturisme.

CIȘ'l IGUR1LE

MIIIAI BOB (vicepreședinte, 
F.C. Baia Mare) : „Opțiunea mea 
pentru sîmbătă este fără rezerve. 
Numărul spectatorilor a crescut, 
o simplă comparație a „cifrelor" 
înregistrate în primele cinci eta
pe ale campionatului trecut și 
cel actual dovedind acest lucru. 
Este un prim argument, hotări- 
tor, dacă vreți, pentru cineva că
ruia nu-i este indiferentă situa
ția încasărilor clubului. Un alt 
avantaj ar fi echilibrarea vieții 
de familie a jucătorilor, adeziu
nea lor pentru acest program, și 
de aici o stare de spirit adecva
tă pentru marea performanță".

SILVIA CONDRUC (soția jucă
torului ion Condruc, de la F.C. 
Baia Mare) : „Sînt căsătorită de 
șase ani, și de-abia în acest cam
pionat familia noastră beneficia
ză de o zi liberă pentru un pro
gram comun. Această situație 
normală, ciștigată acum, este și 
în beneficiul băiețelului nostru, 
dacă mai este nevoie să adaug, 
a cărei educație depinde (nu-i 
așa 7) și de tăticul lui, pe care 
în destule duminici, pină acum, 
nu-l privea decît la... televizor".

DOREL NEAMȚU (economist, 
Petrila) : „încărcatul program de 
toamnă pe plan internațional a 
permis, cred, o interesantă ex
periență, care a demonstrat că 
sîmbăta stadioanele sînt mai pli
ne. Problema trebuie privită 
sub un alt aspect : o duminică 
liberă în întregime oferă șl po-

$

slbUitatea 
sport, fie 
turism și, 
spus mai 
in Valea 
rate locuri minunate, unde in
tr-o duminică fără fotbal, putem 
merge cu familiile. Ar fi ideal, 
cred, dacă toate etapele campio
natului ne-ar deri duminici 
libere l"

de a face, tu, suporter, 
tenis, fie fotbal, ciclo- 
mai ales, turism. Am 

ales turism, pentru că 
Jiului există nenumă- 

minunate, unde

GHEORGHE GH1DU (tehnician 
principal la Direcția de statisti
că București) : „Dacă cei din 
patria fotbalului joacă sîmbăta, 
înseamnă că nu-l rău că dispu
tăm și noi campionatul primei 

această zi, 
fiind mai 
să mergi 
la stadion, 
„probleme"

divizii sîmbăta. In 
programul de lucru 
scurt, ai posibilitatea 
direct de la serviciu 
Duminica, intervin 
cu soțiile, cu programul copilu
lui, cu odihna, cu., serialele T.V. 
Și în fața atîtor probleme uneori 
renunți să mai 
dion !... Plus că dacă se 
sîmbăta putem vedea 
ciuri : „deschiderea" t 
un meci pe viu șl înregistrarea 
de duminică"

mergi la sta- 
joacă 

t și 3 me
de la T.V.,

GENOVEVA HERTEG (C.P.L. 
București) : „Un suporter exi
gent cred că v-ar răspunde : 
„Oricind s-ar juca, numai fotbal 
bun să fie !" Eu zic, totuși, că 
ar fi mai nimerit să se dispute 
toate etapele sîmbăta. Am „ar
gumentul gospodinei", care, după 
ce-și rezolvă problemele sîmbăta, 
vrea să aibă o duminică liberă, 
cînd să iasă la plimbare cu în
treaga familie. Fotbalul de dumi
nică însă ne cam... fură soții

iMai întîi o precizare. In sezonul 
crescut, față de anul trecut (cinci etape;, cu o io suta ; aceasta 
creștere trebuie pusă în primul rînd pe seama devansării etapei cu 
24 de ore. Să mai notăm că această creștere (683 500 față de 
631 000 în. J979) a fost asigurată in ciuda faptului că programul 
de transmisii televizate, mult mai Judicios și mai atractiv în sezonul 
actual, a avut darul de a reține acasă, în fața micului ecran, destul 
de mulți Iubitori ai fotbalului.

