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Ambianta sportivă a patriei

48 DE ORE LA DEVA
I 

0 O Stupul de minigimnaste de la școala generală nr. 7 0 3 
JÎ Festival sportiv la un meci de fotbal de Divizia C 0 O 3 

idee : concursuri de indeminare cu mingea de fotbal pen- a 
tru spectatori in pauzele meciurilor • Modelițtii, mindria 3 

3 asociației sportive Explorări • Nadia Comăneci pregătește § 
Ș examenul de admitere la I.E.F.S. București, iar Emilia Eberle, 3 
șj Dumitrița Turner și Marilena Vlădărău in emoțiile „treptei Ș 

a ll-a*, la liceu • Noi gimnaste admise in lotul național gj

In inlimpinarea celui de al ll-lea Congres al consiliilor populare

„CETATEA ALUMINIULUI ROMÂNESC 
SE VA AFIRMA, CURÎND, Șl ÎN SPORT!“ 
Interviu cu tovarășul RADU BARBU, primarul municipiului Slatina

Slatina de azi nu mai seamă
nă nici pe departe cu aceea de 
acum 15 ani. Angajîndu-se ple
nar în vasta operă de construc
ție a socialismului, de dezvolta
re pe multiple planuri a tutu
ror localităților patriei, cetățenii 
Slatinei, deputății, Consiliul 
î>opular municipal, sub condu- 
rea organelor și organizațiilor 
de partid, au transformat ve
chea localitate — cu cîteva case 
boierești și sute de magherni
țe. fără canalizare, și care în 
1965 număra doar 17000 de oa
meni — intr-un oraș modem, 
industrial, cu un nou centru ci
vic întretăiat de bulevarde largi 
și frumoase, cu aproape 70 000 
de locuitori, a cărui pondere 
economică este egală cu aceea 
a unor județe.

Despre dezvoltarea Slatinei — 
supranumită și „Cetatea alumi
niului românesc" — am avut o 
discuție cu tovarășul Radu Bar
bu, primarul municipiului.

— Sînt primar aici de aproa
pe 10 ani, ne-a spus. Cunosc 
„marșul spre industrializare" al 
Slatinei, drumul ei pentru a 
deveni un oraș modern. îm
preună cu deputății din Consi
liul popular municipal am pus 
umărul la transformarea orașu
lui. strîngind în jurul nostru pe 
cei 40 000 de oameni ai muncii 
din acest oraș. Azi în Slatina 
învață circa 12 000 de elevi, a- 
dică aproape cît avea Slatina 
populația în 1965.

— Ce ne puteți spune despre 
dezvoltarea bazei materiale a 
sportului în municipiul dv 7

— Viața economică a orașu
lui a dus și la dezvoltarea cul- 
tural-sportivă. Terenurile de 
sport nu corespundeau nici pen
tru cei 17 000 de locuitori de 
acum 15 ani, cu atît mai puțin 
nu puteau să acopere nevoile 
unei populații de patru ori mai 
mare. De aceea, Consiliul popu
lar municipal s-a străduit să 
mărească numărul bazelor spor
tive — potrivit Legii nr. 57 el 
are asemenea obligație — ape- 
lînd. prin deputați, și la for
țele cetățenilor. Pe baza pre
vederilor Legii nr. 20, privind

Interviu realizat de
Sever NORAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Bela Karoly știe să-și alea
gă nu numai gimnastele 
și să le transforme in 

„stele", pe meridianele globului. 
El a reținut și un loc minunat, 
de decor, muncă și destindere, 
care este Deva, oraș de pe stră
zile căruia privești o natură 
fermecătoare si respiri aer cu
rat, dătător de sănătate. Pină 
la dealurile înverzite ce duc 
spre Sarmizegetusa strămoșilor 
noștri. Cetatea Devei iți captea
ză atenția ji te atrage ca ten 
magnet. Ajuns la poalele dea
lului sub Cetate, intr-o liniște 
parcă anormală pentru un bucu- 
reștean, apare Școala generală 
nr. 7, cu curtea ei mare din 
care se vede, în fund, așezată 
in rărunchii Cetățuii, sala de 
gimnastică unde s-au plămădit 
medaliile de aur, argint și 
bronz, cucerite recent de gim
nastele românce la Olimpiada 
de la Moscova.

In curtea școlii, mare agita
ție. Zeci de fetițe de 6—7 ani
șori au venit să dea examen la 
o școală la care citirea și arit
metica fac casă bună cu gim
nastica. Ca niște albinuțe mul

Campionatele balcanice de volei-juniori

ticolore, cu zulufii de aur șl 
fundulițele in vint, stîrnesa 
zumzete ca in stupii veritabili. 
Simbăta trecută erau sosite M 
de fetițe din toată țara. Numă
rul candidatelor urma să ajungă 
la 300 pentru 90 de locuri în 
trei clase paralele pentru „in- 
tiia“. Ieșiseră de la sala de 
mese cu struguri in mină. Di
rectorul școlii, profesorul Mihal 
Bănulescu» le adună in jur și 
încearcă să le cunoască. Cițiva 
părinți, mai sfioși decit copiii, 
se uită cu emoție la această in- 
tilnire la care ia parte și prim- 
vicepreședințele C.J.E.F.S. Hu
nedoara, Viorel Jiamu.

La nici 200 de metri se afli 
sala de gimnastică. Un afiș a- 
vertizează : Intrarea interzisă. 
In sală se lucrează de la ora 
9 dimineața. Tot grupul olimpic 
și citeva candidate, mai puțin 
Nadia care se pregătește pentru 
examenul de admitere la Insti
tutul de educație fizică și sport

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a)

Surpriză in campionatul feminin de tir

CARMEN CALALB CÎȘTIGĂ PROBA
DE PUȘCĂ STANDARD 60 f. c. I
Primul campionat de tir re

zervat, în exclusivitate, senioa
relor a fost așteptat ou deose
bit interes de către apropiații 
acestui sport. Ieri, la poligonul 
Tunari, din București, s-a 
desfășurat prima probă din 
program, cea de pușcă stan
dard 60 f.c., care, dintotdeau
na a prilejuit o dispută strîn- 
să pentru cîștigarea titlului. 
Nici de astă dată lucrurile nu 
s-au petrecut altfel...

După primele două decade, 
se părea că Dumitra Matei, 
care realizase 200 p și Maria 
Lakatoș cu 199 p, vor fi tră
gătoarele dintre care se va a- 
lege noua campioană. Numai 
că, în continuare, prima spor
tivă a cedat din punct de ve
dere psihic, n-a mal fost în 
stare să-și controleze toate ac
țiunile, n-a ieșit din poziția de 
tragere atunci cînd ar fi tre
buit, pentru a se relaxa, și, 
cu 592 p, a trebuit să se mul
țumească cu locul 3. Și Maria 
Lakatoș a scăzut spre sfîrși- 
tul evoluției sale, dar, adu- 

mujț de- 
pe locul

ziînd un punct mai 
cît Matei, s-a situat

^\\\\\\\\\\\\\^ Cjtjțj iu pag

un în- 
puțin 

tinăra
doi. După 
ceput mai 
cohcludent, 
de 21 de ani, Car
men Caialb, stu
dentă la I.E.F.S., 
a urcat loc cu loc 
și s-a oprit... în 
fruntea ierarhiei, 
învingînd-o Ia ba
raj pe Maria La- 
katoș ! Așa se face 
că toate pronos
ticurile premer
gătoare competiției 
s-au dovedit ine
xacte, Carmen
Caialb (intrată in 
ultimii doi ani în- 
tr-o eclipsă de 
formă, datorată 
— probabil —

Carmen Caialb (I.E.F.S.) prima campioană 
națională la arme cu glonț a anului 1980.

Foto : Vasile BAGEAC
și efortu

rilor depuse în vederea exa
menului de admitere la facul
tate și pentru absolvirea pri
mului an de studenție) oferind 
o mare surpriză, prin victoria 
asupra unor trăgătoare cu

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 6-aj
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ECHIPA NOASTRĂ DE BĂIEȚI 
LA A TREIA VICTORIE

zi a cam- 
de volei 

pentru echipe de juniori și 
junioare, reprezentativa de fete 
a țării noastre a avut zi li
beră. Partidele feminine, pro
gramate în reuniunea de di
mineață, au fost mai dezechi
librate decit pină acum. Deși 
în debutul întîlniril Albania — 
Turcia 
acestui 
condus, 
puncte, 
ția albaneză a anulat specta
culos acest , incredibil handi- 

setul. Apoi 
avut istoric, 

victo- 
3, 7) în numai 
Au condus Al.
I. Niculescu

In cea de a treia 
pionatelor balcanice 
pentru PROGRAMUL

ULTI1VIELOK JOCURI

tinerele voleibaliste ale 
din urmă sextet au 
surprinzător, cu 10—11 
pină la urmă forma-

cap și a cîșligat 
meciul n-a mai 
Albania adjudeeîndu-și 
ria cu 3—0 (13, 
50 de minute.
Dragomir și 
(România).

într-un meci
tru pozițiile fruntașe ale cam
pionatului feminin, s-au întîl- 
nit, în continuare, primele două 
clasate la ediția trecută : Iugo-

important pen-

Sala Floreasca, AZI, de 
la ora 9,30 : Bulgaria — 
Albania și România — 
Turcia (f) ; de la ora 15 : 
Grecia — Albania, Bulga
ria — Iugoslavia și Româ
nia — Turcia (m) ; MÎI- 
NE, de la ora 9 : Iugo
slavia — Albania (m). Al
bania — Iugoslavia (f) șl 
România — Bulgaria (f) ; 
de la ora 15 : Turcia — 
Grecia și România — Bul
garia (m).

slavia și Bulgaria. Voleibalis
tele bulgare au realizat o par
tidă bună, cîștigînd mai ușor 
decit era de presupus : 3—0
(10, 9, 6). Acest succes se da-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a S-a)

Astăzi, etapa a 6 a a Diviziei A de fotbal

F. C. BAIA MARE ȘI SPORTUL STUDENȚESC
ÎN LANSAJ PE... „AUTOSTRADA PITEȘTI-(RAIOVA“

&
REPREZENTAREA OLIMPICA LA ÎNALT NIVEL, OBIECLIVUl

PRINCIPAL AL SPORTULUI ROMÂNESC DE PERFORMANTĂ

Azi tirul, handbalul și călăria

Reintilnire cu handbalul

SUPT ÎN CEA DE A 23-a tDIjlt A CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Agenda marilor competiții in

terne 1980 se va îmbogăți -în 
aceste zile cu încă o întrecere, 
dintotdeauna atractivă și de o 
certă valoare. Este vorba de 
cea de a 23-a ediție a cam
pionatelor republicane de hand
bal (masculin și feminin). Di
vizia A. competiții paralele, 
care desemnează, an de an, for
mațiile campioane ale țării. Este 
un moment important. care 
marchează începutul unei fru
moase lupte sportive, pe care 
o dorim superioară calitativ 

competițiilor anterioare, și mai 
echilibrată. Dorim, de aseme
nea. ca participarea unora din
tre echipe în lupta pentru titlu 
să fie mai atra&tivă, permanent 
la nivelul cerințelor și exigen
telor mondiale.

Recent, forul internațional a 
făcut publice cîteva precizări 
în legătură cu sarcinile arbitri
lor, din care reiese clar că. în 
viitor, se va acționa cu fer
mitate pentru ..curățirea" hand
balului de durități, de orice in
tenție de a acționa obstructio

• Pe Progresul, „cursă de evitare" a... lanternei • La 
Brașov, între presiunea „stegarilor" și contraatacul con
dus de Lucescu • Dinamo, cu Dudu Georgescu, „U" fără 
Cîmpeanu II © La Rm. Vîlcea, S. C. Bacău a „jucat" X...
• La Tg. Mureș, un meci de atracție • La Petroșani, 
F. C. Olt — hotărîtă să reia 
La Pitești, un meci bine

nist pe teren, de a transforma 
faultul într-un mijloc perma
nent de apărare. Pentru a putea 
face față acestor cerințe este 
neapărat necesar ca în secțiile 
fruntașe să se lucreze cu mai 
multă intensitate si cu mai 
multă convingere pentru crește
rea valorii tehnice generale a 
jucătorilor și jucătoarelor, în 
așa fel îneît în aspra luptă 
ce se duce în apropierea semi-

(Continuare in pag. a 6-a) 

seria bună în deplasare • 
ales de TV 0 La Timișoa
ra, „Poli", ultimul joc acasă 
înainte de... Celtic • La 
Craiova, un greu examen 
pentru echipa campioană.

București :

Brașov :
București :

PROGRAMUL ETAPEI

Rm. Vîlcea : 
Tg. Mureș : 
Petroșani : 
Pitești :

PROGRESUL-VULCAN - F.C.M. GALAȚI
(Stadionul Progresul)

F.C.M. - CORVINUL
DINAMO - „U" CLUJ-NAPOCA

(Stadionul Dinamo)
-....................... - S.C. BACĂU

- STEAUA
- F.C. OLT
- F.C. BAIA BARE 

(Meci televizat — ora 15)
POLITEHNICA ...... ..
UNIVERSITATEA

CHIMIA
A.S.A.
JIUL
F.C. ARGEȘ

Timișoara : 
Craiova :

Cu excepția medului de la 
începe la ora' 17.

CLASAMENTUL

1. CORVINUL 5 4 0 1 15- 3 8
2. Dinamo 5 4 0 1 10- 1 8
3. Univ. Craiova 5 4 0 1 7-3 8
4. F.C. Baia Mare 5 3 1 1 10- 3 7
5. F.C.M. Brașov 5 3 1 1 7-4 7
6. Sportul stud. 5 3 0 2 11- 8 6
7. Politehnica lași 5 3 0 2 9-6 4
8. F.C. Argeș 5 3 0 2 7-7 4
9. Chimia Rm. V. 5 2 1 2 7-10 5

10. Steaua 5 2 0 3 6-5 4
11. Politehnica Tim. 5 2 0 3 3-4 4
12. ,,U“ Cluj-Napoca 5 2 0 3 5-5 4
13. A.S.A. Tg. Mureș 5 1 2 2 8-10 4
14. Jiul 5 2 0 3 5-8 4
15. F.C. Olt 5 1 1 3 3-8 3
16. S.C. Bacâu 5 1 1 3 5-12 3
17. F.C.M. Galați 5 1 0 4 3-12 2
18. Progresul-Vulcan 5 0 1 4 4-14 1

- POLITEHNICA IAȘI
- SPORTUL STUDENȚESC

Pitești, celelalte partide vor



Un film despre aspirațiile sportive g yCĂRȚI NOI

„VIS DE GLORIE* LITERATURA TENISULUI
rale ale sportului. Nu 
degeaba, antrenorul 
îi pomenește fetei de 
preceptele Iui Cou
bertin despre impor
tanța participării la 
Jocuri, despre necesi
tatea de a lupta bi
ne, înainte chiar de 
a dori victoria cu 
orice preț. Sarah 
Brown, eroina filmu
lui (pe care am pu
tea-o foarte bine a- 
semui cu adevărata 
Mary-Diana Gordon- 
Watson, membră a 
echipei britanice ca
re a cîștigat titlul o- 
Iimpic în proba com
pletă la Jocurile din 
1972, de la Miinchen) 
înfruntă toate vicisi
tudinile carierei de 
sportiv de perfor
manță și nu ezi
tă — apoteotic — să 
concureze cu un u- 
măr accidentat, pen
tru a susține (și reu

șește 1) șansele echipei la me
dalia olimpică de aur. Filmul e 
plin de calități, iar pentru va
loarea sa etică îl recoman
dăm tuturor sportivilor care 
visează — ca și eroina de pe 
ecran — să ajungă o dată în lo
tul olimpic al țării.

„Vis de glorie", titlul original 
„International Velvet", produc
ție 1978. după romanul lui Enid 
Bagnold, cu Tatum O’Neal, 
Christopher Plummer. Anthony 
Hopkins (antrenorul, cu rm 
umor irezistibil), Nanette New
man etc.).

8

&

Sigur că Drimul orn care s-a 
bucurat la filmul acesta a fost 
colonelul Felix Țopescu, care a 
regăsit în el nu numai lumea 
cu totul specială a echitatiei. ci 
Si dragostea nemăsurată fată de 
cal, chiar dacă plasată într-o 
poveste foarte americănească 
despre drumul aspru spre me
dalia olimpică de aur. „Vis de 
glorie" — după un scenariu 
(Bryan Forbes), pe care senti
mentalii îl vor judeca emoțio
nant. iar cei reci pe alocuri fac
tice — este istoria fetitei orfane 
care-și găseste echilibrul în 
viată datorită călăriei și care 
învață, pe parcurs, legile mo

£

4

• LA TULCEA, în vecină
tatea lacului Ciuperca, s-a a- 
menajat recent o bază spor
tivă, *---- -----
produs 
prestată de uteeiștii din 
Noua bază, are patru 
nuri de tenis și cîte 
pentru volei, handbal, 
chet și badminton. • ZILELE 
TRECUTE s-a disputat la Tg. 
Mureș „Cupa Mureșul* la 
tenis — competiție ajunsă la 
a 24-a ediție. La întreceri au 
participat peste 60 de jucători 
și jucătoare din 20 de cluburi 
și asociații sportive. Au câș
tigat Aurel Dărăban (Sănăta
tea Oradea) ' 
finală 6—2, 6—2 cu R. Giurgiu
— CUPROM Baia Mare), Ca
melia Chiriac (Dinamo ~ 
șov) — la simplu “ 
6—1, 6—2 cu Rodica
— Dunărea Galați) și cuplul 
A. Dărăban, ”,
• ZESTREA SPORTIVA a ju
dețului -----  ----
simțitor 
prezent, sportivii de pe me
leagurile brașovene au la dis
poziție trei săli de sport mo
deme și de mare capacitate, 
23 de săli de gimnastică, 326 
de terenuri diferite și 9 a- 
rene de popice omologate 
pentru competiții oficiale.
• PATRU FORMAȚII de bă
ieți s-au întrecut la Sibiu in 
„Cupa Păltiniș* la handbal, 
trofeul revenind ’ ’ 
cale, _ -____
obținut următoarele 
te : 19—13 cu Ca-rpați 
21—16 C2 
Mureș și 21—14 Copșa -- -

„Arena tineretului*5, 
al muncii patriotice, 

oraș, 
tere- 
usnul 
bas-

la simplu (în

Bra- 
(în finală 
Gheorghe

R. Giurgiu.
Brașov s-a îmbogățit 
în ultimii ani. In

echipei lo- 
Independența, care a 

rezulta- 
_ __ —Mîrșa, 

cu Electromureș Tg. 
,1 _ 21 cu Metalul 

Mică. • CLUBUL 
SPORTTV ȘCOLAR din Ca
ransebeș a organizat „Cupa 
de vară* la volei fete, pe 
care a ciștigatr-o, fnttrecînd e- 
chipele similare din Reșița și rx---  ------- DROBETA

câștigat, la 
C.F.R.* la 
Pe locurile 
C.F.R. Cra-

Buhuși și Petrolul Teleajen 
(b) — în meciul decisiv 14—10 
cu ,,U* Cluj-Napoca. • LA 
BACÂU, A.S. Partizanul a 
amenajat la terenul de fot
bal, prin munca patriotică a 
membrilor asociației, o mică 
tribună. S-a pus în funcțiu
ne, totodată, și o stație de 
amplificare, la care se popu
larizează regulamentul de joc 
și se prezintă echipele care 
Joacă. • LA S.M.A. MARA- 
CINENT (jiud. Argeș) terenul 
de volei, cu suprafața de joc 
acoperită cu zgură roșie, s-a 
transformat într-un loc de... 
parcare pentru tractoare și 
mașini. Iubitorii de sport de 
aici, aceia care au lucrat în 
orele lor libere la construi
rea terenului sînt mîhnlți. Și 
pe bună dreptate ! • CON
CURSUL de popice, dotat cu 
„Trofeul Reșița*, pentru fete 
și băieți, a fost cîștigat de 
Al. Kadar (Olimpia Reșița) cu 
rezultatul de 442 pd (din 100 
lovituri mixte) și Eugenia 
Lăeătușu (C.S.M. Reșița) cu 
399 p. Fetele au jucat pe a- 
rena C.S.M., pistele ei fiind 
acoperite, recent, cu material 
plastic. • ECHIPA DE 
HANDBAL Gloria Arad Cm) 
a evoluat nu de mult la un 
turneu internațional la B6- 
k^sesaba (Ungaria) unde a 
obținut următoarele rezultate : 
30—26 cu El fi re B6k6sc* ab a, 
19—24 cu Elektromos Buda
pesta și 26—18 ou Vasas Bu
dapesta.