La ‘ ‘ ‘
D
2)
3)
4)
5) -------- -------------------- ....

de sîmbătă.
Această scurtă anchetă ,_____ .. „ __ __ _

în vederea găsirii unei soluții optime, în cadrul căreia_ ____
seama, bineînțeles, și de modificarea orei de începere, de la o lună 
la olta-v In general, se poate vorbi despre necesitatea unei moi mari 

la premisa că sîmbăta

actual, numărul spectatorilor a 
etape), cu 8 Io suta ; această

argumentul creșterii numărului de spectatori, să adăugăm : 
argumentele antrenorilor (Proca), 
ale medicilor (dr. Halmcgyi),

, Furnică) ;ale soțiilor (Condruc, 
ale Jucătorilor și 
ale spectatorilor, toți sugerind permanentizarea programării etapei

poete fi o temă de discuție pentru F.R.F., 
j să se t»no

elasticități în programarea etapei, pornind 
pare a fi aleasa marii majorități.

In legătură cu programarea meciurilor.

de

in legătură cu programarea meciurilor, să mal facem observația 
că Intre minutul 90 al meciului televizat în direct și minutul 1 ol
tuturor celorlalte 8 jocuri diferența e de numai 15 minute, ceea ce 
îi determina pe mulți sâ renunțe la deplasarea la stadion, timpul
fîlnd foarte scurt. In acest sens, s-ar cuveni ca între meciul televizat 
|i cel „pe viu* să se asigure o pauză de 45 de minute, astfel ca 
iubitorul de fotbal să aibă timp să se deplaseze. Sîntem convinși că 
mărirea acestei pauze va determina creșterea numărului de spec
tatori cu încă 10 la sută.

3

ij

înaintea etapei nr 6, arbi
trul Gheorghe Jucan, din 
Mediaș, este singurul dintre 
cei 32 de „cavaleri ai flu- 
ierului“ care a oficiat în ac
tualul campionat în trei par
tide la centru. De două ori 
la București (Sp. Studen
țesc — S. C. Bacău, nota 8 
și Steaua — „Poli“ Timișoara, 
nota 7) și a treia oară la 
Galați, la meciul F.C.M. — 
S. C. Bacău, la care. în ur
ma prestației sale, a fost no
tat cu 9. Și lată-I pe maistrul 
constructor de mașini de la 
întreprinderea de piele și în
călțăminte din Mediaș (unde 
lucrează din 1962) la rubrica 
noastră „Arbitrul etapei" !

A urmat școala de arbitri 
la Mediaș, în 1966, La insisten
țele fostului său antrenor, A. 
Molnar. Pentru că arbitrul de 
azi a jucat fotbal la Gaz me
tan (extremă dreapta sau a- 
taCant central), în Divizia B 
(1958—1960). și apoi, în pe

rioada satisfacerii serviciului 
militar, la A.S.A. Cl-uj. In 
1966, în urma unor acciden
tări ce au necesitat interven
ții chirurgicale, a renunțat la 
activitatea competițională și 
a devenit arbitru. Timp de 
dțiva ani (1971—1975) a con-

dus partide în Divizia C. pen
tru ca intr-un singur an 
(1975—1976) să facă pasul la 
„B“ șl apoi, la 12 septem
brie 1976, să debuteze în Di
vizia A, In meciul Rapid — 
F.C.M. Galați (3—2). Debut 
de bun augur, î.otat cu 4 
stele. An de an, in dreptul 
său au fost adunate vreo 30 
de partide de ..A“ conduse la 
centru și aproape 60 la tușă.

amintim, 
in genc-

— După cîte ne 
aprecierile au fost, 
ral, bune, nu ?

— In general, da. 
însă șl o perioadă 
țin propice, care a 
cu un 
Bihor, 
rioada 
nunțat 
meaitul 
să văd dacă 
nute s-au 
rostogolea 
rului ! Nu 
pe tușicrul 
zei de gol 
și, avînid acest indiciu, am va
lidat punctul. Dar numai a 
doua zi, din presă, am aflat 
ce se întimpla.se. Multe nopți 
nu am dormit după acest 
meci. Dar treptat mi-am re- 
cîștigat încrederea în mine 
Dealtfel, cred că aceasta este 
— alături de exigență — 
una din însușirile de bază pe 
care trebuie să le aibă un 
arbitru.

Să amintim. în încheiere, 
că în familia Jucan nu numai 
Gh. J. a fost sportiv. Soția 
sa. Ana. a jucat handbal în 
Divizia A, la Record Mediaș, 
iar pe fiica lor. Anca, în 
vîrstă ele 12, ani. o pasio
nează înotul.

Mircea TUDORAN

Am avut 
mai pu- 
culminat 
— F. C.

„pe-
Am a- 
în mo-

meci Steaua — 
Tocmai eram in 
de afirmare’*, 
prelungiri și, 
cînd mă uitam la ceas 

cele două mi- 
scurs, mingea se 
în poarta Biho- 
1-am văzut decît 
de pe partea fa- 

fugind spre centru

timpla.se


SPERANȚELE CAIACULUI Șl CANOEI IN ÎNTRECERE
Un atractiv patrulater internațional de juniori : România - R. D. 

Germană - Ungaria - Polonia
Astăzi și mîine, pe lacul 

Snagov se va desfășura tradi
ționalul patrulater de caiac- 
canoe dintre echipele de ju
niori și junioare ale Republicii 
Democrate Germane, Ungariei. 
Poloniei și României. In pro
gramul concursului figurează 
13 probe, pe distanțele de 500 
m (care vor avea loc vineri 
după-amiază) și 1 000 m (pro-

„Criteriul juniorilor" la ciclism

l. WRBNA (Polonia)—CÎȘIIGĂTORUl PRIMII [ȚAPI
CON STANȚA, 4 (prin telefon). 

Joi după-arniază, in prezența u- 
nei asistențe numeroase, din fața 
Palatului Culturii din localitate 
s-a dat startul cicliștilor în prima 
etapă a competiției internaționale 
„Criteriul juniorilor». După cum 
am anunțat, la întreceri parti
cipă. ta afara celor mai buni ti
neri alergători din țara noastră, 
și reprezentanți ai sportului ou 
pedale din Bulgaria. Cehoslova
cia. R.D.G. șl Polonia.

Acum, după ce am urmărit 
prima etapă, desfășurată pe ruta 
Constanța — Eforie Nord — Efo
rie Sud — Mangalia și retur 
(80 km), sîntem in măsură să vă 
facem cunoscut și faptul că oas
peții noștri prezintă o valoare cu 
totul remarcabilă, actuala ediție 
a competiției anunțindu-se a fi 
una dintre cele mal disputate. De 
la primul pînă la ultimul kilo
metru parcurs s-a fugit tntr-un 
tempo Infernal. Vîntul a bătut 
continuu, au fost șl urcușuri, e 
adevărat ușoare, dar lungi și 
destul de numeroase șl. totuși, 
pe porțiuni întregi s-a rulat cu 
50 șl chiar 60 km/h, ta final 
realizîndu-s e 40,200 km/h, o me
die orară foarte bună.

Dealtfel, ritmul continuu alert 
al cursei nu a favorizat înregis
trarea unor evadări spectaculoa
se, așa cum sportivii din R.D.G., 
ctt șl cei din Cehoslovacia, Polo
nia sau România au încercat ta 
dese rinduri Abia cu 12 km îna
intea sosirii în Constanța reușesc 
să spargă coeziunea plutonului 
polonezul P. Bartkowiak șl FI.

MOTOCROSiȘTI ROMÂNI 

LA „CUPA PRIETENIA"
Un grup de alergători, for

mat din Ernest Mulner, Alexan
dru Enceanu, Petrișor Titilencu 
Toma Dulea si Alexandru Ilieș 
va participa duminică Ia ultima 
etapă (a 6-a) a „Cupei Priete
nia" la motocros. care Va a- 
vea loc în localitatea Poltava 
(U.R.S.S.). Sportivii noștri, care 
au urcat pe podium Ia penulti
ma etapă a competiției, vor fi 
conduși de antrenorii Gheorghe 
Ioniță și Ștefan Ohițu.