RELATĂRI DE LA : P. 
Comșa, C. AIbu, C. Gruia, 
I. Ion eseu, N. Magda, T. 
Costin, I. Cornea, I. Iancu, 
I. Fețcanu. D. Glăvan și I. 
Ioana.

Deva, e C.S.S.
TR. SEVERTN a

„Cupa 
juniori.

Craiova, 
handbal
2—3 s-au clasat : ____ ____
Iova și C.S.S. Galați. • ..GU
PA PRAHOVEI- la handbal, 
fete și băieți, competiție găz
duită de municipiu'! Ploiești, 
a revenit anul acesta echipe
lor ploleștene. Vulturul (f) — 
fn finală 19—14 cu Textila

Aflăm trista veste că a 
încetat din viață cores
pondentul nostru voluntar 
^lin Sighișoara, Ion Turjan, 
care timp de peste 30 de 
ani a fost un prețios* co
laborator al ziarului nos
tru. Transmitem pe aceas
tă cale condoleanțe fami
liei îndoliate.

Interesul extraordinar stîrnit 
in ultimul deceniu, în țara 
noastră, de jocul de tenis 
s-a manifestat nu numai în 
marele număr de copii care 
au pus mina pe rachetă, ci 
s-a reflectat și în... opere be
letristice ! Cîteva exemple :Ion Nicolescu • -
ed. Albatros) un roman so
fisticat în aparență, dar plin 
de surprize subliniate de un 
limbaj sprințar : „Voi de colo 
de la Biarritz*. Ei bine, in 
nu mai puțin de 20 de pa
gini (din totalul de peste 
200) sînt comentarii (foarte 
pertinente) și aluzii la me
ciurile de Cupa Davis ale e- 
chipei României din anii ’70, 
aprecieri de mare 
tate la 
tase și 
Virginia 
turisește 
a scrie

Alt 
cu), al cărui titlu ... 
andaluz*) nici pe departe nu 
te poate face să ghicești vreo 
relație cu tenisul, încheie un 
ciclu de nuvele ale lui Con
stantin 
„Marele 
trezește imediat 
Da, este povestea insolită a 
doi frați gemeni, jucători de 
tenis ambalați într-o poveste 
cu suspense pe care ne fe
rim s-o dezvăluim, dar care 
merită a fi citită. Cele 30 
de pagini sînt ca o odihni-, 
toare promenadă duminicală 
prin parcul Progresul. în ju
rul terenurilor de tenis, dar 
și ca un memento pentru în- 
tîmplările vieții.

în sfîrșit, surpriza cea mare 
ar fi trebuit să ne vir}ă de 
la un roman în întregime în
chinat tenisului. Anton Tor- 
dache publică (în ed. Cartea 
Românească) romanul „Un 
zîmbet pentru univers*, al că 
rui conținut e dezvăluit, la 
prima vedere, doar de ilus
trația de pe copertă, 
zentînd o rachetă de tenis, 
în plus, o notă pe . _
copertă ne avertizează: „Orice 
asemănare între personajele 
și întîmplările reale ale teni
sului contemporan cu eroul 
cărții și spectaculosul său pe
riplu pe meridianele mapa
mondului este cu totul și cu 
totul întîmp’ătoare..,*. Am a- 
dăuga : DIN PACATE 1 Pen
tru că 
an de 
jucător 
istorie la un liceu din Bucu
rești), pe care-1 plimbă de la 
tui capăt la altul al luntii, 
în turnee victorioase, prin 
zeci de locuri care formează 
o colecție naivă de 
de clișee concurînd 
turistice. Ni se oferă, 
cate, imaginea falsă 
campion de tenis, 
viață — peste hotare 
petrece exclusiv 
miliardarilor, cu

publică (în

sensibili- 
adresa lui Ilie Năs- 
o mențiune pentru 
Ruzici. Autorul măr- 
undeva intenția de 

_ o carte despre Die. 
volum (în ed. Emines- 

(„Cîinele

Mateescu cu bucata 
șlem" care, firește, 

curiozitatea.

cuceriri feminine în lumea 
marilor vedete hollywoodiene, 
imițind scriitura ieftinei lite
raturi bulevardiere. Iată de 
ce singurele pagini reușite 
sânt cele consacrate mediului 
de-acasă (Bărăganul și Mara
mureșul). Dar autorul a vrut 
să epateze și s-a hazardat prea 
mult, peste puterile sale. E- 
roul cărții (cu veleități lite
rare) simte nevoia 
nic oamenilor marile 
pe care Ie aruncă un ..___
în încleștarea luptei, să mă 
opresc la acel drum __
și amar care duce spre glo
rie*. Din păcate, autorul nu 
ne dezvăluie „secretul care 
transformă sudoarea în glo
rie*. El plutește la suprafața 
lucrurilor. Și pentru că e 
vorba de tenis, să mai spu
nem că — deși și-a ales de 
bunăvoie subiectul — autorul 
nu cunoaște jocul. Altfel n-ar 
folosi limbajul boxului („era 
contrat aproape de fileu*, „a 
preferat jocul de la distan
ță"), al scrimei (..fandînd cu 
racheta niște lovituri razan
te*) sau al fotbalului („înșu
ruba mingea pe rachetă", 
„trăgeam numai pe jos* etc.). 
Sigur, un roman nu e un 
tratat de tenis. Dar, oricum...

Victor BANCIULESCU

,să comu- 
eforturi 
sportiv
spinos

Recent, C.N.E.F.S. a editat 
o interesantă broșură de 
popularizare a cicloturismu
lui, sport cu o largă acce
sibilitate, îndrăgit nu numai 
de tineri, dar și de cei cu 
tîm piele încărunțite. Broșura, 
purtînd titlul „Cicloturismul*, 
este semnată de un vechi a- 
dept al acestui plăcut și util 
mijloc de recreare, 1 
Ignat, omul care si 
după șapte decenii de 
continuă să organizeze 
însoțească efectiv numeroase 
acțiuni cicloturistice. Cei caro 
vor cerceta această lucrare 
își vor putea îmbunătăți cu
noștințele 
Cum trebuie 
bicicletă pe i 
cum trebuie 
ta pentru o 
cu maximum de
Diferitele sfaturi practice șl 
recomand ă ril e de 
tru ieșirile în grup pe bici
cletă completează această 
broșură, utilă tuturor pose
sorilor de biciclete. (G. Șt.)

Tănase 
astăzi, 

: viață, 
! șl să

asupra modulul 
să se circule pe 
drumurile publice, 
pregătită bielei e- 

i rulare comodă, 
randament.

trasee pen-

repre-
ultima

autorul inventează un 
glorie al unui mare 
român (profesor de

ponei fe. 
pliantele 
din pă- 
a unui 

a cărui 
se 

în palatele 
senzaționale

„CULTUL SĂNĂTĂȚII
într-o excelentă colecție, 

inițiată de Editura Sport-Tu- 
rism și intitulată „VACAN
TA ȘI SĂNĂTATE", oferind 
lecturi utile pentru perioada 
concediilor, a apărut un vo
lum foarte promițător, pur- 
tînd pe copertă cuvintele : 
„Cultul sănătății". Parcurge
rea sumarului cărții lasă de 
asemenea plăcuta impresie a 
unei cuprinzătoare treceri în 
revistă a tuturor fațetelor 
sănătății, mult dincolo de 
perimetrul educației fizice 
&au al referințelor medicale. 
„Arta de a trăi", titlul pri
mului capitol, deschide pers
pective largi problematicii 
abordate, de la „îmbrăcă
mintea. locuința și sănăta
tea" pină la „Ceaiul și ca
feaua". Cu atît mai intere
santă ni s-a părut opțiunea 
autorului. 
Safta, de 
capitolele 
consacrate 
„cultul corpului si oamenii 
celebri" și prezentei „cultu
lui corpului în artă și lite
ratură". Ei bine, din păcate 
tocmai aceste capitole —

Ion (sau loan ?), 
a include Drintre 
preliminare două 

relației dintre

Șl, TOTUȘI, CALUL RĂMiNE...
In urmă cu cîțiva ani, Fe

lix Țopescu, cunoscut pentru 
bunele performanțe realizate 
în cchitația noastră, colabora 
la o rubrică, citită cu inte
res, care purta titlul de mai 
sus. Atunci, periodic, pleda 
pentru frumusețea '' '
pentru necesitatea 
sport să urce cit 
Pe treptele performanței. Poa
te că medalia de bronz și 
locul 5 de la 
piadă vin ca o 
țîrzie a celor 
Conțin uîndu-și 
blicistică. după 
lume (de fapt unul singur, al 
doilea avînd doar mici adău
giri și un titlu schimbat) de 
amintiri editate de Editura 
Sport-Turism, Felix Țopescu 
(să nu uităm, de asemenea, 
„Afecțiunile reciproce* de La 
editura „Albatros*), asociin- 
du-se cu Sorin Petroniu — și 
el vechi pasionat al călăriei 
— vine în ajutorul celor care 
vor să se dedice acestui sport 
cu o lucrare de tehnică si 
metodică. Intitulat „Că’ăria 
pentru toți*, volumul dezbate 
princin alele aspecte privind 
munca ce trebuie desfășurată 
de sportiv, dar, mai ales, de 
antrenor. Fără a avea preten-

echitației. 
ca acest 
mai sus

de bronz și 
recenta Olim- 
„răsplată* mai 
dorite atunci, 
pasiunea pu- 
alt-Q două vo-

ția unor „descoperiri*, volu
mul se înscrie pe linia obiș
nuită a unor astfel de lu
crări, el avînd, totuși, meritul 
de a suplini un gol biblio
grafic ce se manifestă acut 
în acest domeniu. Desigur. 
„Călăria pentru toți“ va pu
tea fi un bun îndrumar în 
activita t ea multora 21______
nicienii n-oștri, în special în 
munca ’ 
curînd 
ceste!

celor care 
au bătut la 
profesiuni. (

dintre teh-
i abia de 
i porțile »- 
(Em. F.)

ÎN SUFERINȚĂ
care aveau menirea de a 
convinge pe cititor — au 
fost tratate cu o inadmisi
bilă superficialitate, cuprin- 
zînd erori de informație si 
de cultură. Vom cita cîteva 
exemple. Se pretinde textual 
că „scriitorul belgian M. 
Maeterlinck... era un boxer 
redutabil ; l-a invins pe ri
valul său. francezul Carpen
tier, în 67 secunde ; înfrîn- 
gerea sa de către americanul 
Dempshey (sic !) a luat pro
porții de doliu national pen
tru Franța (unde trăia) și un 
adevărat prilej de sărbătoare 
pentru americani". De ne
crezut cum a putut apărea 
asemenea aberație și confu
zie de persoane ! Bietu! 
Maurice Maeterlinck, poet 
delicat care — este adevărat 
— a scris un „Elogiu boxu
lui", dar n-a suit ringul la 
Madison Square Garden și 
nici n-a afirmat, cum ni se 
spune, că boxul ar fi „no
bila armă a apărării" (o nouă 
inadvertență: armă — artă!). 
Cu o jumătate de pagină 
mai încolo se susține că 
„poetul Minulescu a fost un 
pasionat velocipedist, care a 
parcurs pe bicicletă distan
ta București—Brașov și re
tur", făcîndu-se firește o 
nouă confuzie gogonată cu 
poetul Maccdonski... Despre 
Euripide se spune că „spu
nea despre sine că a cîști
gat cununa de învingător a! 
Jocurilor Olimpice cu ace
leași mîini cu care a scris 
nemuritoarea sa operă Ifige- 
nia", cînd știut este că a- 
ceastă afirmație modernă a- 
partine publicistului francez 
P. Grousset 1 Prea multe 
elucubrații pentru un volum 
ce se vroia popularizator de 
cultură sportivă.

"...

ALTE APARIȚII
• Mircea Pospai — Cîntec la cumpăna apelor 

României*)
• N. Moises cu, Elena Teodorescu

„Mic îndreptar turistic")
• Marcel Dragotescu 

turistic*)
• M. Albotă, Simona Fesei 

noștri*)
A

(col. ,,Cîntarea

Curtea de Argeș (col.
Piatra Neamț (col. ., Mic îndreptar

Munții Perșani (col. „Munții
Dumitru Baciu — Lumini muscelene
Viorel Cătănoiu — Ergonomia în sport 
xxx — Cluj (col. „Județele patriei" >
Miloș Zapletal — Mică enciclopedie a jocurilor (trad, din• 1 , lib. cehoslovacă).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MÎINE, 7 AUGUST 1580, 

TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRESI

Numai astăzi se mal pot pro
cura bi’e’e la tragerea excep
țională PRONOEXPRES de mîine 
7 august 1930. care va avea loc 
la ora 16.30 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
Dr. Sțaico-vici nr. 42.

Rețineți ! Se efectuează opt 
extrageri în două faze. <*u un 
total de 44 numere. Se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300* sau 
„Skoda 120 L*, 53.000, 15.000 lei

Sportul

etc., precum șl excursii în R. D. 
Germană sau in R. P. Polonă.

Biletele de 15 lei au drept de 
cîștig la toate cele opt extra
geri.

UN BILET — O ȘANSA, MAI 
MULTE BILETE — ȘANSE SPO
RITE DE CÎȘTIG !

In atenția participanților la 
Pronosport !

în conformitate cu hotărîrea 
Uniunii Euro-pene de Fotbal, 
comunicată în 4 septembrie a.c., 
mec iul-tur F. C. Argeș — F. C. 
Utrecht, din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.", de la 17 septembrie 
1980, se va disputa la Pitești.

Ia coffisecințA, ținind seama că

în programul etapei Pronosport 
este trecut F. C. Utrecht — F. C. 
Argeș, deși meciul se dispută la 
Pitești, cei ce indică victoria e- 
chipei piteșbene vor trebui să în
scrie pe buletine semnul „2*, iar 
pentru victoria echipei F. C. 
Utrecht semnul „1*.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 5 

SEPTEMBRIE 1980
Extragerea I : 39 45 20 4 63 

64 68 71 12.
Extragerea a Il-a : 43 38 26 

87 59 14 84 51 67.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGU- 

RI : 702.717 lei.

ÎN SEPTEMBRIE PE LITORAL: ODIHNĂ
Șl CURĂ BALNEARĂ LA PREȚURI REDUSE
• Litoral, gazda vacanțelor dv. estivale, este pregătit să vă 

primească și în septembrie — a patra lună a verii.
• Mal puțin aglomerat, cu reduceri simțitoare de tarife (65 
lei pe zi între 1—15 septembrie și 57 lei pe zi după această 
dată). Litoralul constituie un loc ideal pentru odihnă și trata
ment.

• Medicii specialiști apreciază în unanimitate că în SEPTEM
BRIE cura heliomarină are aceleași efecte ca și în lunile de 
vară.

O noutate : La Eforie Nord și Mangalia — două stațiuni re
cunoscute pentru eficacitatea tratamentului în boli reumatis
male — se pot obține bilete de 12 zile pentru tratamente profi
lactice.



Se apropie noul an de invâfâmint Cum folosifi bazele sportive t

SlNTEȚI GATA PENTRU ÎNCEPEREA ORELOR 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE?

LA GALAȚI, BOGATA DOTARE MATERIALA
NU ESTE PE DEPLIN FOLOSITĂ

In toate școlile se fac in aceste zile ultimele pregătiri pentru 
debutul noului an de învățămînt. In rindiurile următoare vă pre
zentăm citeva aspecte surprinse în cîteva școli din Iași și Ploiești.

In Socola lașului 10000
DE... PROMISIUNI PENTRU SPORT!

Sondaj-fulger la Iași, în car
tierul Socola. Curțile școlilor 
generale, ale liceelor indus
triale sînt — practic — gata 
pentru primele ore de educa
ție fizică. în cuprinsul lor, 
multe amenajări rezervate 
sportului. Se vor putea prac
tica în condiții bune unele 
probe atletice și jocuri. Ama
tori ? Statisticile oficiale (ale 
inspectoratului școlar) îi , esti
mează la peste 10.000 I

Foarte mulți copii și tineri 
doresc să se dedice activității 
sportive de performanță, să 
facă pante din secțiile Clubu
lui sportiv școlar „Unirea". 
Numai că pînă la bazele spor
tive ale clubului elevilor ie
șeni esite o cale lungă de stră
bătut.

De aceea o sugestie : ca o 
parte din „atelierele" (a se 
citi grupele) Clubului sportiv 
școlar „Unirea" să lucreze 
chiar în cartier. în Socola. Cel 
care vor fi selecționați la în
ceputul anului școlar (acțiune 
ce se întreprinde în fiecare 
toamnă) și doresc să practice 
performanța să folosească tim
pul pe care l-ar pierde cu de
plasarea pregătindu-se in pro
priile școli, pe spații adecvate*

O asemenea idee pare să su- 
rîdă (deocamdată) ing. Mihai 
Mihalache, inimosul director al 
Liceului industrial „Tehnoton". 
Celelalte licee industriale din 
Socola. toate dispunînd de clă
diri noi, moderne, beneficiază 
și ele de spații care s-ar pu
tea adapta foarte bine (și fără 
eforturi mari) nevoii de miș
care a elevilor, dorinței lor 
de a face sport, indiferent de

48 DE
(Urmare din vag. 1)

din București. De fapt. Beta 
Karoly a reluat antrenamentele 
de la 17 august. La două săptă- 
mîni după încheierea Olimpia
dei ’80 au început pregătirile. 
Cu programul sever dar util 
impus de Beta Karoly. In liniș
tea sălii de aud bătăile inimi
lor tinere, respirații dese, aspi
rații spre viitoare podiumuri...

Marțea trecută, Emilia Eberle, 
Dumitri ța Turner și Marilena 
Vlădărău au susținut examenele 
treptei a Il-a la liceu. Deci, 
învățătura e la mare cinste.

Duminică dimineața meci de 
Divizia C. Noua echipă 
Explormin Deva întilneș- 

te pe C.F.R. Caransebeș. Și un 
nou antrenor. Teodor Pop, fost 
jucător și apoi antrenor la Jiul și 
,,U“ Cluj-Napoca. In deschidere 
un festival sportiv. Concurs de 
fotbal pentru copii, la jaloane și 
la îndemânare cu mingea. In 
același timp, concurs de tragere 
cu arcul organizat de asociația 
sportivă Voința Deva. In pauza 
meciului de fotbal concursurile 
continuă, se încheie și se dau 
premii. Speakerul stadionului 
este inginerul ' Suciu, pasionat 
de sport, iar cel care înmânea
ză premiile micilor fotbaliști 
este chiar directorul Întreprin
derii de prospecțiuni și explo
rări geologice Deva, inginerul 
Corneliu Arsin, fost portar la 
echipa Aurul Brad. Luni am 
constatat că Asociația sportivă 
Explorări a întreprinderii res
pective se află in miinile unor 
inimoși iubitori de sport. 
Dealtfel, tot duminică a avut loc 
la Deva campionatul național de 
machete de avioane și zbor cap
tiv (lupte aeriene) pentru aero- 
modele, disputat pe un miniae- 
rodrom, recent construit cu care 
aeromodeliștii se mîndresc. O 
bază simplă dar cochetă, lu
crată cu muncă voluntară. După 
încheierea campionatelor, aero
modeliștii s-au dus pe terenul 
de fotbal unde frații Petre și 
Ștefan Horvath, campioni națio
nali, au făcut demonstrații de 
„lupte aeriene" cu minlavioane- 
le lor, spectacol mult gustat de 
public. Secretarul C.J.E.F.S. 
Mircea Miron, ne spunea că a- 
semenea demonstrații, combina
te și cu alte sporturi, îndeosebi 
atletism, vor mai avea loc. Și 

anotimp. S-ar crea astfel, 
prin bună înțelegere (care •- 
xistă, dealtfel, în multe alte 
domenii) o specializare : la 
„Victoria" — un „atelier" al 
handbalului (fiindcă există șl 
tradiție în acest sport), la 
„energetic" — al baschetului, 
la „construcții de mașini" — 
al luptelor sau judo-ulul etc. 
Elevii din Socola ar fi astfel 
in măsură să facă primii pași 
în performanță aproape de ca
sele lor. sub îndrumarea an
trenorilor de la „Unirea", a 
profesorilor din școlile de 
bază și chiar a părinților. Por
nind de la realizarea unei im
portante economii în bugetul 
de timp (și de efort) al ele
vilor, toată lumea ar fi mul
țumită : si școala, si familia, 
și clubul. (T. STAMA).

Ploiești : MICROCOMPLEXUL
DE LA „I. L. CARAGIALE**

NU ESTE UN CAZ SINGULAR...
Liceul „I. L. Caragiale" din 

Ploiești deține o poziție frun
tașă în sportul școlar praho
vean. Aid învață 2400 de e- 
levi (inclusiv cursul seral), 
iar sportul, și orele de educa
ție fizică, în primul rînd, s« 
află în preocupările cotidiene 
ale elevilor. Dovadă grăitoare. 
In acest sens, o constituie 
microcomplexul din curtea li
ceului (terenul de handbal, șl 
tenis, cu tribune, terenul de 
baschet și handbal, toate cu 
suprafețe de bitum, pista de 
atletism). Și în noul an de în
vățămînt baza sportivă va fi 
o gazdă primitoare pentru e- 
levil liceului. Iată ce ne spu
nea directorul liceului, prof. 
Marin Mihail : „Orele de edu
cație fizică, prin conținut, a-

ORE LA
o idee originală. Organizarea 
unor concursuri cu premii la 
jaloane și îndemînare la fotbal. 
PENTRU SPECTATORI ! O idee 
și pentru alții.

Luni, vizită la întreprinde
rea de prospecțiuni și ex
plorări geologice din 

Deva, unde la intrare te intîm- 
pină vitrina cu trofee sportive 
și diplome. Un record mondial 
la rachetomodelism obținut de 
Eugen Egri, multe titluri de 
campioni naționali la aeromode- 
lism, frații Horvath, Brutus 
Bocăniciu, Vladimir Kdkosi 
ș.a. Asociația sportivi a între
prinderii. Explorări, are secții 
de aeromodelism, atletism, hand
bal, fotbal și șah. O unitate 
in care sportul se află la el a- 
casă.

Toi luni, in sala de gimnasti
că, specială pentru lotul olimpic, 
au venit citeva candidate din 
țari să bată la porțile lotului 
olimpic. S-au prezentat gimnas
te ale centrelor Ploiești, Onești, 
Deva și Focșani. Au absentat 
altele, din București și Con
stanța. Au venit din Capitală 
reprezentantele comisiei tehnice 
a F. R. Gimnastică, Maria Si- 
mionescu și Atanasia Albu, care, 
împreună cu soții Marta și Bela 
Karoly, au alcătuit o comisie de 
examinare. Sînt cu toate 11 fete 
candidate. Exersează la aparate 
Una din ele are alura Nadiei. 
Este Laura Anghel din Ploiești 
(antrenori: profesorii Leairia
Sima și Octavian Belu) care va 
fi reținută de comisie, ca și 
Ștefania Marin de la Focșani 
(profesori: Tatiana și Sergiu 
Popa). Mihaela Stănileț și 
Dorina Ungureanu din Sibiu 
(profesori: Ana Crihan și Adrian 
Goreac), ea și Mihaela Popovid 
din Deva (profesori : Ana și Fer
dinand Ghenade). Nadia Comi- 
neci asistă și ea la selecție îm
preună cu frățiorul ei Adrian.

De ce n-au venit gimnaste și 
din alte centre ? Vacanța, conce
diul părinților etc., dar se pare 
că lipsa de pregătire pe timpul 
verii, al vacanței, a fost facto
rul determinant. Dacă alții nu 
insistă, Bela Karoly insistă. Fe
derația noastră de gimnastică 
are nevoie de încă o echipă 
pentru viitoarele concursuri 
internaționale. Duminică 7 
septembrie, Bela reîncepe de 
la „A". Participă la selec- 

tractivitate, s-au desfășurat la 
un nivel bun. Paralel cu ele.. 
și activitățile sportive chiar 
la clasele unde a doua oră 
da educație fizică a devenit 
facultativă. Pentru noul an de 
Învățămînt s-au luat măsuri 
ca totul să fie pregătit. în
deosebi baza materială. Sala 
de sport a fost zugrăvită, s-a 
reparat și vopsit podeaua, au 
fost trasate terenurile. în pe
rioada 1—10 septembrie, o par
te dintre elevi vor presta exile 
10 zile de adivitate obștească, 
prilej cu care se va face toa
leta terenurilor de sport". 
Sîntem convinși că totul va 
arăta frumos în ziua deschi
derii anului de învățămînt, că 
se va curăța pista de sărituri 
și porțiunea din spatele tere
nului de handbal, care nu 
prea sînt în ton cu ținuta li
ceului.

La Ploiești, microcomplexul 
de la „I. L. Caragiale" nu e 
un caz singular. Discutînd și 
despre celelalte școli din Plo- 
.ești. tovarășul D. Constanti- 
nescu. secretar al C.J.E.F.S., 
pînă nu de mult inspector șco
lar cu problemele de educație 
fizică, ne spunea că anul de 
învățămînt găsește o bună 
bază materială și la liceele in
dustriale nr. 4 Chimie. >.l 
Mai", nr. 2 energetic „C. D. 
Gherea" (unde activează și 
C.S.Ș. cu secțiile de înot șl 
handbal), ,,Mihai Viteazul", 
școlile generale nr. 25, 24 și 8. 
Peste tot, întreținerea zestrei 
sportive e destul de bună, rod 
al colaborării cu comitetele de 
părinți. C.J.E.F.S. Prahova va 
sprijini o amplă acțiune de 
susținere a sportului școlar, 
de depistare a elementelor 
talentate, de care sportul pra
hovean are atîta nevoie de 
sîțiva ani buni. „Premiul Ta- 
barcea" la fotbal constituie, de 
pildă, una din aceste iniția-

. tive. (C. ALEXE).

DEVA
ția fetițelor pentru admiterea 
in clasa intiia. Poate că ochii 
lui experimentați vor descoperi 
o nouă Nadia sau Emilia, aflate 
încă în fașa gimnasticii, dar că
rora le sint hărăzite, eventual, 
medalii olimpice...

★
48 de ore la Deva, in fuga 

evenimentelor sportive mici și 
mari, intr-un oraș și o regiune 
în care se bate bine aluatul 
sportului, cu perspective de a 
crește și a se coace pentru vii
toare succese ale sportului 
românesc.

„VARA ȘAHISTĂ BUCUREȘTEANĂ»
A DAT O
Capitala a găzduit timp de 

zece zile o manifestare în pre
mieră dedicată jocului pe tabla 
cu patrate albe și negre : „Vara 
șahistă bucureșteană", desfășu
rată sub amplul generic al „Da- 
ciadei". Inițiativa a aparținut 
harnicei și ambițioasei asociații 
sportive „Calculatorul", al cărei 
președinte, ing. C. Moldovan, 
director al I.I.R.U.C.. este un 
fervent sprijinitor al șahului.

La invitația lansată de „Cal
culatorul" au răspuns 242 de 
jucători și jucătoare din Bucu
rești și din alte orașe ale tării. 
A asigura condiții optime de 
cazare și de joc pentru un nu
măr atît de mare de concurent! 
nu este, firește, o treabă ușoa
ră. Dar. comisia de organizare 
(președinte ing. S. Grațianu), 
sprijinită de uri corp calificat 
de arbitri, delegați de Federația 
română de șah, beneficiind în 
afara sălii proprii și de acelea 
ale Clubului central. Arhitectu
rii. I.T.B. și Grupului școlar 
„Electronica" (director ing. S. 
Pătruțescu, care a asigurat și 
cazarea în căminul grupului 
școlar), a făcut față cu succes 
dificultăților inerente unei com
petiții de asemenea anvergură.

Si pe plan sportiv, festivalul 
șahist bucureștean a înregistrat 
un succes deplin. La capătul 
uneî Întreceri dîrze si frumoa
se. bilanțul este excelent: •

Raidul întreprins timp de 
două zile pe la bazele sportive 
gălățene ne-a oferit prilejul 
să consemnăm multe aspects 
pozitive, dar n-au lipsit nid 
mostrele de indiferență față 
de fenomenul sportiv. Am re
ținut cu satisfacție preocupa
rea unor asociații sportive, 
ca Ancora, Metalosport, O- 
țelul, ale căror baze sportive 
sînt populate zilnic de oameni 
ai muncii de diferite virate. 
Activitatea sportivă pe terenu
rile acestor asociații ne apare 
cu o evidentă tentă de conti
nuitate și varietate. La tere
nul de tenis al Teatrului Mu
zical, Gheorghe Racoviță și 
Ion Perșu, din cadrul teatru
lui, susțineau o aprigă partidă 
de tenis, iar soliștii vocali A- 
lexandru Chiper și Anghel 
Stoian așteptau cu nerăbdare 
să le vină rîndul...

Dar iată și cîteva aspecte 
mai puțin plăcute. La com
plexul sportiv studențesc câ
țiva elevi se străduiau să joa
ce baschet cu o minge de.„ 
plajă. In nici una din cele 
două zile nu am văzut vreo 
activitate pentru studenții a- 

CETATEA ALUMINIULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag I)

contribuția acestora, la noi »-ao 
creat și complexe sportive în 
cartierul Crișan — teren de vo
lei, de handbal, popicărie — în 
zona Progresul II — un bazin 
olimpic, iar în primăvară vom 
avea gata cinci terenuri de te
nis, unul de handbal și unul de 
volei. In pădurea Strehareț s-a 
amenajat un frumos loc de a- 
grement, unde se poate face ca
notaj popular și este în curs de 
amenajare un alt parc de dis
tracții, pe malul Oltului, mai 
jos de Stadionul municipal. Am 
refăcut și modernizat acest sta
dion. Prin sprijinul sindicate
lor s-a ridicat o sală pentru 
atletică grea în centrul orașu
lui.»

— Ce sprijin ați avut din 
partea oamenilor muncii din o- 
rașul dv pentru amenajarea ba
zelor sportive ?

— Slătinenii au depus, în ul
timii ani. mai multe milioane 
de ore de muncă patriotică, ac- 
ționînd intens și pentru crearea 
de terenuri de sport. Iată cîte
va exemple : oamenii muncii de 
la I.P.A, (întreprinderea de 
prelucrarea aluminiului) și-au 
construit un complex sportiv pe 
un teren erodat, la ieșirea spre 
Drăgănești Olt. Pentru a nu se

„RECOLTĂ»
jucătoare și 5 jucători au rea
lizat norma principală de maes
tru. iar 6 jucători pe aceea se
cundară. Din rapoartele de ar
bitraj reiese, de asemenea, ob
ținerea a 20 norme principale 
și 12 secundare pentru candidat 
de maestru și aproape 60 de 
norme și confirmări ale catego
riei I.

„Recolta" aceasta atît de bo
gată a constituit, firește, un 
element încurajator pentru or
ganizatori. După cum ne debla- 
ra ing. C. Moldovan. A S. Cal
culatorul intenționează. anul 
viitor, să dea o amploare și mai 
mare „Verii șahiste bucurește- 
ne“, gîndindu-se, chiar, ca — cu 
sprijinul federației — festivalul 
să capete un caracter interna
țional. Firește, nu putem decît 
să salutăm o asemenea Iniția
tivă, urîndu-i un succes deplin.

Iată-i, in încheiere, pe lau- 
reatii întrecerii :

TURNEUL MASCULIN PRIN
CIPAL (50 de concurenți, 7 
maeștri, 43 candidați de maeștri) 
L V. Botezata (Voința Tîrgo- 
viște) 8 p (din 10). 2. D. Fuhr
man 7*/i p, 3. D. Nicolescu (am
bii Electronica Buc.) 7 p.

TURNEU CAT. I (82 de con- 
curenți) : 1. M. Osman (Loco
motiva Buc.) 8 p. 2. Gh. Cristian 
(Centrocoop) 7*/? o, 3. D. Mițaru 
(Vulcan Buc.) 7‘/i p.

TURNEU CAT. A II-a (66 de 

flați In vacanță. La complexul 
de tenis de la Grădina Pu
blică vreo 10 copii din secția 
clubului sportiv „Dunărea" se 
antrenau cum știau și ei, pen
tru că nu-1 asista nici un ca
dru tehnic.

O activitate anemică am ln- 
tilnit la complexul de tenie 
Constructorul. Din cele 12 te
renuri de joc (mai sînt 10 
pentru antrenament) doar 3 
erau ocupate. E adevărat că 
după-amiază există mai multă 
animație, dar n-am înțeles de 
ce nu sînt îndemnați să vină 
aid un ceas-două cei care lu
crează în schimburile II sau 
III. Neplăcut impresionează și 
aspectul neîngrijit al acestui 
mare complex sportiv care, în 
plus, nu dispune de nici uri 
fel de anexe sanitare. Orga
nele sportive șl cele cu atri
buții (C.J.E.F.S., Inspectora
tul școlar, U.T.C. și sindica
tele) ar trebui să se ocupe 
mai intens de activitatea spor
tivă de agrement din acest 
mare oraș, dotat — după cum 
se știe — cu o bogată bază 
materială.

Teiemac SIRIOPOL-oorcsp.

lăsa mai prejos, cei de la I.U.A. 
(întreprinderea de utilaj ali
mentar) și-au construit, lingă 
întreprindere, un teren de fot
bal, unul de handbal și unul do 
volei, ba, mai mult, vor să-și 
facă și o mică sală pentru tenia 
de masă. La rîndul ei, între
prinderea tehnică de hidroame
liorații, care a construit baraje
le de pe Olt, a creat posibili
tatea înființării unei baze nau
tice la Slatina, dincolo de ve
chiul pod de fier. Iată ce pot 
realiza oamenii muncii, mobili
zați de deputății Consiliului 
popular, sub conducerea organi
zațiilor de partid. Trebuie să 
menționez că în 1965 Slatina nu 
avea nici o sală de sport la 
unitățile școlare, iar azi are 8 
si fiecare școală are terenuri de 
sport bituminizate. Rezultatele 
încep să apară : dacă acum 15 
ani, la o demostrație sportivă 
adunam cu greu 200—300 de 
elevi, azi strîngem cu ușurință 
aproape 4 000 ! Echipa noastră 
de lupte a ocupat locul II pe 
țară, avem rezultate meritorii 
la fotbal, tenis de masă, șah și 
volei. In concluzie, aș vrea să 
vă spun că sportul slătinean 
este tînăr, ca și orașul pe 
care-1 vedeți, dar „Cetatea alu
miniului românesc" se va afir
ma. curînd, și în sport !

BOGATĂ
concurenti) : 1. T. Tiu (I.O.R.) 
8 p. 2. M. Munz (Locomotiva 
Buc.) 7*/i p. 3. M. Panait (I.T.B.) 
7’/, p.

TURNEUL FEMININ PRIN
CIPAL (16 concurente, 2 maes
tre. 14 candidate de maestre) 9 
1, Gabriela Olteanu (Calculato
rul) 6*/i p. 2. Angela Cabarta 
(Poli Buc.) 6*/j p. 3. Raluca Pe- 
trașcu (Vulcan) 6*/i n.

TURNEU CAT. I (16 concu
rente) : 1. Loretta Crișan (C.S.U. 
Brașov) 7p. 2. Doina Negroiu
(Spartac Buc.) 6*/i p, 3. Eugenia 
Ispas (C.S.Ș. Sibiu) 6’fe p.

TURNEU CAT. A II-a (11 
concurente) : 1. Georgeta Se- 
gheato (Calculatorul) lO’/j p. 2* 
Elena Paiu (Poli Buc.) 10 p, 3, 
Ioana Meianu (Mecanică Fină 
Buc.) 8 p.

Primilor clasați li s-au acor
dat cupe, diplome și frumoase 
premii oferite de organizatori, 
de Consiliul municipal pentru 
educație fizică si sport și de 
Consiliul pentru educație fizică 
și sport al sectorului 2.

Valeriu CHIOSE
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REPREZENTAREA OLIMPICĂ LA ÎNALT NIVEL, OBIECTIVUL I
Participarea celor 5 trăgători români la Jocurile Olimpice de 

Ia Moscova, în probele de glonț șl talere, s-a soldat cu înde
plinirea unul obiectiv de primă importanță, în proba de pistol 
viteză, cucerirea medaliei de aur de către Comeliu Ion și cu 
ocuparea locului 7 de către Marin Stan. In celelalte probe s-au 
înregistrat următoarele poziții : 11—15 la pușcă liberă 60 f.c. Ptân 
Mircea Uca, 17 la pistol liber, prin Dan Iuga, și 19—23 la skeet 
prin Ioan Toman.
Proba de pistol vitciă, din nou „punctul torte” al echipei 

de performeri care strălucesc 
cu deosebire la capitolele, ta
lent, muncă și gîndire In direc
ția propriei pregătiri, căutând 
și găsind mereu noi și noi mij
loace de perfecționare. în a- 
celași timp, ne facem datoria 
de a aminti pe specialiștii care 
au contribuit la formarea lui 
Comeliu Ion : Gheorghe Cor- 
bescu, primul antrenor și Teo
dor Coldea. actualul său în
drumător și profesor de la Clu
bul Steaua. Să nu uităm, nici 
că noul campion olimpic a a- 
vut șansa de a crește lîngă 
un mare trăgător, Virgil Ata- 
nasîu, și că are în spate anii 
îndelungați de eforturi și cău
tări, de experimente și de 
muncă ale unor înaintași stră
luciți, artizani cu toții ai sco
lii românești de pistol viteză, 
de notorietate mondială incon
testabilă : Ștefan Petrescu, ac
tualmente
Gheorghe
Tripșa,
Iuga.

Specialiștii probei-fanion a 
tirului românesc, PISTOLUL VI
TEZA. și-au demonstrat încă o 
dată valoarea ridicată, compe
titivă la cel mai înalt nivel, 
acreditând definitiv ideea că 
absența unei medalii la Mont
real a fost un simplu accident 
și că. chiar dacă cineva ar mai 
fi tentat că creadă că ..ghi
nioanele" tirului, in cele din 
urmă, tot munca de calitate — 
factorul esențial al progresului 
în orice domeniu — conduce 
invariabil la succes. După 24 
de ani, pistolul viteză aduce 
din nou un titlu olimpic miș
cării noastre sportive, ridicînd 
palmaresul olimpic al probei la 
un total de 6 medalii, cucerite 
la ultimele 8 ediții ale J.O. în 
momentul de față, proba este 
reprezentată de un sportiv de 
excepție, Comeliu Ion — poate 
cel mal bun trăgător român al 
tuturor timpurilor — și unul 
foarte bun. Marin Stan, pe 
care neșansa unui punct în mi
nus l-a trimis, neașteptat, pe 
locul 7 ! Ambii sînt exemple

antrenor emerit. 
Lichiardopol, Ion 

Marcel Roșea, Dan

Consecințele ncrcspcctarli
Pregătirea și prezentarea la 

examenul olimpic a trăgăto
rilor specializați 
probe — PUȘCA, PISTOL LI
BER, TALERE — au demon
strat, în schimb, existenta u- 
nor deficiente de fond, 
vechi, ale 
tic. aceste 
festat prin 
pecta în 
de pregătire stabiliți încă din 
1977, pentru întregul ciclu o- 
limpic pregătitor al Jocurilor 
de Ia Moscova și prin neîn- 
deplinirea obiectivelor cifrice- 
jalon, care trebuiau să asigure 
sportivilor din loturile olim
pice lărgite un progres con
stant spre nivelul competitiv 
internațional. Faptul că, excep
tând pe țintașii de la pistol 
viteză, nici un alt trăgător nu 
s-a impus ca valoare certă, a 
creat mari probleme In

Prima sursă a

în celelalte

mai 
tirului nostru. Prac- 
lipsuri s-au mant- 
neputința de a res- 

totalitate parametrii

alcă-

planurilor de pregătire 
tuirea loturilor și în desemna
rea titularilor pînă în preajma 
plecării spre Moscova. S-a a- 
pelat atunci la soluții in ex
tremis, surprinzătoare, ca ace
lea ale desemnării lui Mircea 
Ilea și Dan Iuga drept repre
zentanți ai tirului românesc la 
pușcă liberă 60 f.c. și pistol li
ber. Criteriul ? Rezultate mai 
„răsărite" — 598 p și respectiv 
560 p — într-un ultim concurs 
de selecție.
aceste 
(pușcă 
ber și 
zentați 
un singur trăgător în loc de 
doi, iar în alte două (3X40 t 
și trap) de nici unul. Amin
titele rezultate ale 
trăgători. Rea, Iuga 
l-au situat pe poziții 
cui clasamentelor.

natolie Sălceanu și a evoluai 
la Olimpiadă asistat de— Vio
rel Manciu ! Situația este mal 
generală, fluctuația de antre
nori grevînd și ea performan
țele trăgătorilor. La baza aces
tui fenomen stă faptul că nici 
unul dintre tehnicienii de la 
talere, pistol liber sau de la 
pușcă liberă nu s-a impus ca 
o personalitate fermă, care 
să-și susțină ideile și să le 
aplice cu perseverentă în prac
tică. în absența unei persona-

Federația și unde probleme
Alte carențe ale procesului 

de pregătire în vederea Jocu
rilor Olimpice aparțin, fără în
doială, federației de speciali
tate. Iată două dintre ele.