CAMPIONATELE EJALCANICE DE V01EI-JUN10R1
(Urmare din pag. I)

Gripshi și pe trăgătoarea Eva 
Buni, Au arbitrat : E. Rasis 
(Grecia) și S. Gullo (Turcia).

în cel de-al doilea joc al 
dimineții s-au întîlnit junioa
rele din Iugoslavia și Turcia. 
Jocul a fost echilibrat, de fie
care dată la începuturile de 
set jucătoarele turce părînd că 
se vor detașa în cîștigătoare 
sigure, conducînd confortabil ; 
apoi, de partea adversă se 
strîngeau rîndurile sub atenta 
dirijare în teren a coordona
toarei Gordana Grbeșa și re
zultatul final — 3—0 (11, 10, 
11) — reflectă realitățile de pe 
terenul de joc. echipa iugo
slavă fiind mâi bună. Jocul a 
fost arbitrat de P. Gheorghîev 
(Bulgaria) si I. Boiitinl (Al
bania).

în primul joc al după-amie- 
zii, în întrecerea juniorilor, 
Albania a întrecut Turcia cu 
3—2 (—6, 10. —9, 14, 8). Alba
nezii au ciștigat partida în care 
au fost superiori în special la 
capitolul „dorință de a cîștiga". 
S-au remarcat : Damo, Rakipi 
și Pândo (Albania), Oztravers 
și Drisa (Turcia). Arbitrii în- 
tîlnirii : Al. Dragomir (Româ
nia) și D. Manojlovic (Iugosla
via). In meciul următor, după 
ce au condus cu 2—0 la seturi, 
juniorii greci au slăbit evident 
ritmul de joc pierzînd. în final, 
jocul cu juniorii bulgari, care 
au format o echipă mai omo
genă. Bulgaria — Grecia: 
3—2 (—12. -12, 10. 8, 9). Arbl- 

gramate sîmbătă dimineața), 
fiecare echipă participînd cu 
două echipaje la fiecare 
probă.

Ținînd seama de valoarea 
partenerelor de întrecere, con
cursul se anunță dificil pen
tru speranțele caiacului și ca- 
noei noastre, din rîndul cărora 
nu vor lipsi liderii generației, 
Elisabeta Băbeanu șț Ion Luca.

Sîrbu (Voința Ploiești), dar și a- 
ceștia, cu toate eforturile lor, stat 
ajunși de morișca plutonului, 
impecabil organizată tocmai de... 
colegii de echipă al lui Bart
kowiak.

Clasamentul : 1. Z. Wrona (Po
lonia) lh59:34. 2. M. Heiman (Po
lonia), 3. P. Bartkowiak (Polo
nia), 4. FI. Sîrbu (Voința Plo
iești), 5. M. Mărginean (C.S. 
Brăila), «. N. Aldulea (CIBO 
Brașov) același timp cu învin
gătorul.

Etapa a H-a, vineri ora 15, pe 
ruta Constanța — Ovidlu — Con
stanța, 100 km.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Săptămina viitoare, la Cluj-Napoca

A XXII a EDIȚIE A CAMPIONATULUI BALCANIC DE BASCHET
După cum se știe. între 10 și 

14 septembrie se va desfășura 
la CIuj-Napoc» cea deaXXII-a 
ediție a Campionatului Balca
nic de baschet pentru seniori. 
Competiția, printre cele mai 
vechi din această Darte « bătrî- 
nului continent, stîmește un in
teres major în rîndul iubitorilor 
sportului din orașul de pe So
meș. Organizatorii au luat toate 
măsurile ca echipele participan
te să beneficieze de cele mai 
bune condiții de concurs, antre
nament. cazare.

Vor fi prezente la întreceri 
reprezentativele Iugoslaviei 
(campioană olimpică la Mosco
va). Bulgariei, Greciei, Turciei 
și României. Baschetul din 
Iugoslavia nu mai are nevoie 
de recomandare. Sportivii din 
tara vecină și prietenă sini cre
ditați cu excelente performanțe, 
echipa reprezentativă avînd In 
palmares titlurile de campioa
nă olimpică, mondială și euro
peană. La actuala ediție a în
trecerii federația iugoslavă de 
specialitate a selecționat urmă
torul lot : Rajko Zizici (născut 
1955. 2,10 m Înălțime). Miodrag 

trii români I. Niculescu și I. 
Armeanu au condus o partidă 
dificilă.