Programul competițional din 
sezonul 1980, de pildă, n-a ve
nit, în măsura în care s-ar fi 
cuvenit, în sprijinul pregătiri
lor cît mai eficiente pentru 
concursul de la poligonul 
Mîtisci. Cel mai adesea au fost 
organizate întreceri de slab ni
vel. datorită participării neli
mitate. în cadrul lor aveau de 
învățat cite ceva trăgătorii în 
formare — e adevărat — dar 
nu aceasta era prioritatea mo
mentului. In mod normal, tră
gătorii susceptibili de titulari
zare în loturile olimpice tre
buiau să se întreacă mai mult 
între ei. pe standuri alăturate 
și nu prin... corespondență, 
participînd concomitent la con
cursuri diferite. Opinăm că 
întâlnirile directe între candi- 
dații la titularizare sînt nece
sare, ele contribuind atit la a- 
firmarea unuia sau altuia din
tre trăgători cît, mai ales, Ia 
creșterea rezultatelor tuturor. 
Trebuie, în fine, să considerăm 
cu toții că întâlnirile între 
componenții aceluiași lot lărgit 
înseamnă tot atâtea prilejuride 
fortificare a personalității tră-

ltt&ți ferme de antrenor coor
donator, problemă pe care nici 
federația n-a rezolvat-o In
tr-un mod adecvat, s-a creat 
un climat propice manifestării 
intereselor personale și lipsei 
de colaborare care, uneori s-au 
transformat în animozități, ln- 
greunînd clar progresul per
formanțelor.

Date fiind toate aceste as
pecte se poate afirma că prin
cipala vină a specialiștilor de 
Ia loturi privește nu atit can
titatea de muncă depusă cu 
elevii lor, cît calitatea proce
sului de pregătire asigurat de 
ei, care n-a corespuns decît in 
parte actualelor cerințe ale ma
rii performante in tir

dC Îndrumare $1 control 
gătorului. Evitarea unor aseme
nea întâlniri nu Înseamnă alt
ceva decît.. tăierea crăcii de 
sub picioare!

S-ar mai putea reproșa fe
derației și lipsa de fermitate 
în controlul de competență a 
celor care au lucrat in subor
dine» sa. lăsînd prea multă li
bertate de acțiune celor ce au 
muncit, în mod 
cu sportivii din 
olimpice. Or, acum, 
de că această orientare, bună 
în principiu, n-a fost oorect a- 
plicată, iar experimentul ratat. 
Dacă federația ar fi intervenit 
mai decis în a impune 
însăși, în absența 
nori coordonatori 
concepție imitară 
Ia toate loturile, 
stăvilit fluctuația 
diferendele dintre 
rezultatele ar fi fost desigur 
altele, mai bune, mai apropiate 
de ceea ce dorim și putem.

nemijlocit, 
loturile 

se ve-

ea 
unor antre- 
fermi — o 

de pregătire 
dacă ar fi 

de cadre și 
antrenori, Cu aurul cucerit la Moscova, Comeliu Ion 

medaliilor olimpice dobindite de trăgătorii 
la ultimele 8 ediții ale Jocurilor: 2 de

2 de bronz

ridică la 
români d 
aur, 2

tirul a putut 
obiectiv atit

,Cupa Steaua". Din 
motive, la 3 probe 

liberă 60 f.c.. pistol li- 
skeet) am fost repre- 
pe poligonul Mîtisci de

celor trei 
și Toman, 
de mijlo-

ncimplinfrilor — calitatea
a

Faptul că în aceste condiții 
cucerească o medalie de aur, 
greu de realizat în condițiile formidabilelor pro
grese din multe țări, demonstrează existența 
multor posibilități, fie prea puțin cunoscute, fie 
prea puțin valorificate. Lipsurile amintite nu 
sînt de nedepășit. Schimbarea de mentalitate din 
partea antrenorilor este un lucru greu, dar nu

să 
de

că se alimposibil, or aici credem 
vralgic principal al tirului romi 
așa stau lucrurile, cei 4 ani ai i 
limpic înseamnă o perioadă suf 
dreptare a situației și de obținer 
zultate care, după modelul pistol 
facă și celelalte probe olimpice 
titive pe plan internațional.

R

nccorcspunzătoarc
Să încercăm depistarea cltor- 

va cauze care au condus spre 
această necorespunzătoare stare 
de lucruri, afectând astfel 5 
probe olimpice. Nu o dată am 
insistat asupra lipsei de uni
tate în pregătirea mai ales a 
trăgătorilor de pușcă, 
neajunsuri se refereau 
tul că antrenorii noștri 
șese cu nici un chip 
bunătățească evoluțiile 
șilor la pozițiile în picioare și 
în genunchi, poziții determi
nante în obținerea unor cifre . 
ridicate, de record, la 3X40 f. 
Și asta. în principal, pentru că 
antrenamentele se desfășoară, 
In continuare, după canoane 
Învechite. Specialiștii noștri In 
probele de pușcă nu ne arată 
nicidecum acea necesară „sete 
de nou", acea dorință de a cu
noaște șl traduce în practică 
ultimele descoperiri în materie 
de tir din lume, după modelul 
atit de lăudabil și la înde- 
mlnă al trăgătorilor de pistol 
viteză. Pe de altă parte, ei 
nu caută să deseopere prin 
propriile puteri metode origi
nale de perfecționare și pro
gres, adaptate tipului de tră
gător român. Sînt cît se poate 
de elocvente, în sprijinul aces
tei stări de lucruri, întârzierile 
sau chiar inutilizarea datelor 
(excepționale ca importanță) 
pu=e la dispoziție de către bri
gada științifică interdisciplina- 
ră a I.E.F.S.. condusă de ine. 
Adrian Gagea.

Un alt motiv al neîndeplini- 
rii. în totalitate, a obiectivelor 
olimpice ale trăgătorilor noștri 
a fost nercsnectarea tuturor 
prevederilor planurilor de pre
gătire. Printre altele, era pre
văzută executarea pe parcursul 
fiecărui sezon a lecțiilor de 
pregătire fizică generală si spe
cifică. Or, în anul olimpic, a- 
ceste antrenamente au fost e- 
xecutate numai în perioada de 
iarnă renunțîndu-se la ele a- 
proane total, pe măsura apro
pierii de iulie, luna concursu-

Multe 
la fap- 
nu reu- 
să tm- 
pușca-

muncii antrenorilor
lui olimpic. La fel s-a întâm
plat și cu alte genuri de an
trenamente, psihologice sau de 
studiere a regulamentului, de 
pildă. Așa se face că, pe mă
sura trecerii timpului, ședințele 
de pregătire au început să se
mene perfect între ele, să nu 
mai aibă capacitatea de a deș
tepta interesul trăgătorului, 
transformîndu-se într-un cenu
șiu lanț de antrenamente de 
dragul antrenamentului, forma
le, stereotipe, constând în tra
gerea eu nemiluita a cartușe
lor.

Probele de control n-au adus 
nici ele schimbările 
ținut, n-au fost ceea 
buiau să fie, adică 
eficace de fortificare 
cului. a capacității de 
de sine. Au fost antrenori care 
au protestat chiar împotriva 
normelor de control și a pro
belor eliminatorii din unele 
competiții sub motivul, absolut 
nejustificat, al suprasolicitării 
excesive a sportivilor. In con
secință. atât Mircea Uca cît si 
Dan Iuga sau Ioan Toman nu 
și-au putut controla mereu 
„cursele" evoluțiilor lor olim
pice. neavînd capacitatea de a 
se autoanaliza, foc cu foc. Ur
marea : după serii bune au ur
mat serii slabe (Uca — 
în seria a 5-a, Iuga — 
și 91 p, în seriile a 2-a 
4-a. Toman — cite 23 
seriile a 6-a și a 8-a). 
știent sau nu. antrenorii lo
turilor au renunțat astfel la un 
mijloc eficace de transformare 
a unui trăgător obișnuit in
tr-unui de elită, adică într-un 
performer care trage cifre 
Înalte atunci cînd trebuie, nu 
cînd se nimerește, așa cum se 
întîmplă cu țintașii noștri...

încă un aspect care privește 
munca antrenorilor de la Io
turi. Ioan Toman, de pildă, s-a 
pregătit și cu loan Neamțu și 
cu George Florescu. a efectuat 
deplasări și cu Ion Lovinescu 
și cu George Florescu sau A-

de con- 
ce tre- 

mijloace 
a psihl- 
stăpînire

98 p.
90 p 
și a 

t, în 
Con-

Echipa de dresaj a României (Dumitru Velicu, Petre Roșea, An- 
ghel Donescu) care a obținut medalia de bronz Foto : V. BAGEAC

ție, — a pregătirii călăreților — 
reale posibilități, atât în ceea 
ce-i privește pe tehnicieni (D. 
Hering, D. Velicu. P. Roșea, 
ș.a.), cît și pe sportivi cu ta
lent și dorință de afirmare. Din 
păcate. însă, aria acestora este 
prea restrânsă. astfel că pentru 
selecție nu este nevoie de o... 
activitate prea asiduă, cei „a- 
lesi" putând fi numărați pe de
getele de la o mină ! Pentru 
J.O.. spre exempilu. contribuția 
cluburilor a fost următoarea : 
Steaua — 5. C.S.M. Sibiu — 1.

Bucovina Rădăuj 
cazul eampionatt 
unde intră in cu 
niorii și fetele, i 
gire a ariei de 
mai adaugă Dir 
Craiova. In rest, 
te. deci, pune 
se întîmpli la C 
nus Mangalia. J 
A.S.A. Cluj-Nap< 
tradiție și posit 
întîmplă și, mai 
teaptă ?

R SUCCESUL CĂLĂREȚILOR - UN STIMULENT
» PENTRU RELANSAREA ECHITATIEI

Va însemna medalia de bronz, 
realizată in întrecerile de dre
saj, o platformă de lansare pen
tru călăria noastră ? Va fi locul 
5 ocupat de specialiștii in obs
tacole un punct de plecare spre 
performante de nivel mai înalt ? 
— iată întrebările (le-am numi, 
cheie) care preocupă, in mo
mentul de fată, mica, dar ini
moasa, lume a echitatiei noas
tre. Desigur, pe plan moral a- 
ceste succese reprezintă un în
semnat pas înainte, o strîngere 
de forțe, care ar putea contri
bui eficient și decisiv la înscrie
rea cu mai-multă pregnantă a

călăriei în circuitul internațio
nal superior valoric, pentru că, 
deocamdată, trebuie să recu
noaștem, posibilitățile ei reale 
nu depășesc, dintr-un anumit 
punct de vedere, planul mediu.

Iată, de ce, această analiză 
nu se poate opri numai la as
pectele de moment. adică la 
participarea la Olimpiadă, d, 
pornind de aid, aduce în dis
cuție situația in profunzime a 
acestui sport, care acum mai 
mult ca orlcind, are nevoie de 
un important tonic pentru a 
culege, în viitor, rezultate mai 
bogate.

Pregătirea tehnică și selecția
Fără îndoială (și acest lucru 

este îmbucurător) sportivii noș
tri nu sint cu nimic inferiori 
nivelului de pregătire pe plan 
mondial, atit în ceea ce-i pri
vește pe cei de la obstacole, cît 
și pe cei 
cursurile 
Olimpice 
halasz și

de Ia dresaj. Con- 
anterloare Jocurilor 
(mai ales. Kinskun- 
Praga-obstacole. Aa-

chen-dresaj) sînt un argument 
în favoarea afirmației de mai 
înainte, iar Olimpiada a întregit 
această imgine. Alexandru Bo- 
zan. Dumitru Velea, loan Popa 
și Dania Popescu reprezintă 
plutonul de frunte, dar lor li 
se mai pot adăuga și alti spor
tivi.

Există ded în această diree-

(Ic dispariț 
D. Velicu și P. 
zentat numai o 
ment, impusă d 
periență si de i 
lor, în ceea ce-i 
Soveja și D. Lor 
țațele acestei si 
iasă din ce in < 
iveală : tncet-în 
balcanic pierdem 
tr-o competiție 
urmă, călăreții 
cu autoritate.

Satisfacțiile 
mult mai greu 
cole, deoarece p 
unui cal se cer 
trenament as idi 
este puțin. Di 
dluburilor (excel 
tehnicienilor se 
mult spre obsts 
(sau negiij îndoi
ește, în fond, t 
riei. Să sperăm 
limpic va fi, t< 
lent puternic.

Drcsajui, pc calc
Dumitru Velicu, un excelent 

specialist în problemele dresa
jului afirmă, fără echivoc : „în 
ceea ce ne privește, avem avan
tajul că în Europa, spre exem
plu, concurenta se manifestă în 
întrecerile individuale, și nu în 
cele pe echipe. Noi am putea 
alcătui deci, o echipă, cu care 
ne-am putea situa oricînd între 
primele șase pe plan european. 
Dar, cum să realizăm această 
cînd nu dispunem de ceea ce 
am numi o bază de practi- 
eanți T Deocamdată problemele 
selecției nu există, atâta timp 
cît avem doar 3 dresori în toa

tă țara !“ Este cit 
se poate de exact: 
în toată tara nu 
există decît 3 spe
cialiști în dresaj — 
Anghcl Donescu, 
Sorin Soveja si 
Dumitru Loneanu

(component! ai clubului Steaua). 
Prezența în concurs la J.O. a lui

Antrenamente continue. Dar cum, cind
La Jocurile Olimpice, specia

liștii noștri în obstacole au do
vedit că pot aborda și probe de 
mare dificultate, probe cu care, 
să recunoaștem, nu prea se în
tâlnesc in campionatul national 
și nici chiar la toate concursu
rile internaționale la care par
ticipă. Deci, și în acest caz s-a 
făcut dovada unor reale posibi
lități. Se poate mai mult ? Răs
punsul poate fi, cu siguranță, 
afirmativ, dacă s-ar îndeplini o 
serie de condiții care grevează 
asupra ridicării nivelului per
formanțelor.

Dacă la dresaj, D. Velicu a 
concurat cu 
tremis de... 
la obstacole 
bună, fiind 
tul pe cai în virată, afectați de 
diverse maladii, sau în plin pro
ces de reeducare, în urma unor

un cal salvat in ex- 
căruță. nici cei de 
n-au o situație mai 
nevoiți să ia star-

deprinderi greși 
strădania, cai 
Sonor, Prejmer, 
Fudul nu au e: 
Cauzele sînt mu 
și multe dintre 
în mai scurt t 
Antrenorul repi 
obstacole. Dumi 
ma că „princip 
în procesul de i 
te fi respectat, 
de iarnă pregăti

Succesele rea 
ții noștri la Ol 
buie să rămînî 
trebuie să repre 
acel stimulent 
rării unei mut 
mai în profunz 
pectivă pentru
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«58 REPREZENTATIVA DE HANDBAL

• O evidentă revenire în jindul celor mai bune formații din lume • Un 
care poate fi depășit • Prestații inegale de la un meci la altul, chiar de la 

repriză Ia alta... © Drumul început trebuie continuat cu fermitate și ambiție

„complex"
o

CLASAMENTUL FINAL LA J. O.

1. BJJ. Germană, Z. UR.S.S., J. ROMANIA,
Spania, 6. Iugoslavia, 7. Polonia, 8. Elveția, 9. 
Algeria, ÎL Cuba, li Kuweit.

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

4. Ungaria, 5.
Danemarca, 10

lărul 
iteză 
t fi

l ne
dacă 
u o- 
i în- 
r re- 
â. să 
mpe-

TE

La cea de a XXII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice. reprezentativa masculină de 

handbal a României s-a clasat pe locul III.
Ca și la Miinchen, în 1972, mai slab decît 

la Montreal, în 1976, oricum sub obiectivul pe 
care și l-a propus — locul I. Este, desigur, un 
unghi din care poți priyi evoluția „tricolorilor" 
la Olimpiada de la Moscova. Nu este. însă, sin
gurul, și în nici un caz nu poate deveni singular, 

în timp ce la Miinchen — locul III și la 
Montreal — locul II selecționata noastră se afla 
la apogeul său valoric (Paris — 1970 și Berlin — 
1974. locul I la campionatele mondiale), la Mos
cova handbalul românesc se prezenta după că
derea de la „mondialele" găzduite de Danemar
ca. In 1978. Principala problemă era. deci, aceea

a revenirii în elită si obiectivul fixat pentru 
— stimulator, mobilizator — a contribuit din 
la realizarea saltului de la locul VII la locul 
III în lume. Privit din ambele unghiuri și așezat 
pe postamentul solid al realizărilor sale din pe
rioada revenirii (noiembrie. 1979) pînă la aceea 

a încheierii Olimpiadei (iulie 1980), timp în care 
a susținut 32 de întîlniri internaționale — dintre 
care 18 in deplasare — și a intîlnit absolut toate 
forțele handbalului mondial, realizind 28 de vic
torii, un meci egal și pierzînd 3 meciuri, drumul 
„tricolorilor" apare ascendent, iar comportarea lor 
satisfăcătoare (mai ales prin prisma perspecti
vei), deși — repetăm — ei nu si-au realizat inte
gral obiectivul asumat.

drum al revenirii pe podium
.___ _  la „mondialele"

daneze n-a produs derută în 
handbalul nostru. El a fost in
tens ajutat de către conducerea 
C.N.E.F.S. să-și depisteze la 
timp și în profunzime lacune- 
lev să Întreprindă măsurile ne
cesare pentru a-și reface poten
țialul și a fructifica, din nou, 
marile resurse de care dispu
nem în această ramură sporti
vă Oamenii handbalului s-au 
reunit și au alcătuit un vast 
plan de selecție, pregătire si 
testare a reprezentativei Româ
niei, fixîndu-și îndrăznețul o- 
biectiv de a cuceri medalia de 
aur la Jocurile Olimpice de ia 
Moscova.

îndeplinirea planului și — im
plicit — realizarea dezideratului 
au fost Încredințate unui co
lectiv de tehnicieni. Este vorba 
de prof, univ loan Kunst-Gher- 
mănescu — președintele F.R. 
Handbal, teoretician de prim 
rang In handbalul internațional.

pe cu totul stopată, datorită 
lipsei manejurilor". Să mai a- 
dăugăm, totodată, că și absența 
unor baze hipice agravează si
tuația. Au mai rămas în bune 
condiții doar cele de la Sibiu 
(afectată șl ea de unele... deza
fectări) și Craiova, în rest to-

Ji în 
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Ju-
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S.M.
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ce _____
Ve- -tul redueîndu-se Ia improvizații, 
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iar în București nu mai există 
nici una.

Dar. în același timp, se im
pune ridicarea calitativă a pro
cesului de instruire in toate 
centrele de călărie (moderniza
re, știentifizare, acordare la ce
rințele pe plan internațional 
etc), creșterea exigentelor în 
competițiile interne, prin spori
rea dificultății parcursurilor 
(care acum sînt realizate la ni
velul cailor mai slabi, deci ne
stimulative și necompetitive du- 
cînd spre o scădere a interesu
lui In pregătire), care trebuie să 
Itoată asigura pregătirea călăre
țului și cailor pentru concursu
rile internaționale (eliminîndu- 
se astfel unele situații în care 
membrii lotului preferă să se 
antreneze „în familie"), structu
rarea unui calendar intern mai 
stimulativ și alcătuirea unuia 
internațional mai judicios eu 
adresă precisă pentru fiecare 
lot în parte. Totodată, se im
pune ca — pornind, tocmai, de 
la greutățile în ceea ce privește 
preocuparea materialului caba
lin —. cel existent să fie supus 
unui proces de pregătire mai a- 
tent si mai exigent, pentru de
pășirea stadiului de mediocri
tate.

Așa cum arăta secretarul fe
derației de specialitate, Dumitru 
Nedelea, printr-o mai bună con
lucrare cu M.A.I.A. s-ar pu
tea crea pe lîngă hergheliile e- 
xistente, centre hipice. dotate 
cu tot ce este necesar fant care 
ar facilita si selectarea mai ju
dicioasă a materialului cabalin 
și pregătirea în cond’tii ontime 
a unor performeri de valoare. 
Un aspect pe care-1 supunem 
atenției, mai ales că el 
conduce spre o evidentă 
sare a echitatiei noastre.

dar și om cu îndelungi state de 
practician, Lascăr Pană — an
trenorul formației H. C. Minaur 
Baia Mare, cel care a ridicat 
această echipă pînă La nivelul 
unei" reale forțe și care a lan
sat jucători de talia lui Măricel 
Voinea și Mihai Mironiuc. si 
Nicolae Nedef — antrenor fede- 
ral. tehnician cu vastă experien
ță. unul dintre artizanii mari
lor victorii ale handbalului ro
mânesc.

Cei trei au chemat la veri
ficări și. apoi, la pregătiri un 
numeros lot de jucători, adică 
tot ce avea mai bun la acea 
oră handbalul nostru. Desigur, 
si în această acțiune, ca si în 
altele, colectivul tehnic 
care au mai făcut parte 
distul Mihai Cojocaru 
Constantin Șerpe) a fost 
de numeroși antrenori și acti
viști ai federației, de cluburile 
sportive cu echipe divizionare. 
De-a lungul timpului, dintre 
cei chemați aveau să fie aleși 
— pe baza calităților si a do
rinței de a susține conștient 
greaua muncă de pregătire — 
16 sportivi, ceilalți eliminîn- 
du-se singuri prin acte de in
disciplină sau lipsă de sîrguință, 
dar — din păcate — si din cau
za unor accidentări nedorite 
(Cornel Penu. Mihai Mironiuc 
șra.).

Activitatea de pregătire s-a 
desfășurat pe baza unui plan 
care a urmărit cîteva direcții 
importante : mărirea volumului 
(s-a lucrat de aproape trei ori 
mai mult decît în perioada 
campaniei pentru campionatele 
mondiale din Danemarca), creș
terea calității procesului instruc- 
tiv-educativ (noi metode, cu pa
rametri ridicați, au augmentat 
nivelul științific al pregătirii, 
lecțiile caracterizîndu-se prin 
varietate și atractivitate, dar și 
prin creșterea 
gențelor) și — 
bilizarea unor 
de apărare și 
danță cu necesitățile impuse de 
ritmul înregistrat pe plan In
ternațional, dar si bazate pe ca
litățile jucătorilor care compu
neau Iotul, pe caracteristicile 
handbalului românesc.

Treaba n-a fost deloc ușoară, 
pregătirea Incepînd cu reticente 
serioase. Jucătorii iși pierduse
ră, după eșecul din Danemarca, 
o parte din încrederea lor în 
tehnicieni, nu acceptau efortul 
maximal, nefiind siguri de efi
ciența lui. Totul s-a topit însă 
in retorta ambițiilor stimulate 
permanent, a obiectivului deo
sebit de mobilizator de reveni
re pe podium si — mai ales —

REZULTATELE OBȚINUTE 
DE ECHIPA ROMÂNIEI 

LA J.O. '80

de concluzii

J.O. 
plin

20 iulie : România — 
Kuweit 32—12 ; 22 iulie t'
Românla — Algeria ZS—18; 
M iulie : România — Iu
goslavia ZI—23 ; 26 iulie : 
România — U.R.S.S. 
22—19 ; 28 iulie : România 
— Elveția 18—16 șl 30 lu- 
He : România — Ungaria 
20—18

poate 
redre-

multăsurilor (care persistă de 
vreme) și crearea cu adevărat 
a condițiilor ca echitația româ
nească să realizeze performante 
și mai mari, pe măsura tradi
țiilor și posibilităților ei reale.

Emanuel FANTÂNEANU

(din 
meto- 
și dr. 
ajutat

continuă a exi- 
îndeosebi — sta- 
sisteme de joc, 
atac, în concur

1. Jerzy Klempel (Potente) 44 de goluri ; 2. Ernst Ziillig (El
veția) <0 ; 3. VASELE STINGĂ (România)) 36 ; 4. JeSus Agre
mente (Cuba) 34 ; S. Pavle Jurina (Iugoslavia) 33 ; 6. Frank, 
wahi (R.D. Germană) 33 ; 7. Ahcene Dieffal (Algeria) 33 ; 
8. Zsolt Kontra (Ungaria) 30 ; 9. Juan Prendes' (Cuba) 30 ; 
M. Aleksandr Anpilogov (U.R.S.S.) 29

Dr singur meci pierdui a trimis echipa pc
Prestația de la Jocurile Olim

pice a echipei noastre a fost 
oarecum inegală. Inegală nu nu
mai de la meci la meci, ci chiar 
în cadrul aceleiași partide, a- 
dlcă de la o repriză la alta. Vom 
exemplifica cu întîlnirile susți
nute în compania Iugoslaviei, la 
24 iulie, în care handbaliștii 
noștri au realizat un meci de 
nivel scăzut, șl Uniunii Sovieti
ce, la 26 iulie, în care „tricolo
rii" au avut o prestație exce
lentă, precum și cu rezultatele 
realizate pe reprize în principa
lele întîlniri susținute la J.O.: 
9—12 și 12—11 cu Iugoslavia, 
9—15 șl 13—4 eu Uniunea So
vietică. 11—7 și 9—11 cu Unga
ria !

în general, însă, selecționata 
noastră a înregistrat un impor
tant salt calitativ. Ea are astăzi 
atuuri care o pot impune din 
nou în lumea handbalului și are 
— mai ales — perspective. La

locul III...
Deși „plavii" s-au 
într-o pronunțată 
valorică, ei fiind
Si de spanioli, handbaliștji noș
tri nu i-au putut întrece. Lă— 
sînd la o parte rezultatul si 
chiar jocul rezultatelor care, a- 
poi, ne-a luat șansa de a juca, 
totuși, finala mare, să scoatem 
în evidență faptul că în asprele 
jocuri de la J.O. au ieșit în e- 
vidență și cîteva carențe știute 
sau neștiute. Este vorba de o 
prea mare stare dc emotivitate, 
de scăderea potențialului unor 
jucători (cazul lui Măricel Voi- 
nea), de jocul neregulamentar al 
unora dintre echipieri în apă
rare (Vasilache și Folker), de 
diminuarea eficienței lui Stingă 
prin neefectuarea „paravanului" 
protector ș.a. Acolo s-a simțit 
mal mult faptul că pe extrema 
stingă n-a existat înlocuitor 
pentru Măricel Voinea. că aripa

dovedit a fi 
descendentă 

învinși chiar

Fază din dramaticul meci U.R.S.S. — România in care handbaliștii români au cîștigat spectacu
los fi meritat pe... linia de sosire. In fotografie : Drăgăniță (nr. 7) s-a infiltrat pe extremii 
fi, cu toată opoziția portarului Tiomin, va inscrie cel de al 21-lea gol al echipei noastre. Scor 
final : România — U.R.S.S. 22—19 Foto : Dragoș NEAGUFoto : Dragoș NEAGU

in atmosfera entuziastă creată 
de reușita primelor teste care 
exidențiau cu puterea de con
vingere a rezultatelor că mun
ca și numai munca poate readu
ce handbalul românesc in elita 
mondială. încet. încet, echipa 
și-a refăcut moralul, a aderat 
la volumul sporit de muncă, a 
participat conștient La eforturi
le de refacere a potențialului și 
și-a creat o sudură sufletească 
pe baza căreia operațiunea de 
omogenizare s-a putut efectua 
în condiții excelente.

Din acest punct, marcat de 
participarea la „Super-Cupa“ 
campionilor mondiali și olim
pici, drumul echipei reprezen
tative de handbal a României a 
fost permanent ascendent.

J.O. a pierdut un singur meci, 
cel cu Iugoslavia, fiind obligată 
să susțină finala mică. Ea a 
făcut parte din grupa cu cele 
mai Înalte valori : ambele cam
pioane olimpice — Iugoslavia 
(Miinchen) și Uniunea Sovietică 
(Montreal). Schimbarea de ul
tim moment a componenței gru
pelor a însemnat un handicap, 
pe care noi l-am suportat mai 
greu. Pregătind jocul pentru a- 
nume adversari a trebuit să în- 
tflnim alții, față de Iugoslavia 
avînd $1 un „complex", așa cum 
există muMe în lumea sportului.

dreaptă n-a putui să-și stabili
zeze jocul. Marian Dumitru lip
sind multă vreme din cauza u- 
nei accidentări, că pentru pos
tul de pivot n-a existat, de a- 
semenea, o rezervă .,de mese
rie". Evident, din cele relatate 
se desprinde clar concluzia că 
în campania „mondialelor *82“ 
nivelul pregătirii trebuie conti
nuu amplificat. îndeosebi 1» 
cluburi unde trebuie însușit sis
temul de apărare corect, că se
lecția pentru echipa națională 
continuă.

lin cKClcnt sezon preolimpic
Primele cinci luni ale acestui 

an au fost dedicate amplifică
rii pregătirilor. Conduoerea 
tehnică și-a fixat ca teste „Tro
feul Carpați" și „Trofeul Spa
nia", competiții la care echipa 
noastră avea să se confrunte cu 
toate puterile handbalului, iar 
ca mijloace de verificare inter
mediare meciuri cu selecțio
nata Bulgariei și cu formații 
de club din R.F. Germania.

La capătul fiecărei etape de 
pregătire, antrenorii au avut 
posibilitatea să urmărească pro
gresele realizate, să-și îndrepte 
atenția și eforturile spre capi
tolele deficitare. S-a realizat 
astfel o echțpă cu o nouă per
sonalitate, cu un joc mobil în 
apărare și divers în atac.

Progresul reprezentativei a 
fost grevat însă de o nouă suită 
de accidentări, care aveau să

elimine din lot pe 
și Mihai Mironiuc, 
tină departe de 
pentru perioade lungi și foarte 
lungi — pe Radu Voina. Vasile 
Stingă, Werner Stockl, Cezar 
Drăgăniță, Cornel Durău ș.a. 
Astfel, procesul de omogenizare, 
de învățare pînă la automatiza
re a unor procedee a fost sub
minat de lanțul accidentărilor.

în pofida acestor dificultăți, 
echipa României a apărut în 
sezonul preolimpic încă și mai 
puternică decît în iarna trecută. 
Ea n-a făcut decît un singur e- 
gal (cu Iugoslavia) în cele 13 
partide amicale disputate, depă
șind campioana mondială — R.F. 
Germania, campioana olimpică 
— Uniunea Sovietică, precum și 
toate celelalte pretendente la un 
loc pe podiumul olimpic de la 
Moscova.

Cornel Penu 
sau aveau să 
pregătiri —

Olimpiada de la Moscova n-a adus sportivilor noștri ceea ce 
iși doreau : medalia de aur. In schimb, ea a marcat cu 
putere revenirea handbalului românesc în elita mondială 

și, îndeosebi, perspectivele de progres pe care le are.
Perspective legate direct de continuarea la cote mai înalte a 

activității de pregătire, de conștientizarea antrenamentelor, de 
eforturile cluburilor pentru ridicarea nivelului tehnic și al pregă
tirii fizice a tuturor jucătorilor, pentru descoperirea unor noi ta
lente, chiar pentru creșterea lor pe posturile deficitare ale echipei 
naționale, pentru transformarea campionatului național într-o școală 
a luptei și a ridicării măiestriei.

Federația de specialitate trebuie să vegheze necontenit ca drumul 
început să fie urmat cu consecvență, să supravegheze procesul in- 
structiv-educativ ce se desfășoară în secțiile cluburilor cu echipe 
divizionare, să-i stimuleze pe antrenorii de juniori să caute și să 
prezinte tineri de perspectivă.

Handbalul românesc și-a dovedit din nou resursele sale inepui
zabile, valoarea școlii pe care a afirmat-o de multă vreme în lume. 
Este momentul ca oamenii acestei „familii" să-și stringă în conti
nuare rindurile și să pună umărul cu nădejde la realizarea pro
cesului revenirii echipei naționale în fruntea ierarhiei.

Hristache NAUM



4 VICTORI! ROMANEȘTI EN TRIUNGHIULARUL 
JUNIORI DE LAATLETIC DE BUDAPESTA

O INTERESANTĂ ETAPĂ (a opta)
BUDAPESTA, 5 (prin tele

fon). Pe marele Stadion popu
lar din capitala Ungariei se 
desfășoară, în bune condițiuni 
organizatorice și pe un timp 
admirabil, întrecerile triunghiu
larului de atletism dintre echi
pele de juniori și junioare ale 
Ungariei, Poloniei și României- 
Comportîndu-se destul de bine, 
fetele noastre au obținut cîteva 
victorii notabile și, după pri
ma zi de concurs, conduc in 
cele două meciuri : 43—41 cu 
Ungaria și 46—38 cu Polonia 
(Ungaria — Polonia 45—39). în 
schimb, puțini dintre băieți au 
fost în măsură să ofere o re
plică mai dîrză partenerilor de 
întrecere. în acest fel : Unga
ria — România 62—43 și Polo
nia — România 66—39 (Unga
ria — Polonia 54—52).

In prima zi a „triunghiula
rului" au fost înregistrate 4 
victorii individuale, dintre care 
3 la fete : Cristina Cojocaru la 
1500 m, Alina Grecu la 100 mg, 
Cristina Dobrinoiu la suliță și 
Sorin Matei la înălțime.

Cîteva dintre rezultate : FETE: 
100 m : 1. P-azak (P) 12,36. 2. 
N. Lia 12,45, 3. L. Negovan 12,51: 
400 m : Balanek (U) 54,29. 4. 
D. Matei 55,40, 6. A. Mlu 5&,56 ; 
1 500 m : C. Cojocaru 4:22,80, 2. 
M. Bernea 4:23,28, 3. Ripka (P) 
4:23,44, 100 mg : A. Grecu 14,1B
2. Drasznay (U) 14,27,6. R. Rainea 
14,93 ; înălțime : 1. Juha (U) 1,81, 
2. M. Matei 1,73, 4. O. Nil l.TO ; 
greutate : Elekeș (U) 14,61, 2. S. 
Comămiceanu 14,01 m, 4. S. Să- 
punaru 12,91 m ; suliță t Cr. Do- 
brlnoiu 55,70 m, 2. Malovecz (U) 
53,16 m, 6. M, J
m ; 4X100 m 
România 47,99 ;
Giesla (P) 
4. Achlm 
(U) 47,32,
Drăgușanu 
(U) 3:46,52, 
Martinescu 
te (P) 14,76.
Pâcioianu 15,48 ; 10 km mar» :
Bajzath (U) 45:36,5, 2. Frecățeana 
45:39,7 ; 4X100 m : Polonia 40,74,
2. România 42,60 ; înălțime : 3. 
Matei 2,20 m, 2. Szalassl (U) 
2,17 m, 4. E. Popescu 2,14 m ;

greutate : Lasanyi
4. Stroe 15,00 m, 6. 
m ; suliță : Kraliek (P) 
3. Roată 64,66 m, 6. 
60,14.

(U) 16,49 m,
. Moruț 13,61 

—' 69,14 m.
Andrușcă

aprobat.• Biroul F.R.A. a 
in ultima sa ședință, cîteva
modificări în desfășurarea ca
lendarului competițional. Iată
acest calendar de concursuri, 
12—14 septembrie, la București: 
campionatele republicane de 
juniori I • 20—21 septembrie, 
„Cupa României1* (ultima eta
pă) : la București — grupa A 
(în loc de Cluj-Napoca), Iași-

— grupa B, seria I, Poiana 
Brașov (în loc de Sf. Gheor- 
ghe) — grupa B, seria a II-a, 
Drobeta Tr. Severin — grupa C, 
seria I, Buzău — grupa C, se
ria a II-a, Odorhei — grupa 
C, seria a IlI-a • 4—5 oc
tombrie, la București : meciul 
de baraj — calificare pentru 
„Cupa României** • 11—12 oc
tombrie, la Sibiu : campiona
tele republicane de seniori la 
50 km marș și maraton și ju
niori I la 20 km marș și ma
raton redus — 25 km (aceste 
concursuri fuseseră inițial pro
gramate la 18 și 19 oct.).

IN DIVIZIA A LA RIIOBY

CEL MAI TINAR RECORDMAN SENIORI

Bordetanu 47,70 
Polonia 46,60, 3. 

BAlETI : 100 m 1 
10,98, 3. CorUcIe 11,2*. 
11,50 ; 400 m : Szalal
4. Preoțescu 48,63, (. 
50,42 ; 1 500 m : Szasz
5. Poșboacă 3:53,96, (. 

3:56,49 ; 110 mg : Zla-
I. 3. Giurgian 15,04, 6.

10 km marș t

m, 
E.

CAMPIONATUL DE TIR
(Urmare din pag. 1)

mare experiență. De menționat 
și faptul că 4 din primele S 
clasate au sub 21 de ani : 
Carmen Calalb, Maria Lakatoș, 
Roxana Lămășanu și Raluca 
Zamfirescu, ultimele două fiind 
încă junioare.

întrecerea echipelor a reve
nit formației I.E.F.S., alcătuită 
din Carmen Calalb, Niculina 
Iosif și Tatiana Enescu, cu un 
total ce poate fi 
satisfăcător : 1764 p.

Clasamentul probei 
că standard. 60 f.c.: 
men Calalb (I.E.F.S.) 
campioană națională, 
Lakatoș _ (C.S.U. Oradea) 593 p, 
3. Dumitra Matei (Dinamo) 
592 p. 4. Niculina Iosif 
(I.E.F.S.) 590 p, 5. Roxana
Lămășanu (Olimpia) 590 p, 6, 
Raluca Zamfirescu (Dinamo) 
589 p ; ECHIPE : L I.E.F.S, 
1764 p, 2. Dinamo II 1761 p, 
3. Dinamo I 1753 p.

Tot ieri a început și proba 
olimpică de pistol standard, 
din cadrul căreia s-a desfășu
rat prima parte, cea de preci
zie. După primele 30 de focuri, 
clasamentul intermediar se 
prezintă astfel: 1—2. Ana Cio- 
banu și Anișoara Matei (am
bele Dinamo) 280 p, 3. Maria 
Sălăjan (I.E.F.S.) 288 p, 4. Vir
ginia Sisoe (Steaua) 287 p. 5. 
Silvia Kapsztay (U.T. Arad) 
286 p, 6. Elena Gheoroaie 
(Steaua 285 p.

considerat

de puș-
1. Car-
593 p —
2. Maria

...săritură reușită la 2,27 m
Foto : T. SIRIOPOL-Galați

De-a lungul a patru sezoa
ne de activitate competițio- 
nală, tinirul săritor Sorin 
Matei (s-a născut la Bucu- 
refti, la 6 iulie 1963), da la 
C.S.Ș. Liceul nr. 3, a realizat 
o creștere a performanțelor 
de 39 centimetri, ceea ce, de 
la o anumită înălțime, în
seamnă foarte mult. Și așa 
și este : foarte mult !...

In 1977, la Timișoara, la 24 
iunie, Sorta Matei — atunci 
elev la Șc. generală nr. 190 
din București ' ------
ștacheta 
fiind, in 
junior 
despre 
foarte 
talent, 
putut 
ce, intr-adevăr, este el capa
bil. Vn an mai tlrziu, la 3 iu
nie, la Ploiești, Sorin — ■ • 
reușește o performanță 
2,03 m care-l situează, 
sfîrșitul anului, pe locul 10 tn 
bilanțul săriturii tn înălțime, 
la juniori. Toată primăvara 
lui 1979 are mult de lucru 
pentru refacerea fizică și mai 
ales morală, in urma unul 
accident grav suferit chiar la 
piciorul de bătaie. Animat de 
o mare ambiție și de o deo
sebită dlrzenie, Sorin reface 
terenul pierdut și revine tn 
față. In vară, la Atena, a 
clftigat concursul „speranțe
lor balcanice" (2,05 m), iar la 
3 decembrie, tn sala din par
cul „23 August", a realizat 
cu 2,12 m recordul național 
al juniorilor de categoria a 
II-a. Cu acest rezultat el de-

trecea peste 
înălțată la 1,83 tn, 
acel an, al 33-lea 

din țară. Se spunea 
acel puf ti blonzuliu, 

firav, că ar avea ceva 
dar nimeni n-ar fi 
bănui atunci de ceea 

intr-adevăr,
Matei 

de 
Ia

vine al 4-lea junior român 
din 1979 șl al 6-lea pe lista 
seniorilor.