In ultimul joc al zilei, Ro
mânia a întrecut Iugoslavia cu 
3—1 (10, 13, —10, 7). După un 
început cu ezitări, juniorii ro
mâni pun stăpînire pe joc și 
cîștigă primul set Situație iden
tică și în următorul, pentru ca 
setul trei să aparțină în între
gime plavilor, cu Snajder și 
Misin în rolurile principale. în 
setul patru, Căta-Chițiga, Să
niuță, Slabu. Nicolae și ceilalți 
fac eforturi lăudabile cîștigîhd 
setul și meciul. Arbitrii parti
dei : O. Plăcu (Albania) și O. 
Aydinol (Turcia). ,

• TINERETUL IN PLINA ACTUALITATE. 
Ultima perioadă a fost dominată de com
petițiile internaționale dedicate tinerilor 
competitori. Astfel, agenda actualității a 
consemnat campionatele europene de ju
niori la baschet (un nou episod din se
rialul rivalității dintre reputatele școli de 
baschet iugoslavă șl sovietică), campionatul 
mondial de șah pentru juniori (demnă de 
relevat afirmarea tînărulul maestru român 
Adrian Negulescu). „Turneul Prietenia» la 
polo (juniorii români termină învingători 
înaintea puternicelor reprezentative ale 
Ungariei și Uniunii Sovietice), „europenele" 
de lupte greco-romane si libere. Jocurile 
Balcanioe de juniori la tenis și volei. 
Simbolice treceri în revistă, acum, curînd 
după J.O. de la Moscova, ale celor cane 
vor anima viitorul ciclu olimpic 0 BER
NARD HINAULT, după insuccesul din Tu
rul Franței, se reabilitează pe teren pro
priu, cîștlgînd pentru prima oară titlu] de 
campion mondial în proba de fond. Ia 
Salianches, în Franța, tntrebaț fiind de zia
riști dacă traseul cursei n-a fost ales spe
cial pentru el (printre cei abandonați s-au 
numărat olandezul Joop Zoetemelk. cîsti- 
gătorul din acest an al Turului Franței, 
compatriotul său Gerrie Knetemann. fost 
campion al lumlî. si Italianul Francesco

Moser), Hinault a răspuns : „Traseul a 
fost toarte dur, nu însă și pentru alergă
torii compleți. Or, eu stat șl cățărător șl 
ruler, ceea ce explică acest succes» 0 
PENTRU PRIMA OABA, 2 BORG PE LISTA 
DE CONCURS, la „internaționalele" S.U.A., 
de la Flushing Meadow : Bjorn Borg și 
Mariana Simionescu-Borg. Și in recenta sa

carte intitulată „Gagner" („A cîștiga"). cu
noscutul campion de tenis se referă la 
faptul că din impresionantul său palmares 
lipsește doar titlul de campion internațio 
nai al S.U.A. I Poate a sosit timpul T 0 
HERBERT PROHASKA, INTERNAȚIONA
LUL AUSTRIAC DE FOTBAL, a debutat 
în noua sa echipă de club Internazionale 
Milano viitoarea adversară a Universității 
Craiova în C.C.E., înscriind trei goluri în