1980 este anul împlinirii 
sale ca performer fi, aproape 
concurs de concurs, evoluția 
sa a fost remarcabilă. In in
tervalul de la 3 aprilie, de 
la primul concurs tn aer li
ber, ji pînă acum, la 29 au
gust, Sorin Matei (184 cm, 63 
leg) a corectat de S ori re
cordul național al juniorilor, 
cel din urmă — dar, probabil 
nu fi ultimul I — reprezntind 
și recordul de seniori. Este 
vorba de următoarele : 2,23 m 
la 10 mai la Constanța, 2,23 m 
la 14 iunie la Cluj-Napoca 
(campionatele naționale șco
lare), 2,24 m la 5 iulie la 
Pitești (campionatele de tine
ret), 2,25 m la 3 august la 
Salonic (Balcaniada pentru 
juniori) și 2,27 m la 29 au
gust la Galați (campionatele 
naționale juniori 11). In acest 
răstimp a clftigat ,,Concursul 
prietenia" (2,20 m) la Santia
go de Cuba și și-a făcut de
butul olimpic. După ce a tre
cut standardul de 2,21 m in 
concursul olimpic propriu-zis 
el a obținut, doar 2,18 m, care 
i-a adus locul 13.

Acum, la Galați, a trecut 
din prima încercare la 2,10 m, 
2,15 m, 2,20 m fi 2,27 m, fi 
a încercat apoi la 2,30 m, cel 
puțin una dintre tentativele 
sale a fost foarte aproape de 
reușită.

Joi, la Budapesta, a sărit 
2.20 m, dar concursurile con
tinui...

Romeo VILARA

START ÎN CAMPIONATELE
(Urmare din pag- l)

cercurilor să primeze valoarea 
fizică și tehnică, nu „forța** și 
jocul obstructionist. Totodată se 
va putea promova — mai ales 
pe acest fond de „joc mai cu
rat** — un handbal rapid șl 
combinativ. în care schemele 
tactice să fie mai spectaculoase 
și eficace. In acest fel, echipele

ANUNȚ
OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI“ BUCU

REȘTI recrutează colaboratori externi pentru cursurile de 
ghizi.

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

Acte necesare :

• adeverință sau recomandare de la unitatea unde mun
cește sau învață (pentru pensionari, talonul de pensie) ;

• certificat de căsătorie și o copie a acestuia pentru cas
nice ;
• certificat de
• certificat de naștere și o copie a acestuia ;
• actul de studii în original și o copie a acestuia (pentru 

studenți este valabilă adeverința de la facultate) ;
• certificat medical din care să rezulte 

activitatea de ghid (obligatoriu examenul 
O.R.L.) ;
• 2 fotografii 5/4. 
înscrierile se fac zilnic. In perioada 10

octombrie 1980, î_'„___ *
Cultural-Ștlințifice, sala Dalles.

cazier ;

că poate exercita 
neuropsihiatrlc șl

septembrie — 15 
între orele 10—18, la sediul Universității

Din nou Capitala va găzdui un 
număr mare de partide (patru) 
contind, de " ' .
tru etapa a opta a Diviziei A 
la rugby. ȘI IARĂȘI NU VOM 
AVEA PRILEJUL DE A URMĂ
RI VREUN CUPLAJ I Noroc e* 
un meci. R. C. Sportul studen
țesc — R. C. Grlvlța Roșie, se 
dispută «tmbăta (teren Tel, ora 
17)... Duminică dimineață, pasio
nați! rugbyulul se vor îndrepta 
mai tnttl spre stadionul Olimpia, 
unde, de la ora 9. este progra
mat un joc de atracție : Dina
mo — Farul. Bucureștenil pre
zintă XV-le cunoscut, mal puțin, 
probabil, Chiricencu, nerefăcut 
după accident. De partea cea
laltă. constănțenil vor alinia În
tinerite lor garnitură, din care 
vor absente însă N. Dinu șl 
Holbau, accidentați. De la „Olim
pia", ne vom Îndrepta spre un 
alt capăt al orașului, tocmai tn 
Ghencea. Campionii de la Steaua 
primesc vizite Științei Petroșani 
(ora 11). fiind desigur favorlțl. 
dar studenții pot avea o (mult 
așteptată) tresărire de orgoliu, 
tn fine, afișul budureștean al e- 
tapei mal include un. joc, ce se 
anunță echilibrat. Intre Rapid 
(care ptnă acum a avut un pre

această dată, pen-
gram foarte dificil) șl Politeh
nica Iași — stadion Parcul co
pilului, ora 10.

In țară, '-tn
P.T.T. Arad — 
tntșoar*. și alte 
teresante : C.S.M. Sibiu — Ști
ința CEMIN Bala Mare șl Rul
mentul B triad — Constructorul 
Constanța.

derby bănățean. 
Universitatea Ti- 
două partide ln- 
‘ Sibiu

CLASAMENTUL LA ZI
1. STEAUA 7 7 0 9 441— 40 21
î. Dinamo 7 7 0 0 209— 42 21
J. Șt. Bala M. 7 0 0 1 94— 28 11
4. Farul 7 0 0 1 234— 77 19
S. Grlvlța Roșie 7 4 12 112— 79 14
C. Șt. Petroșani 7 3 13 52—105 14
7. Sportul stud. 7 3 0 4 74— 82 U
8. P.T.T. Arad 7 3 0 4 45—178 11
9. „U« Timiș. 7 2 0 5 58—101 11

10. C S.M. Sibiu 6 114 28— 62 9
11. Pollt. Iași 7 10 6 32—129 9
12. Rul. Bîrlad 7 10 6 42—183 9
13. Construct. 6 114 40—206 9
14. Rapid 7 0 2 5 30—179 9

UN NOU CTJRS PENTRU 
FORMAREA DE ARBTTRI va H 
organizat de C.M.E.F.S. Bucu
rești, cu tncenere de la 1 octom
brie. înscrierile se fac la F.R..R,

Campionatul republican de acrobatic aviatica

MIHAI ALBU ÎN DISPUTA

CU CAMPIONII MONDIALI
tn campionatul republican de 

acrobație aeriană, eu participa
re Internațională, s-au desfășu
rat pin* ieri două probe : figuri 
impuse cunoscute șl figuri Impu
se necunoscute. La Întreceri, 
după cum am informat, parti
cipă alături de plloțl români șl 
aviatori sportivi din Bulgaria. 
Cehoslovacia si Uniunea Sovie
tică. De menționat că echipa 
U.R.S.S. este deținătoarea titlu 
lui de campioană mondială.

Prima probă a competiției a 
fost ciștlgată de sportivul sovie
tic Aztlschevitsihius Stlaponaa, 
campion mondial la acrobație a- 
viatlcă, secondat de aviatorul ro
mân Mihal Albu, multiplu cam
pion balcanic, la numai 23.3 
puncte, tn cea de a doua probă 
(figuri Impuse necunoscute), după 
un zbor de o înalță măiestrie 
aviatică, Mihal Albtr a ocupat 
primul loc, urmat de pilotul so
vietic Viktor Smolin șl de pilotul

român Ion TrucmeL După două 
probe, tn clasamentul general in
dividual masculin conduce Mihal 
Albu ca I 088,2 puncte urmat de 
Sttapooaș le 85 p. o compor
tare meritorie au avut șl pl logit 
noștri Ian Trucmed șl Mareei 
Mltu ocupanțl al locurilor I șl I 
din clasamentul general Indivi
dual.

La femei, sportivele sovietice, 
campioane mondiale, și-au con
firmat valoarea ocuptnd, dup* 
cea de a doua probă, primele 
trei locuri tn clasamentul ge
neral individual Zburătoarea 
noastră Nina nouță, campioană 
națională șt balcanică, le urmea
ză la numai 14,4 p.

în continuare, pe aerodromul 
Strejnic se desfășoară programul 
de figuri liber alese, ultima *1 
cea mal spectaculoasă probă a 
concursului, precum șl Întrece
rile pentru „Cupa Gheorghe 
Bănclulescu".

*

PERECHEA GH SORA M
LA DIRT-TRACK

din Sibiu a 
IH-a etapă a 

dirt-
Stadionul "Voința 

găzduit cea de a 
campionatului național de 
track — perechi. Cu acest prilej 
spectatorii au asistat la dispute 
echilibrate tn special Intre pere
chile Metalul București I și Vo
ința Sibiu, se pare, principalele 
aspirante la titlu. Ca șl la Bucu
rești, campionul național Ionel 
Pavel a suferit o defecțiune teh-

DE HANDBAL
noastre fruntașe vor putea spri
jini și acțiunea de formare și 
stabilizare a loturilor reprezen
tative. care — nu peste multă 
vreme — se vor prezenta la 
startul unor noi întreceri inter
naționale.

Iată suficiente motive pentru 
ca să nutrim speranța că reîn- 
tîlnirea cu campionatele Divi
ziei A la handbal să constituie 
un moment plăcut și, mai ales... 
durabil.

Prima etapă programează ur
mătoarele jocuri : MASCULIN ,* 
Steaua — Reîon Săvinești (luni, 
sala Floreasca. ora 16,30) ; Di
namo București — Dinamo Bra
șov (luni, sala Floreasca. ora 
17,45) ; Știința Bacău —C.S.M.

Borzești ; Politehnica Timișoara
— Gloria Arad ; H.C. Minaur 
Baia Mare — Universitatea Cra
iova ; FEMININ : Universitatea 
Ciuj-Napoca — Progresul Bucu
rești ; Constructorul Timișoara
— Universitatea -Timișoara ; Ști
ința Bacău 
TEROM 
Mureș ;
— Constructorul 
Toate meciurile se 
nică, cu excepția 
București.

Șl LA SIBIU
nică ceea ce. firește, a diminuat 
punctajul perechii din care făcea 
parte. Așa că; cuplul Gh. Sora — 
Marin Dobre a ieșit învingător și 
în această etapă. Clasamentul •- 
tapei : 1. Gh. Sora — M. Dobre 
(Metalul Buc.) 29 p (13—16), 1. 
I, Pavel — A. Pis (Voința SiMcO 
24 p (15—0), * - ------
N. Rîureanu 
(12—12), 4.
Gheorghe 

(73—1). «.
Postolache 
(6—7). In 
locurileArad) șl H. Hendorfer 
Sibiu). (I. IONESCU,

3. I. Bobîlneanu — 
(IPA Sibiu) M p 

C. Voiculescu — S. 
(Metalul Buc n) 14 p 
E. Botezatu — S. 
(C.S. Brăila) 13 p 

„Cupa tineretului** pe 
1—2. A. Hack (Rapid 

(Voința 
coresp.).a.

FINALA CAMPIONATULUI

Textila Buhuși ; 
Iași — Mureșul Tf. 

Rulmentul Brașov — 
Baia Mare, 
joacă darni
celor din

★ 
încep 

campionatului Dlvi-
și partideleTotodată 

din cadrul 
zie B ; care se dispută, și anul 
acesta, pe două serii (masculin 
și feminin) a cite 10 echipe.

PROGRAM MODEST, TOIOȘI ALERGĂRI DISPUTATE
Reuniunea de joi după-amiază 

a oferit din nou handicapuri să
răcăcios întocmite, cu concureinți 
(ca de obicei) modești. Lăsînd le 
o parte această deficiență, aler
gările au fost in general fru
moase, cîteva din ele (premiile 
Lovești, Livezeni, Lupenl șl La
cul Roșu, hltul 2) oferind între
ceri disputate, cu cîștdgători des
tul de solicitați. Rabiț a cîștigait 
la fotografie, Filistin l-a întrecut 
de justețe pe Sabău șl Stăvilar, 
har Vlgu șl Victor!ța au terminat 
pe primul loc datorită energiei 
cu care I. Oană l-a susținut în 
lupta finală. O victorie care a 
ștîmit protestele spectatorilor a 
fost cea repurtată de Heder în 
primul hit al premiului Lacul 
Roșu. Mergînd fără greșeală (un 
adevărat eveniment la acest cal

extrem de capricios șl foarte 
greu de condus) el a reușit să 
termine pe primul loc nu dato
ri ta valorii înregistrate — 1JSJ 
—, Inferioară posibilităților sale 
reale (nu de mult a fugit de 
două ori în 1:28,1), ci manierei 
inadmisibile în care principalii 
«ăi adversari, Macrou, Abil. Va
lida, Fricos, au Înțeles să-șl sus
țină șansele. REZULTATE TEH
NICE : Cursa I : 1. Rabiț (M. 
Ștefănescu) rec. 1:45.8, 2. Suites 
Simplu 3, ordinea 60. Cursa a
II-a : 1. Valentin (I. Florea) rec. 
1:35,4, ‘ “ • ; . * ~
Simplu 19, ordinea 19, event 59,ordinea’ - - -- 
ra-a : 
rec.

2. Rodița, 3. Faleza n.
triplă 5 414. Cursa a

1. Filistin (V. Gheorghe) 
1:20,5, 2. Sabău, 3. Stăvilar. 

Simplu 11. ordinea 13, event 236. 
ordinea triplă 417, triplu cîștigă-

DE VITEZA LA MOTOCICLISM
Campionatul republican de 

motociclism la viteză a ajuns 
în faza 
ales pe 
formei 
boc din 
fășura, 
ceri ale 
ticipă peste 100 de alergători 
la cele 7 clase care figurează 
in program. Primul start se 
va da la ora 9.

finală. Pe un traseu 
șoselele din jurul plat- 
industriale Pipera-To- 

Capitală se vor des- 
mîine, ultimele intra- 
acestei competiții. Par-

HI P IS M
tor 806. Cursa a IV-a : 1. Heder 
(M. ștefănescu) rec. 1:2», 5, a. 
Macrou. Simplu I, ordinea 14, 
event 451. Cursa a V-a : 1. Vlgu 
(I. Oană) rec. 1:29,0. 2. Jovmir, 
3. Sorocel. Simplu 6. ordinea ia, 
event 41, ordinea triplă 761 
Cursa a Vl-a : 1. Furibunda (R. 
Arsene) rec. 1:35,8, 2. Dlnia, 3. 
Ispravnic. Simplu 8. ordinea 34, 
event 74, ordinea triplă — închi
să, triplu cîștigător 5 419. Cursa 
a Vil-a : L Victorlța (I. Oană) 
rec. 1:29,0, 2. Organism, 3. AbiL 
Simplu 4, ordinea 15, event 97, 
ordinea triplă 180. Cursa a Vin-at
1. Dialect (Fi. Pașcâ) rec. 1 :S2,8,
2. Copist. SimpUu 3, ordinea 25, 
event 103.

Gh. ALEXANDRESCU



înaintea etapei a Vl-a

MARELE CRITERIU
ULTIMELE VEȘTI DIN CELE 18 TABERE

• PROGRESUL VULCAN 
»-a antrenat intens, jucătorii 
părînd convinși de faptul că 
meciul cu F.C.M. Galați repre
zintă un moment cheie pentru 
rămînerea în pluton. Reintră 
Ciugarin. Este posibilă, de ase
menea, reintrarea lui Chivu. 
• F.C.M. GALAȚI, animată de 
victoria asupra lui S.C. Bacău, 
nu va modifica formația cîști- 
gătoare. Arbitri : S. Drăgulici 
— T. Moisescu (ambii din Dro- 
beta Tr. Severin) si O. Streng 
(Oradea).

O F.C.M. BRAȘOV a pregătit 
cu multă atentie această difi
cilă partidă. Ghcrghe, Clipa {i 
Popescu sint accidentați. Sub 
semnul întrebării — utilizarea 
lui Paraschivescu. 0 CORVINUL 
va prezenta un „11“ fără Gălan 
(suspendat). Este posibilă re
intrarea lui Dumitriu IV. Ar
bitri : C. Jurja — N. Georges
cu, D. Radulescu (toți din 
București).

Au marcat : Vrînceanu și Stre- 
die. Mulțescu (entorsă la ge
nunchi). Custov (fisură) și Dinu 
(entorsă la gleznă) vor lipsi din 
formația de azi • „U“ CLUJ- 
NAPOCA îi are indisponibili 
pe Cimpeanu II și Boca, ambii 
accidentați. Nu va juca, de 
asemenea, nici FL Pop, care a 
acumulat 2 cartonașe galbene. 
Arbitri : Cr. Teodorescu (Tîr- 
goviște) — D. Ologeanu (Arad), 
P. Silvestru (Focșani).

• DINAMO a jucat marți cu 
Luceafărul, cîștigînd cu 2—1.

1STĂ-SEÂRA, REUNIREA
1910110.11 îi iii HNtntț

Astă-seară, după consu
marea jocurilor etapei a 6-a 
a campionatului Diviziei A, 
componenții loturilor repre
zentative A și de tineret se 
vor reuni in Capitală, pen
tru a pregăti întilnirile ami
cale. de miercuri, 
tionatele similare 
gariei (lotul A. 
cel de tineret, la 
Iată componenta loturilor :

„A" : lordache și Speriatu
— portari ; Negrilă, Ștefă- 
nescu, Sameș, AI. Nicolae. 
Tilihoi, Munteanu II și Lică
— fundași ; Țiclcanu, Iordă- 
nescu. Stoica, Bcldeanu și I. 
Mureșan — mijlocași ; Cri- 
san. Cămătaru, Ad. Ionescu, 
M< Sandu. M. Răducanu și 
T-laci — înaintași.

TINERET : Nițu și Alexa 
portari ; Mărginean, C. So
lomon, Io van. Rednic, FI. 
Pop și Murar — fundași ; 
Geolgău, Isaia, KIein și Su- 
ciu — mijlocași ; D. Zamfir, 
Terheș, Gabor și Țălnar — 
Înaintași.

cu selec- 
ale Bul

la Varna, 
Ploiești).

• Cu excepția lui Cilean 
(suspendat pentru 2 cartonașe 
galbene). CIIIMLA aliniază cei 
mai bun „11“ al său. cu ghidul 
(mărturisit de antrenorul M 
Pigulea) că doar victoria o va 
reabilita după insuccesul din 
etapa trecută • La S.C. BA- 
CAU nu sînt modificări fată de 
meciul precedent. Antohi și-a 
reluat pregătirile. Arbitri : C. 
Bărbulescu — I. Vasile (ambii 
din București). V. Ciocîlten 
(Craiova)

• A.S.A. TG. MUREȘ nu 
are decît un jucător indis
ponibil : fundașul Gligore. E- 
chipa s-a pregătit cu toată 
seriozitatea, sperind să realize
ze a doua victorie în campionat. 
• STEAUA, învinsă în primul 
cuplaj interbucureștean, speră 
într-o reabilitare la Tg. Mureș. 
Ușor accidentați sînt M. Rădu- 
canu și Barna. Arbitri : O. An- 
derco — I. Taar (ambii din S. 
Mare). V. Topan (Cluj-Napoca).

• JIUL nu-i va putea utili
za pe Miculescu. suspendat trei 
etape, și P. Grigore, și el sanc
ționat cu ridicarea dreptului_de 
joc tot pe trei etape • F.C.

OLT anunță reintrarea celor 
doi jucători care au fost sus
pendați, pe cite o etapă, pentru 
acumularea a două cartonașe 
galbene : Al. Nicolae și Marti- 
nescu. Arbitri : C. Ghiță (Bra
șov) — M. Adam (Cluj-Napo
ca), N. Raab (C. Turziil

• F.C. ARGEȘ va beneficia 
de aportul lui Radu II și M. 
Zamfir, refăcuți după ușoare 
accidentări • F.C. BAIA MARI! 
nu-1 va putea utiliza pe Sabău. 
suspendat o etapă pentru acu
mularea a două cartonașe gal
bene. Arbitri : Gh. Retezan — 
A. Delcanu. A, Jurja (toți din 
București).
• „POLI" TIMIȘOARA 

contează, pentru meciul de 
azi, pe Dumitru — care și-a 
terminat suspendarea — și ne 
Nadu, refăcut după accident. în 
schimb, Anghel este incert, aș- 
teptînd avizul medical. Manea 
stă o etapă pentru cumul de 
cartonașe galbene • POLITEH
NICA IAȘI a sosit la Timișoara 
fără portarul Bucu,-indisponibil 
din cauza unei entorse. Arbitri s 
M. Moraru — A. Băduiescu 
(ambii din Ploiești), M. Ivăn- 
cescu (Brașov).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA nu are probeme de lot. An
trenorul Ion Oblemenco ne de
clara că va folosi formația de 
la Cluj-Napoca • SPORTUL 
STUDENȚESC a sosit ieri la 
Craiova. Un singur semn de în
trebare : O. Ionescu, care aș
teaptă avizul doctorului FL Bră- 
tilă. Arbitri : N. Rainea — O. 
Munteanu (ambii din Bîrlad), 
A. Forwirth (Timișoara).