meciul amical cu Borussia Monchenglad- 
bach. 0 CONSISTENTE PREMII DE... CON
SOLARE. Automobilistul francez Renă Ar- 
noux, obținînd cel mai buni timpi la an
trenamentele dinaintea competițiilor auto
mobilistice de FI dotate -cu marile pre
mii ale Austriei și Olandei (pe care nu 
le-a ciștigat...), a primit drept premii 100 
sticle cu vin austriac șl. respectiv, 100 kg 
brtază de Olanda. 0 DE LA IARNĂ LA 
VARĂ. SAU ÎNTRE PATINAJ Șl CICLISM 
Beth Heiden, sora recordmanului J.O. de 
iarnă de la Lake Placid, Eric Heiden (5 
medalii de aur), ea însăși medaliată la 
patinaj viteză la Lake Placid, se simte 
bine șl pe două roți, cîștlgînd recent la 
C.M. de ciclism, de Ia Salianches, titlul de 
campioană în proba de fond. 0 DIN PRE
FAȚA NADIEI COMANECI la cartea 
„Behind the scenes of Gymnastics» („In 
spatele scenel gimnasticii"), aflată acum 
sub țlpar la Londra (Ed. Proteus) • „Succe
sele pe care gimnastica românească le-a 
obtlnut ta acești ani stat rodul muncii 
colective, bazată pe un sistem avansat de 
antrenament. In sportul modern, de mare 
performantă, aceasta este singura cale care 
asleură progresul. succes”’»

P. SL

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS
PENIRO JUNIORI

MAMAIA, 4 (prin telefon). — 
Pe timp senin, dar răcoros, cu 
ușor vînt. au continuat întrece
rile campionatelor internaționale 
de tenis pentru juniori, ce se 
dispută pe terenurile Pelican. 
Partidele cele mai urmărite au 
fost cele din sferturile de finală 
ale juniorilor mari : Josef 
Cihak (Cehoslovacia) — Fotis 
Vazeos (Grecia) 6—3, 5—7, 6—6 
ab. ; Ion Florin Darie — Rolf 
Lichtenfeld (R.D.G.) 6—2. 6—1 
(fiind astfel eliminat un nou 
favorit) ; Bogdan Toma — Eric 
Brawerman (Belgia) 6—0. 6—2; 
Cristinel Ștefănescu — Răzvan 
Constantinescu 6—0. 6—4.

Au început și probele de 
dublu, cu cîteva rezultate in
teresante. Dublu băieți : Lich
tenfeld. Abendroth (R.D.G.) — 
Șoneru, Vantă 6—1. 7—5 ; Con
stantinescu. Hnat — Țigănuș, 
Klug 6—0, 6—0 ; Popa, Sălăgean
— Pop, Chiru 7—6, 6—3 : Șesu, 
Moroșan — Caragată. Florin 
7—5. 6—3 ; M. Năstase. Ciucă
— Lazarov (Bulgaria). Indolea-
nu 6—3, 6—3. Dublu fete :
Beate Nesz, Grit Schneider 
(R.D.G.) — Teodora Tache. Mo
nica Radu 6—7. 7—5. 6—1 ; Da
na Beleută. Alice Dănilă — An-

Marici (1957 — 2.06), Zeliko Pol- 
jak (1959 — 2,01), Arsenije Pe
stei (1955 — 2,01), Boban Petro- 
vici (1957 — 2,04). Avdija Zu- 
fer (1959 — 2,01). Slobodan Ni- 
kolici (1959 — 1,92), Sabit Had- 
zici (1957 — 1,88), Bogolub Dju- 
rici (1957 — 1,91), Stevan Ka
radzic! (1960 — 1,94), Pipau Ales 
(1959 — 1,95), Milenko Savovici 
(I960 — 2,06) — antrenor Dușan 
Ivkovicl.

Antrenorul bulgar Ivan Kolev 
va prezenta cea mai bună echi
pă, în fruntea căreia se află cu
noscutul baschetbalist Atanas 
Golomeev (33 — 2,02). Din lot 
mai fac parte Ilia Evtimov (24 
— 2,04). Gurgui Gloukov (19 — 
2,06), Ilia Horozov (17 — 1,96), 
Atanas Kolev (23 — 2,00), Sto- 
ian Monov (21 — 1,96). Valentin 
Zvetkov (19 — 1,961. Sacio Bog
danov (27 — 1,80). Zenko Zenov 
(22 — 1,92), Ivan Zenov (18 — 
1,91), Iordan Kolev (17 — 1,85).

Lotul tării noastre se află, de 
mai multe zile, la Cluj-Napoca 
iar antrenorul Hargazun Tursu- 
gian are la dispoziție următorii 
jucători : Cernat, Niculescu 
Oczelak, Uglai. Ermurache. 
Mihuță, Căpușan. Scarlat, Fln- 
turaș. Chirilă, Copăcianu. Da
vid și Herbert.