PALMA ȘI...
fața Comisiei de disciplină 

au apărut in ședința 
joi seara cel doi jucători 

eliminați

AZI Șl MIINE,
ÎN CAPITALĂ

Iată programul partidelor dare 
®e vor disputa in Capitală : AZI : 
stadionul Dinamo, ora 17 î Dina
mo — „U“ Cluj-Napoca (Div. A); 
stadionul Progresul, ora 17 : Pro
gresul Vulcan — F.C.M. Galați 
(Div. A) ; în deschidere, pe am
bele stadioane, de la ora 16, vor 
avea loc partidele echipelor „spe
ranțe'*. MÎINE : Stadionul Repu
blicii : Rapid București — Me
talul București (Div. B) ; stadio
nul Mecanică fină : Mecanică 
fină — Hova Roșiori (Div. B) ; 
stadionul „23 August* : Luceafă
rul București — Petrolul Videle 
(Div. C) ; terenul Automatica : 
Automatica București — Flacăra 
roșie București (Div. C) ; tere
nul Laromet : Tehnometal Bucu
rești — 
(Div. C) 
batorul 
Chirnogi 
tronica : _
Chimia Tr. 
terenul ICSIM : ~ICSIM București 
— Ș. N. Oltenița (Div. C).

Danubiana București 
; terenul Abatorul : A- 
Bucureștl — Viitorul 
(Div. C) ; terenul Elec- 
Electronica București — 

Măgurele (Dlv. O ;

ETAPA

AL LUNII SEPTEMBRIE

In
a F.RJf.
de _ 1 
de la Jiul Petroșani, 
de pe teren, sâmbăta trecută, in 
medul cu Corvinul Hunedoara, 
Miculescu șl P. Grigore. Aces
tora li s-a alăturat șl Gălan 
(Corvinul), al cărui gest, ia fel 
de nesportiv, ca și cel al lui 
Miculescu. a lost evident. În
registrat de observatorul federal 
(cronicarul no6tru s-a referit și 
el la abaterea lui Gălan), dar 
n-a fost văzut — surprinzător ! 
de tușierul C. Ghiță. Colegiul 
central al arbitrilor urmează să 
se pronunțe în această proble
mă care, in cel mai bun caz. 
Ilustrează o nepermisă lipsă de 
atenție din partea (ușierului res
pectiv.

Analizind faptele in lumina lor 
reală, Comisia de disciplină a

hotărît suspendarea pe 3 etape 
a lui Miculescu și P. Grigore 
și pe l etape a lui Gălan (a- 
Cesta a recunoscut că l-a lovit 
și el pe Miculescu, după ce fu
sese pălmuit de

Cit privește 
spectatori din 
s-au dedat la 
vulgarități, reprezentantul 
pel Corvinul Hunedoara a 
să informeze Comisia de 
plină că cea mai mare 
dintre ei au ___ ..
luîndu-se Împotriva lor măsura 
— pe care o aplaudăm ! — DE 
A LI SE INTERZICE INTRAREA 
PE STADIONUL DIN HUNEDOA
RA, PE TIMP DE O LUNA. O 
măsură de apreciat, care ar tre
bui să dea de' gîndit șl altor 
spectatori, nu numai din Hune
doara... (JJB.).

acesta). 
atitudinea 
Hunedoara, 
scandarea

unor 
cane 

unor 
edil- 
ținut 
disci- 
parto 

fost identificați.

Astăzi începe „marele criteriu" al lunii septembrie, u- 
nul dintre momentele de virf ale sezonului de toamnă. 
Intre 6 și 27 septembrie, deci pe parcursul a numai 22 ue 
zile, cei mai buni fotbaliști ai țării vor fi angajați — fie
care — cu echipele A, de tineret sau cu cele de club, în 
numai puțin de șase jocuri : două internaționale inlerțări, 
unul din cupele europene și trei de campionat. Densul ca
lendar al primei luni de toamnă arată (în adevăr) astfel : 
6 septembrie — etapă de campionat ; 10 septembrie — 
meciuri cu echipele Bulgariei (A și de tineret) ; 13 sep- 
tembre — etapă de campionat ; 17 septembrie — jocuri în 
cupele europene ; 24 septembrie — start în preliminariile 
C.M. (la Oslo) ; 27 septembrie — etapă de campionat.

Ritmul acesta a devenit obișnuit în întrepătrunderea ca
lendar internațional-calendar intern. Mai cu seamă în Eu
ropa, unde se află centrul de greutate al fotbalului mon
dial, o asemenea „viteză de programare" a devenit inevi
tabilă, dat fiind marele număr de federații naționale și 
volumul important al activității acestora pe plan extern 
și intern. Ceea ce acum cîțiva ani era doar o perspectivă 
a devenit acum o realitate căreia Și eșalonul de perfor
manță al fotbalului nostru trebuie să-i facă față în cele 
mai onorante condiții, cu cele mai bune rezultate posibile. 
Septembrie vine, în mod special pentru fotbalul românesc, 
cu două starturi importante : în cupele europene și, o 
săptămină mai tirziu, in preliminariile C.M. Sint două 
momente, două examene de mare însemnătate care trebuie 
abordate cu maximă angajare, Ia un nivel cit mai ridicat 
de exprimare în teren, într-o atmosferă de concentrare, de 
seriozitate și de luciditate.

S-a spus și s-a văzut, practic, în întrecere, în joc, că 
fotbaliștii noștri dispun de calități tehnico-tactice și de 
forța necesară angajării celor mai pretențioase, celor mai 
dificile partide. Recenta probă din finala balcanică inter- 
țării stă ca cel mai proaspăt și mai convingător argument. 
Important este însă ca asemenea evoluții să devină per
manente, nu izolate momente de reușită. Condiția primor
dială a parcurgerii cu bine a „greului defileu'1 din această 
lună rămîne, de aceea, menținerea la nivelul maxim de 
exprimare a echipelor reprezentative și de club pe toată 
perioada marilor solicitări. Atingerea acestui țel nu se 
poate însă realiza fără o totală contribuție și colaborare a 
tuturor factorilor din grupul marii performanțe a fotba
lului nostru. Pornind, se înțelege, de la cei primordiali,

— jucătorii și antrenorii — dar neocolindu-i deloc și pe 
ceilalți, la fel de importanți prin aportul lor : medici, con
duceri de club și — nu în nltimă instanță — forul de spe
cialitate. Zilele care vin trebuie parcurse fără erori, fără 
abateri de la rigorile programului de pregătire, cu 
atenție pentru fortificarea atmosferei din loturi și

în desfășurarea vieții acestui întreg ansamblu de 
sportive de performanță — echipe naționale și
— evoluînd, concomitent sau succesiv, la sute, la
kilometri distanță unul de altul, dar avînd un singur și 
superb scop — gloria fotbalului românesc —, elementuî- 
motor rămîne jucătorul, tînărul sau maturul sportiv care 
se află în fața unor încercări grele, dar pline de satisfac
ții dacă sînt trecute cu bine. Cei aproape 100 de fotbaliști 
care se angajează în „marele criteriu" al lunii septembrie
— ca și toți ceilalți din prima categorie competițională — 
trebuie să-și facă un punct de onoare, de marc ambiție, 
de orgoliu, din a dărui sportului pe care îl iubese, ca și 
sutelor de mii de prieteni ai acestuia, victorii de răsunet 
internațional, cu efecte pozitive în desfășurarea ulterioară 
a importantelor competiții oficiale : preliminariile C.M. și 
cupele continentale.

o mare 
echipe, 
grupuri 
de club 
mii de

PF ACF1XTDA
JUNIORILOR TRICOLORI...

EFtimie IONESCU

TREI IMPORTANTE OBIECTIVE

® Din nou confruntări oficiale cu juniorii unguri și sovietici ® 11 
meciuri amicale inter-țări In vederea rodării unor selecționate puternice

Trei Importante obiective se 
află înscrise pe agenda speranțe
lor fotbalului nostru, obiective 
care nu pot, nu vor putea li 
îndeplinite decît ca urmare a u- 
nei activități superioare la nive- . . . . . . . ..Juniorilor.lui întregului eșalon 
lată-le :

Primul obiectiv ; 
pentru faza finală 
U.E.F.A., competiție 
organizată anul viitor tn 
blica Federală Germania, 
cum se știe, selecționata 
tră de juniori va trebui 
dispute șansele intr-un 
meci cu echipa Ungariei.

Al doilea oblectfv : calificarea

calificarea 
Turneului 

va fi 
Repu- 
După 
noas- 
să-șl 

dublu

pentru Campionatul european de 
juniori II. Este vorba de prima 
ediție a acestei competiții re
zervată echipelor alcătuite din 
jucători născuțl după 1 august 
1364. Selecționata noastră din a- 
ceastâ categorie face parte dintr-o 
grupă extrem de grea, alături de 
adversari deosebit de puternici 
cum tint formațiile Ungariei și 
Uniunii Sovietice. Cele două 
partide cu juniorii sovietici au și

„CUPA ROMÂNIEI»

și, de ce nu, o 
ai promoției '81, 

vor demonstra că

PROGRAMUL ȘI ARDIIRII MUIIIRILOR
DIN ETAPA DE M1INE A DIVIZIEI D

SERIA I : Cimentul Medgidia 
— Viitorul Gheorgheni : I. Dinu 
(Alexandria), F.C.M. Brăila — 
Unirea Focșani : S. Necșulescu
CTîrgoviște), C.S. Botoșani — 
Ceahlăul P. Neamț : Mihai Cru- 
țescu (București), Oltul Sf. Gheor
ghe — I.M.U. Medgidia : M. Ber- 
can (București). F. C. Constanța — 
C.S.M. Borzești : G. Dragomir 
(București), Viitorul Vaslui — 
Gloria Bistrița : I. Pop (Bucu
rești), C.S.M. Suceava — Gloria 
Buzău : M. Buzea (București), 
Minerul Gura Humorului — Pro
gresul Brăila : N. Suciu (Bucu
rești). Delta Tulcea — C.S.U. 
Galați : C. Voi cu (București).

talul Pîopenl — Chimica Ttmă- 
veni : V. Caragea (Tulcea). Șoi
mii Sibiu — C.S. Ttrgoviște : FI. 
Cenea (Caracal), Gaz metan Me
diaș — Petrolul Ploiești : T. Ba- 
tano viei (Iași), Rapid București 
— Metalul București : R. * 
(București), Pandurii Tg. 
Luceafărul București : I.
(Tg. Jiu).

• U.E.F.A. Î981
(antrenor Ion Nunweîller) :

f.lX : România — Turcia
11.IX : România — Turcia 
14.IX : Polonia — România
7.XI : R.D. Germania — România 
9.X1 : R.D. Germana — România 

19.XI : Bulgaria — România
• U.E.F.A. 1982
(antrenor Alexandru Lazâr) : 

26.IX : R.D. Germanâ — România 
28.IX : R.D. Germanâ — România 
19.XI : Bulgaria — România
• U.E.FA. 1983
(antrenor Aurel Mândoiu) : 

26.IX : România — R.D. Germanâ 
28.XI : România — R.D. Germanâ

Sttncan 
Jiu —

Brang»

SERIA A
— Metalul 
(Botoșani),
— Minerul

Slghet
Popov cl

SERIA A II-a : Mecanică fină 
București — Rova Roșiori : Gh. 
Ene (Buzău). Flacăra Moreni — 
Tractorul Brașov : D. Tilincă 
(Brăila), Nit.ramonia Făgăraș — 
Rulmentul Alexandria : C. Mun
teanu (Galați). Autobuzul Bucu
rești — Sirena București — dis
putat In ziua de ZI august ; Me-

m-a : c.i.l. 
Aiud : V. 1 .
C.F.R. Cluj-Napoca 

Moldova Nouă : 
L Zaharia (Drobeta Tr. Severin),
U. T. Arad — U.M. Timișoara :
V. lanul (lași). Metalurgistul Cu- 
gir — F.C. Bihor Oradea : M. 
Fediuc (Suceava), Dada Orăștie 
— Minerul Cavnic : R. Șerban 
^(Craiova). F.C.M. Reșița — Olim
pia Satu Mare : AJ. Ioniță 
(București), C.F.R. Timișoara — 
Minerul Anina : Gh. Gornea (Si
naia), Minerul Lupeni — Rapid 
Arad : I. Bîră (Agnita). înfrăți
rea Oradea — Aurul Brad : R. 
Petrescu (Brașov).

fost perfectate. Prima se va dis
puta la 17 octombrie 19(11 în 
țara noastră, iar returul la 28 
octombrie 1381, In U.R.S.S.

Al treilea obiectiv : prima par
ticipare a tinerilor jucători ro
mâni la campionatul mondial. 
După cum se știe, promoția de 
juniori 1880. promoția lui Vis- 
creanu, Rednic, Gabor, Fîșic, 
Bolba și D. Zamfir s-a compor
tat destul de bine la Turneul 
final UJE.F.A. din Republica De
mocrată Germană. Clasîndu-se 
pe locul șase, juniorii noștri din 
această promoție au obținut 
dreptul de a se alinia la startul 
celei de a treia ediții a campio
natului mondial, alături de alte 
cinci echipe de pe bătrînul con
tinent : Anglia, Polonia, Italia, 
Olanda și Spania. Așadar, la a- 
nul, In Australia, vor îl prezenți

șl juniorii ’80 
parte din cei 
dacă aceștia 
merită.

Acestea sînt 
și în funcție 
cronologică a 
programul de întîLnirl internațio
nale din această toamnă, me
ciuri de pregă-tire care au drept 
scop rodarea unor formații capa
bile să facă față eforturilor de 
reprezentare solicitate, necesare. 
Privind din acest unghi, la „pri
ma urgență** se înscrie alcătuirea 
și omogenizarea „ll“-lui care va 
ataca în primăvara viitoare pre
liminariile cu juniorii unguri. A- 
ceastă echipă, adică selecționata 
U.E.F.A. ’81, și-a încercat pentru 
prima dată forțele într-o compa
nie selectă 
la Turneul
Coreeană, ___ _ ___ _ _ ...
vară. 10 Jucători din lotul actual 
au participat la acest turneu, 
comportarea lor (locul 7) a fost, 
Insă, necorespunzătoare. Acestor 
zece jucători, ca dealtfel și ce
lorlalți component! ai lotului, nu 
le rămîne decît să se pregătească 
asiduu, exemplar, pentru obține
rea unei a doua calificări con
secutive. Dar, iată componența 
acestui lot care, în zilele de 9 
(Alexandria) și 11 septembrie 
(Roșiori), după cum reiese și din 
chenarul alăturat, va susține pri
mele două întâlniri ale sezonului. 
Portari vor fi Constantin Gîrjoa- 
bă și Gheorghe Popa. Fundași 
sînt Dan Ion Curtean, Gavrilă 
Pele Balint, Vasile Epure, Gheor- 
ghe Negoiță, Dan Silviu Petru și 
Iulian Constantin ' Radu. Grupul 
mijlocașilor este alcătuit din 
cinci jucători : Hie Gafencu. Se
vastian Crinel Badea, Constantin 
Marin Badea. Ion Ciobanu șl 
Cornel Mustățea. în Sfîrșit. pen
tru poet urile din atac au fost 
convocați Constantin Neagu, Ale
xandru Czika, Aurel Lucian Dra- 
gomir Horațiu Victor Lasconi, 
Iulian Udrică și Silviu Vuia. 
Doar doi jucători din acest lot, 
Balint și Czika. au evoluat și în 
selecționata calificată anu-l acesta 
pentru turneul final U.E.F.A. care 
s-a di «mutat în Republica Demo
crată Germană.

Laurențiu DUMITRESCU

obiectivele majore 
de... ordinea lor 

fost alcătuit și

cu ocazia participării 
Prietenia din R.P.D. 
care a avut loc In

«

Joi s-a disputat o nouă e- 
tapă in „Cupa României", com
petiție ce se desfășoară sub e- 
gida „Daciadei". Iată unele re
zultate : Minerul Filipești
(Prahova) — Caraimanul Buș
teni 3—0 (2—0), Energia Sla
tina — Recolta Stoicănești 4—1 
(3—0), Autobuzul Ișalnița — 
fostă Minerul (Mehedinți) — 
Progresul Băilcști 0—1 (0—0),
Zimbrul Suceava — C.F.R. 
Pașcani 3—1 (1—0), Petrolul
Berea — Olimpia Rm. Sărat 
0—2 (0—0), Chimistul Rm. Vil- 
cea — Viitorul Drăgășani 0—1 
(0—0), Minerul Oravița — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 2—1 
(2—0). Victoria Cărei — Some
șul Satu Mare 4—2 (1—1), O- 
limpia Gherla — Sticla Arieșul 
Turda 1—2 (0—1), Victoria Ba
cău — Textila Buhuși 2—1 
(0—0), Automecaniea București
— Flacăra roșie București 2—1
(1—1), Progresul Pitești — 
Muscelul Cîmpulung 2—1 (1—1), 
Tractorul Miercurea Ciuc — 
Minerul Bălan 4—1 (2—0), Me
talul Oțelu roșu — C.P.L. Ca
ransebeș 2—0 (0—0), Minerul
Certej — Minerul Știința Vul
can 2—0 (1—0), Metalul Ră
dăuți — Dorna Vatra Dor n ei 
5—1 (2—0), Construcții
— Vitrometan Mediaș 
(1—0), Mobila Măgura
— Precizia Săcele 2—1
1—1), I.R.A. Tg. Mureș — Me
talul Sighișoara 1—0 (0—0, 
0—0), Chimia Buzău — Chimia 
Brazi 0—3 (0—2). Dunărea Că
lărași — Victoria Țăndărei 5—1 
(3—0), Voința Tg. Lăpuș — 
Minerul Băița 6—7 după 11 m, 
Mureșul Luduș — C.I.L. Blaj 
3—1 (1—1), Metalul Mija —
Cimentul Fieni 1—0 (0—0), U- 
nirea Oradea — Recolta Salon- 
ta 3—X (1—1), Unirea
Sibiu — C.P.L. Sebeș 
(1—1, 1—1). Hușana Huși — 
Rulmentul Bîrlad 0—2 (0—0).

Sibiu 
3—1 

Coditei 
(0-0.

Ocna
2—1



MIHAI CIOC ÎNVINGĂTOR 
LA „DiNÂMOVIADA" DE JUDO

Ieri, au început, în sala Di
namo din Capitală, întrecerile 
celei de a 4-a ediții a „Dina- 
moviadei" de judo pentru ti
neret (18—19 ani) și juniori 
(16—17 ani). La această com
petiție participă sportivi din
8 țări. Prima zi a fost rezer
vată întrecerilor tinerilor. O
frumoasă comportare' a avut-o 
Mihai Cioc (Dinamo Brașov) 
care s-a clasat pe primul loc 
la categoria grea. Meritoriu a 
evoluat și mijlociul Gabriel 
Srjata (Dinamo București) situ
at pe locul 2. Alți trei reprezen
tanți ai țării noastre au ocu
pat locul 3 la categoriile res
pective : Gheorghe Dani (su- 
perușoară), Gheorghe Coman 
(semiușoară) și Valentin 
tei (semigrea).

lată clasamentele finale : _.
superușoară ; 1. Tamasz Lisicki
(Polonia), 2. T. Bujko (Ungaria), 
3. Gh. Dani (Romania) și R. Ga-

rilulta (U.R.S.S.) ; semiușoară : 
1. Tarlof Daar (R.D.G.), ‘ “
Miong (R.P.D. Coreeană), 3.
Coman (România) șl 
(Polonia) ; ușoară : 1. 
lakovle- (U.R.S.S.), 2. K.
niak (Polonia), 3. M. Obscher- 
nitzki (R.D.G.) și D. Konstanti
nov ((Bulgaria) ; semimijlocie :
1. Aleksander Svjcev (U.R.S.S.)
2. J Jajosz (Polonia), 3. D. Fo-
garaș (Ungaria) șl P. Haeusner 
(R.D.G.) ; mijlocie : 1. Viktor 
Pesriak (U.R.S.S.), 2. G. Spata 
(România), 3. A. Preschel (R.D.G.) 
și M. Dascirov (Mongolia) ; se
migrea : 1. Dietmar Brandt
(R.D.G.), 2. A. Bolgianian (Mon
golia), 3. V. Oiței (România) șl 
S. Iasbin (U.R.S.S.) ; grea : 1.

‘ , 2. F. Ol-
Stamenov 
Xiniakov

2. C. 
Gh. 

W. Blach 
Aleksei 

Grud-

Ol-
cat.

kj. i«ouiu (u.n.o.o,/ ,
Mihai Cioc (România), 
ham (R.D.G.), 3. V.
(Bulgaria) 
(fU.R.S.S.).