Iată programul de desfășura
re a celei de a XXII-a ediții 
a întrecerilor balcanice de bas
chet : miercuri 10. ora 17: 
România — Turcia ; ora 18,30 : 
festivitatea de deschidere ; ora 
19 : Grecia — Bulgaria ; joi 11. 
ora 17 : România — Iugoslavia; 
18,45 : Bulgaria — Turcia ! vi
neri 12. ora 17 : Turcia — Gre
cia ; 18,45 ; Bulgaria — Iugo
slavia ; sîmbătă 13, ora 17 : 
România — Grecia ; 18.45 : Iu
goslavia — Turcia ; duminică 
14, ora 17 : România — Bulga
ria : 18,45 : Grecia — Iugo
slavia.

• A Început turneul inter
national feminin de baschet de 
la Pernik. In primul meci echi
pa Cehoslovaciei a învins cu 
73—38 (40—25) selecționata Ro
mâniei.

DE EA MAMAIA
drea Holikova (Cehoslovacia), 
Krasimira Miralaiska (Bulgaria) 
7—5, 6—1 ; sferturi de finală : 
Luminița Sălăjan. Liliana Pop 
— Ileana Trocan. Mihaela Tes- 
tiban 6—2, 7—5 ; Cristina Ca- 
zacliu, Daniela Moise — Dana 
Beleuță, Alice Dănilă 6—2, 7—6, 
Dublu mixt : Ștefănescu. Mari- 
lena Totoran — Șoneru, Mihae
la Testiban 6—2. 7—5 ; Nova- 
cek. Andrea Holikova (Ceho
slovacia) — Florin, Carmen 
Cazacliu 5—7. 6—3. 11—9 (în 
cel mai disputat meci al zilei) ; 
Hnat, Daniela Moise — Laza
rov, Manuela Maleeva (Bulga
ria) 6—4. 7—5 ; Vantă, Alice 
Dănilă — Sălăgean. Liliana 
Pop 6—3. 2—6, 6—0 ; Toma, Lu
minița Sălăjan — Șesu, Monica 
Radu 6—2. 6—4. (Gavril TA
MAS. coresn.).

Azi, in sala Progresul

MECI INTERNAȚIONAL DE HANDBAL
Astăzi, de la ora 18, sala 

Progresul din Capitală va găz
dui o interesantă confruntare 
internațională masculină de 
handbal, în care formația cam
pioană a tării noastre. Steaua, 
cu Voina, Stingă, Birtalan, 
StSckl, Munteanu. Drăgăniță, D. 
Marian in formație, va întîlnl 
selecționata Armatei R.F. Ger
mania, cu Wunderlich, Thiele, 
Rack în rîndurile sale.

• La Urach (R.F. Germania) 
a avut loc un turneu interna
țional feminin de handbal la 
care a luat parte șl campioana 
României. Știința Bacău. Spor
tivele românce s-au situat pe 
locul IV in clasamentul final 
(16 echipe) după Spartak Kiev.

CĂLĂREȚII PLEACĂ LA ANKARA
In cursul acestei dimineți, 

va pleca din Capitală, cu des
tinația Ankara, lotul călăreților 
noștri care vor participa la cea 
de a XI-a ediție a Campiona
telor Balcanice, alături de spor
tivi din Bulgaria, Iugoslavia, 
Grecia si Turcia. Din Iot fac 
parte : Dania Popescu. Alexan
dru Bozan, Dumitru Velea. Ion

CELTIC - ADVERSARA LUI „POLI* 
TIMIȘOARA

• In cel de al doilea med din 
preliminariile „Cupei cupelor», e- 
chipa Diosgydr a învins cu 1—1 
(1—1) pe Celtic Glasgow, dar e- 
chipa scoțiană s-a calificat 
pentru primul tur al competiției 
deoarece clștigase prima partidă 
eu 6—0. Celtic va fi astfel adver
sara echipei noastre Politehnica 
Timișoara.

• Tot ta faza preliminară a 
aceleiași competiții, Benfica 
Lisabona a invins pe teren pro
priu cu 4—0 (2—0) echipa turcă 
Altay In primul joc. dlsputât la 
Smirna, rezultatul fusese egal : 
0—0 Pentru primul tur s-a cali
ficat echipa Benfica, care va tn- 
tîlni pe Dinamo Zagreb.

F.C. UTRECHT ÎNVINSA ACASA
O Campionatul Olandei a conti

nuat cu etapa a 4-a. F.C. Utrecht, 
viitoarea adversară a echipei 
F.C. Argeș în „Cupa U.E.F.A.», a 
întîlnit pe teren propriu forma-

In open-ul american

BORG SE CALIFICĂ 
GREU...

NEW YORK. 4 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. au continuat la 
Flushing Meadow (New York) 
cu desfășurarea primelor întil- 
niri din cadrul sferturilor de fi
nală. In proba de simplu mas
culin. suedezul Bjorn Borg l-a 
învins cu greu în 5 seturi pa 
americanul Roscoe Tanner s 
6—4. 3—6. 4—6. 7—5, 6—3. Johan 
Kriek l-a eliminat cu 4—6. 6—2,
3— 6, 6—1, 7—6 pe Wojtek Fibak. 
Rezultate înregistrate la femi
nin : Chris Evert Lloyd — Mi
ma Jausovec 7—6, 6—2 : Tracy 
Austin — Pam Shriver 6—2, 
6—3. In semifinalele probei de 
dublu masculin perechea Mc
Enroe — Fleming a invins cu
4— 6. 6—3. 7—6. 6—1 pe McNa
mara si McNamee.

Vasas Budapesta și R.K. Som- 
bor din Iugoslavia. Elevele an
trenorilor Eugen Barth» si Ale
xandru Mengoni au ciștigat 8 
meciuri (din 8 jucate), învin- 
gind. printre altele (s-au dispu
tat meciuri de cite 25 de minu
te) cu 9—2 pe S.V. Holstein 
Kiel (R.F.G.), cu 10—3 pe Grim- 
weiss Frankfurt (R.F.G.) șl ca 
13—8 pe R. K. Osijek (Iugo
slavia).

• La Brașov. cu prilejul 
unui turneu international de 
handbal feminin, formația lo
cală Rulmentul s-a clasat pe 
primul loc cu 6 p urmată de 
TEROM Iași 4 p. Mureșul Tg. 
Mureș 2 p șl Osaky Electrio 
Tokyo 0 p. (Carol GRUIA —
coresn.).

Popa, Dumitru Hering (antre
nor) — obstacole seniori. Ma
riana Moisei, Ioana David. 
Ruxandra Bădulescn, Teodor 
Pancă, Otto Fabich. Florin 
Stoica, Laurențiu Marchiș, Du
mitru Dumitrescu (antrenor) — 
obstacole fete și juniori. Dumi
tru Velicu Anghel Donescu, So
rin Soveja — dresaj.

țla Willen n Tilburg. Oaspeții 
au repurtat victoria cu 2—0.

PRELIMINARIILE C.M.
• Intr-un med pentru grupa a

3-a a preliminariilor C.M., 1»
Reykjavik, selecționata U.B.S.S. 
a învins cu 2—1 (1—0) echipa
Islandei. Au marcat Gavrilov șl 
Blohin, respectiv Svensson.
• Tot ta preliminariile C.M. 

(grupa I), la Tirana s-au tatn- 
nit echipele Albaniei șl Finlan
dei. Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 2—0 (0—0).

ALTE REZULTATE
• La Paris, echipa Franței a 

învins cu. 1—0 (0—0) pe Juventus 
Torino. A marcat Zimako 
(mln. 55).
• In campionatul R.F. Germa

nia : Bayern Miinchen — Schalke 
5—1 ; K61n — Hamburg 0—3 ; 
Bayern Uerdingen — Bielefeld 
2—2 ; Eintracht Frankfurt — 
Stuttgart 2—1. In clasament, după 
4 etape : Hamburg 7 p. Bayern 
Miinchen șl Eintracht Frankfurt 
cite 6 p.
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