Astăzi, de 
programate 
rilor, iar mîine, de la ora' 8,30, 
competiția pe echipe.

Nicolae CHINDEA

și
3.

E.
ia orele 9 
confruntările

șl 16. sint 
junio-

„CRITERIUL INTERNAȚIONAL
AL JUNIORILOR" LA CICLISM

Sportivii polonezi continuă să
CONSTANȚA, 5 (prin tele

fon). Ca și în etapa din ajun, 
și în secvența a doua a „Cri
teriului internațional al junio
rilor" soarele le-a zîmbit bine
voitor cicliștilor. S-a plecat din 
Constanța în direcția Tulcea. 
S-a rulat pînă la Tariverde, 
de unde cicliștii au făcut cale 
întoarsă. în total s-au alergat 
102 km, drum presărat cu con
tinue urcușuri și coborîșuri, pe 
care tinerii rutieri le-au stră
bătut parcă zburdînd, în ciuda 
vîntului mereu mai puternic. 
L-au străbătut zburdînd, dar fie
care după posibilități, în nu 
mai puțin de 8 plutoane și plu- 
tonașe, între care primul cu
prindea 15 alergători : 5 polo
nezi in frunte cu Bartkowiak, 

• cîștigălorul primei etape, 5 ro-

conducă autoritar întrecerea

Turneul international de la Mamaia

NUMEROȘI TENISMANI ROMANI IN
7

FAZA FINALĂ

mâni conduși de N. Mărginean 
(C. S. Brăila). 3 cehoslovaci și 
cîte un alergător din R.D. Ger
mană și Bulgaria. Cu 20 km 
înainte de sosire 
lonezi (mai puțin 
forțează rulajul, 
din grupul fruntaș
E. Detlev (R. D. Germană), 
într-un efort colectiv de a a- 
nihila evadarea, un moment de 
neatenție în mecanismul mo- 
rișcăi face ca toți cei 9 alergă- 
torl-urmăritori să se anga
jeze într-o busculadă, urmată 
de căderi în masă. Clasament :
1. M. Heitzman (Polonia) 2h 
31:01 — medie orară 40,800 km,
2. Z. Wrona (Polonia) 2h 31:01,
3. E. Detlev 2h 33:05, 4. M.
Radziwon (Polonia), 5. M. Kar- 
lowicz (Polonia) — toți același 
timp. 6. G. Florea 
2h 33:50. Clasament 
după două etape : 1. 
4h 30:20, 2. Detlev 
3. Radziwon 4h 32:39, 
rea 4h 33:24, 5. _
4h 33:44. Sîmbătă etapa a IlI-a, 
iar duminică ultima.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

cicliștii po- 
Bartkowiak) 
se desprind 

împreună cu

(Olimpia) 
general 

Heitzman 
4h 32:39, 

4. Flo- 
Mărginean

STEAUA A ÎNTRECUT 
SELECj OlAIA Ot HANDBAL 

A ARMATEI 0. f. GERMANIA 
în sala Progresul din Capita

lă s-a disputat întilnirea ami
cală de handbal dintre Steaua 
și Selecționata armatei R.F. 
Germania, partidă cîștigată cu 
20—16 (11—9) de sportivii ro
mâni. A fost un meci frumos, 
aspru, dîrz, cu foarte multe 
faze atractive. Steaua a făcut o 
foarte utilă repetiție generală 
înaintea debutului în campionat, 
manifestînd multă poftă de joc 
și foarte mare rapiditate in ac
țiuni. Oaspeții au constituit o 
surpriză plăcută nu numai prin 
valoarea individuală recunoscu
tă a unora dintre component!! 
echipei, cît și prin omogenitatea 
manifestată în organizarea jo
cului defensiv și în organizarea 
cîtorva spectaculoase acțiuni o- 
fensive.

Au marcat : Birtalan 5, D. 
Marian 5, Stingă 5. Kicsid X 
Drăgăniță 1, Croitorii 1. respec
tiv Wunderlich 7. Rack 5, Hu- 
ser 2, Breuten 1. Gabon 1.

Au arbitrat loan Păunescu si 
Marcel Dumitrescu. (C. A.)

LOTUL DE FOTBAL

• Cristinel Ștefănescu, Emil Unat și lonuț Șesu
cîștigători merituoși în semifinale

jan, Pop 6—4, 6—1 ; Maleeva, 
Marinova (Bulgaria) — Cris
tina Cazacliu, Moise 2—6, 6—4, 
6—1.

MAMAIA, 5 (prin telefon), 
întrecerile campionatului inter
național de tenis pentru ju
niori intră în fazele finale. în 
consecință, partidele devin mai 
aspre, ambițiile cresc. Ceva mai 
puțin disputate, dar nu lip
site de frumusețe tehnică au 
fost doar semifinalele juniori
lor mari. ' " ‘
și-a făcut drum spre finală în- 
treeîndu-și partenerul și prie
tenul Bogdan Toma cu 6—2, 
6—4, dar misiunea sa va fi 
mai grea în ultimul joc împo
triva cehoslovacului Josef Ci- 
hak, care a obținut dreptul de 
a evolua în finală după ce 
l-a întrecut pe loan Florin Da
rie cu 6—2, 6—1.

La junioare, din pricina numă
rului mai mic de concurente s-a 
recurs la un turneu final cu 
cele mai bune 4 jucătoare, grup 
în care se disting talentata te-

Cristinel Ștefănescu

din Bulgaria, Manuela 
(13 ani), și trio-ulro- 
Daniela Moise, 

și Marilena

Victor BÂNCIULESCU

Nadia 
To-

mici 
juca 
Emil 

Hnat (după o splendidă întoar
cere de rezultat în fața ceho
slovacului Karel Novacek:l—6, 
6—4, 6—3) și foarte talentatul 
lonuț Șesu (care de asemenea 
a purtat un meci maraton cu 
Florin Chiru : 4—6, 6—3. 6—1).

Finală, de asemenea, dispu
tată la fetite, în care se vor 
întîlni Liliana Pop (învingă
toare în fața Monicăi Radu cu 
6—4, 6—4) și Alice Dănilă (a- 
ceasta din urmă cîștigătoare cu 
4—6, 7—5, 7—5 în disputa cu 
cehoslovaca Andrea Holikova). 
în semifinalele de dublu fete: 
Totoran, Becherescu Sălă-

nismană 
Maleeva 
mânesc 
Becherescu 
toran.

în categoria juniorilor 
au cîștigat dreptul de a 
în finalele de simplu :

• Azi începe la Mamaia un 
turneu amical organizat de clu
bul Steaua, care 
grup de jucători 
de la Ț.S.K.A. 
frunte cu Anatoli 
lena Granalurova.

a invitat un 
și jucătoare 
Moscova, în 
Volkov și E-

C. M. DE CICLISM PE PISTĂ
PARIS 

pionatele 
pe pistă 
țon (Franța) cu proba femini
nă de viteză, cîștigată de spor
tiva americană Sue Nouvarra- 
Rebert, care a întrecut-o în fi
nală pe fosta campioană a lu
mii, ciclista sovietică Galina 
Tareva. Pe locul trei s-a clasat 
concurenta vest-germană Clau
dia Lommatzsch.

AL BULGARIEI PENTRU
5 (Agerpres). — Cam- 
mondiale de ciclism 

au început la Besan-

FLUSHING MEADOW ÎNAINTEA SEMIFINALELOR
NEW YORK, 5 (Agerpres).

Campionatele 
tenis ale 
gnamat pe 
Flushing Meadow 
ultimele partide din cadrul sfer
turilor de finală ale probelor de 
simplu.

In turneul masculin, america
nul Jimmy Connors l-a Întrecu* 
cu 6—1. 3—6, 6—3, 6—0 pe com
patriotul său Eliott Teltscher șl 
urmează să-l întilnească in se-

internaționale de 
S.U.A. au pro- 

t eresurile de la 
(New York)

REZULTATE CARE INTRA IN ANTOLOGIA
MONDIALEiiALTEROFILIEI

mlflnale pe John McEnroe 
(S.U.A.), Învingător cu 4—6, 6—3, 
6—2, 7—5 In fata cehoslovacului 
Ivan Lendl. In cealaltă semifi
nală, Bjorn Borg va juca ta 
compania lui Johan Krlek.

Cele două partide din con
cursul feminin s-au Încheiat cu 
următoarele rezultate : Andrea 
Jaeger (S.U.A.) — Ivanna Ma-
druga (Argentina) 6—1, 6—3 ;
Hana Mandllkova (Cehoslovacia) 
— Barbara Hallquist (S.U.A.) 
6—2, 6—2. în semifinale, Tracy
Austin o va întîlni pe Chris E- 
vert-Lloyd, iar Andrea Jaeger pa 
Hana Mandllkova.

Rezultate înregistrate In semi
finalele probelor de dublu : 
masculin: Smith, Lutz — Rlessen, 
Sherwood 6—2, 6—1, 6—1 ; femi
nin : Betty Stove, Pam Shriver 
— Kathy Jordan, Anne Smith 
7—6, 6—3 ; mixt : Wendy Turn
bull, Rlessen — Candy Reynolds, 
Denton 2—6, 7—5, 6—3.

MECIUL CU ROMÂNIA
După cum am fost informați 

de la Sofia, lotul bulgar de fot
bal în vederea meciului pe caro 
urmează să-1 susțină în compa
nia echipei României miercuri 10 
septembrie, la Vama, are urmă
toarea alcătuire : Hristov (Pirin),' 
Velinov (Ț.S.K.A.) — portari 3
B. Dimitrov (Lokomotiv Soflal). 
B. Kolev (Cerno More Vama), 
Zafirov (Ț.S.K.A.), Karakolev 
(Marek), Madjan.sk! (Botev Via
ța) , Blangev (Trakla) — ‘ ' '
G. Dimitrov (Ț.S.K.A.). 
(Ț.S.K.A.), Slavkov 
Kostov (Slavia). P. 
(Akademlc Sofia) — i 
G. Illev (Cemomoreț 
Kostadinov (Trakla), 
(Ț.S.K.A.), Jeliaskov 
T. Țvetkov (Slavia) — 
antrenor : Atanas Parjelov.

- fundași; 
. Markov 

(Trakla), 
Țvetkor 

mijlocași ; 
Burgas), 
DJevlsoT 
(Slavia), 

atacantl ;

STANDARD LIEGE. LA PRIMA
In campionat

a doua a campîo-' 
fotbal din Belgia :

VICTORIE
în etapa 

natului de 
echipa Standard Liege, viitoa
rea 
Steaua
UEFA", a învins pe teren pro
priu cu scorul 
Lokeren.

în clasament 
derlecht cu 4 
Cercle Bruges 
chem 4 p, pe 
Liege cu 3 p.

adversară a formației 
București în „Cupa

de 2—1, echipa

conduce An- 
p, urmată de 

— 4 p ; 3. Ben- 
locul 5, Standard

CAMPIONATELE BALCANICE Dt VOLfl-JUNIORI
Printre cei mai valoroși 

campioni olimpici la haltere 
se numără bulgarul Ianko Ru- 
sev și sovieticul Iurik Varda
nian. Dacă despre Rusev 
ne-am ocupat cu alte ocazii, 
acum despre Vardanian, des
pre recordurile sale mondiale, 
despre excepționala sa evolu
ție la Jocurile Olimpice de la 
Moscova.

Născut la 13 decembrie 1956 
la Erevan, halterofilul armean 
Vardanian s-a afirmat încă cu 
mulți ani în urmă pe plan in
ternațional. Dar, paradoxal, 
tocmai dorința de a obține re
zultate fără precedent în ma
rile competiții l-au privat, de 
multe ori, de ocuparea < 
locuri fruntașe. Vardanian 
tind cîte 3 încercări la un 
la „încărcătură" mare, a 
eliminat din concurs ! Iată 
că la J.O. el și-a dovedit 
sibilitățile reale care s-au 
dus printr-o forță uriașă, 
voință și perseverență 
de admirat. Campionul 
pic la „mijlocie" 
pulverizat toate _________
lumii la această categorie. In
trările sale la anumite greu- 

’ tățl sint grăitoare : smuls —
165 kg, reușit ; 172,5 kg — reu
șit ; 177,5 kg — .nușit, record 
mondial ! ; aruncat — 705 kg; 
reușit; 212,5 kg — reușit ; 222,5 
kg — reușit, record mondial ! 
Așadar, la totalul celor două 
stiluri el a atins cifri 
dibilă) de 
mondial ! 
record al 
cifre sint 
a înțelege

unor 
ra

însă 
po- 
tra- 

o 
demne 
olim- 

(82,5 kg) a 
recordurile

(incre- 
record 

noul 
două 

pentru

400 kg _ 
Ce înseamnă 
lumii ? Do< r 
edificatoare 
valoarea ai’estui re

zultat ieșit din comun. La ca
tegoria semigrea (90 
gurul Peter Baczako 
campion olimpic cu 
deci cu 22,5 kg sub 
'iMri Vardanian, deși

kg) un
it devenit 
377,5 kg. 
rezultatul 

Baczako

avea o greutate corporală mai 
onare cu 7.5 kg ! Dar chiar și 
rezultatul campionului olimpic 
la categoria grea-ușoară, ce
hoslovacul Ota Zaremba a fost 
depășit cu 5 kg de către Var
danian ! Și nu este lipsit de 
interes să arătăm că Zaremba 
cîntărea cu aproape 17 kg mai 
mult decit Vardanian !

La conferința de presă, de la 
Olimpiadă președintele fede
rației internaționale de haltere 
Gottfried Schodl (Austria) l-a 
felicitat pe Vardanian spu- 
nîndu-i : ,.Nu exagerez deloc 
cînd afirm că rezultatul pe 
care l-ai obținut este cel mai 
valoros din toate timpurile. 
N-am crezut vreodată că re
cordul lumii Ia categoria 82J 
kg poate atinge cifra de 400 
kg. Iată o dovadă a forței in
credibile pe care o poate a- 
vea un sportiv. De aceea nu 
mai putem fixa limite ale po
sibilităților obținerii unor re
corduri..." Tot în cadrul aces
tei conferințe de presă, un zia
rist l-a întrebat ce va face 
după această victorie olimpi
că. Șl Vardanian a răspuns : 
,,Voi escalada muntele Ararat, 
înalt de peste 4000 de metri. 
In urmă cu 17 ani, cînd aveam 
doar 7 ani am urcat cel mai 
înalt vîrf al acestui munte 
împreună cu unchiul meu. 
care s-a mirat de capacitatea 
mea fizică. Acum sint curios 
dacă mai sînt în stare de o 
asemenea performanță de... al
pinist. Dealtfel, o ascensiune 
de mari proporții nu-mi va 
strica. Va trebui să slăbesc 
cîteva kilograme, dacă doresc 
să mă mențin in continuare, 
la aceeași categorie...".
_După cum spun antrenorii 

săi, este foarte puțin probabil 
ca Vardanian să mai apară, 
în continuare, tot la categoria

mijlocie. Cînd va avea 90 kg 
(semigrea) — spun aceștia — 
el va fi capabil de a obține 
alte recorduri mondiale și la 
această nouă categorie. Și vi
itorul îi aparține, dacă ne gîn- 
dim că Vardanian nu a împli
nit încă 24 de ani.

Ion OCHSENFELD

, (Urmare din pag. I)

torează în cea mai mare parte 
serviciului extrem de puternic 
efectuat de voleibalistele bul

gare, cu care ele au reușit să 
marcheze circa 50 la sută din 
puncte, situație mai rar întîl- 
nită. Desigur, la aceasta au 
contribuit și voleibalistele iu
goslave care, ieri, nu s-au con
centrat aproape deloc la pre
luare. în plus, adversarele lor 
au practicat un joc mai rapid 
și combinativ In atac, meritul 
principal revenind ridicătoarei 
Radka Bojeva. Arbitri : I. Bo- 
letini (Albania) — E. Basis 
(Grecia).

Jocuri de nerv (și uneori 
cu nervi în teren și pe mar
ginea lui) în campionatul bă
ieților. Situații delicate și pen
tru arbitri... Echipa Albaniei, 
confirmînd bunele impresii lă
sate în jocurile precedente, a 
produs marea surpriză, învin- 
gînd cu 3—2 (10, 14, —6, —11,

9) pe cea a Bulgariei, una din 
candidatele la primul loc. Ar
bitri : L Niculcscu (România) 
Și O. Aynol (Turcia). Tinerii 
noștri voleibaliști au făcut ieri 
cel mai bun joc de pînă acum, 
în compania unor adversari 
(juniorii greci) care emiteau 
pretenții — îndreptățite de 
valoarea lor în continuă creș
tere — la un rezultat favora
bil. Dar Căta-Chițiga, Slaba, 
Săniuță, Gizdavu, Nicolae și 
Alexandru (a mai fost folo
sit Mîndru) au jucat cu mul
tă ambiție și concentrare, do- 
minînd autoritar disputa la fi
leu (atac, blocaj), : 2
bine terenul în linia a doua și 
punîndu-și adesea în .........
tate partenerii prin ______
puternice. Scor final : România 
— Grecia 3—0 (2, 12, 4). Astfel, 
echipa noastră rămîne singura 
neînvinsă. Arbitri: D. Manojlo- 
vici (Iugoslavia) și O. Plakis 
(Albania). In ultima partidă a 
zilei : Iugoslavia — Turcia 3—1 
(12, 8, -7, 10).

acoperind

dificul- 
ser vicii

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Finlandezul Markku 

Alen (,,Fiat“) a terminat învin
gător ta „Raliul celor lOOo de 
lacuri" desfășurat ta Finlanda, 
pe un traseu însumînd 1400 km. 
In clasamentul general al C.M. 
ai raliurilor conduce vest-germa- 
nul Walter RShrl.

BASCHET • In turneul femi
nin de la Budapesta, echipa Un
gariei a învins cu SO—55 (36—29) 
selecționata Franței. Iar Polonia a 
întrecut cu 68—58 (36—21) echipa 
Italiei. ® Selecționata feminină 
a Poloniei a întrecut în ultimul 
med de la Kecskemet formația 
Ungariei cu 76—73 (36—36), iar
Italia a învins cu 71—70 (37—32) 
echipa Franței. Clasament final: 
1. Polonia 6 p, 2. Ungaria 5 p, 
3. Italia 4 p. 4. Franța 3 p.

HOCHEI s In cadrul turneului

pe care-1 întreprinde In Ceho
slovacia, echipa S.C. Miercurea 
Ciuc a susținut an meci amical 
cu formația Partizan din locali
tatea Liptovskl Mi'kulas de care 
a fost învinsă cu 4—3 (1—1, 1—1, 
2—1). • La Helsinki s-a desfășu
rat cel de-al doilea meci dintre 
selecționatele Finlandei șl U.R.S.S. 
Hocheiștli sovietici au terminat 
învingători cu 4—3 (0—2, 3—1,
1—0). In primul joc la Tampere, 
echipa U.R.S.S. cîștlgase cu 4—1. 
® Echipa R.D. Germane a jucat 
in deplasare cu selecționata ora
șului Ceske Budejovlce, ta fața 
căreia a pierdut ou 3—5.

NATAȚIE • Cu prilejul cam
pionatelor de înot ale R.P. Chi
neze, desfășurate la Shanghai, 
Feng Dawel a stabilit un nou, 
record național în proba mascu-

lină de 200 m mixt, cu timpul de 
2:11,18. Cu un nou record s-a 
Încheiat șl proba feminină de 
4'00 m mixt in care Liang Wei.fen 
a fost cronometrată în 5:17,79.

ȘAH • După două partide, în 
meciul dintre Nona 'Gaprindașvili 
și Nana Ioseliani, din cadrul se
mifinalelor turneului 
lor, conduce 
l1/2-V2.

TENIS DE 
selecționata 
Chineze a învins 
5—1 formația Japoniei.

Tnt @ Proba de pistol 
din cadrul concursului de 
jing a revenit țintașului 
Lu Zongjian, cu 593 p, urmat de 
americanul Steve Collins — 591 p.

candidate-
Gaprindașvili cu

MASA 9 La Tokio, 
masculină a R.P. 

cu scorul de

viteză 
la Bei- 
chinez

’ eoe 70139 București. rti rf Conte ’6. ot P.t.f.R. *. <el eent.olfi u 5*0 59 f secție corejp. ** 51 09 , interurban *37 i telex 10 330 romtp llporui u B. „laiortlaț.a* 
ru «remaiate > aoanamente prin ILEX1M - departamentul export Import mesa. ?.O. Boi 136-137, lelei H 226. BucurejU. «tr. 13 Decembrie cu. 1 HI. '036J

Madjan.sk

