
încheierea lucrărilor
CELUI DE-AL II-LEA CONGRES
AL CONSILIILOR POPULARE
Expunerea, de excepțională însemnătate, 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

a fost urmărită cu vie satisfacție, 
deplină și unanimă aprobare

Vineri s-au încheiat în Ca
pitală lucrările celui de-al
II-lea Congres al consiliilor
populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale, larg și reprezentativ 
forum de lucru, care, prin ca
racterul dezbaterilor și prin 
hotărîrile pe care le-a adoptat, 
hotărîri de mare însemnătate 
pentru progresul economic al 
tării, pentru înflorirea mate
rială și spirituală a tuturor a- 
șezăriior patriei, 
eveniment de o 
portantă pentru 
mai puternică 
noastre socialiste, pentrn ridi
carea pe trepte și mai Înalte 
a amplului proces de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

La sosirea în sala Congresu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cel
lalt! tovarăși din conducerea 
de partid și de stat sint salu
tați cu deosebită căldură și În
suflețire de participants la lu
crări. în această atmosferă de 
puternic entuziasm, caracteristi
că întîlnirilor conducătorului 
partidului și statului nostru cu 
cei ce muncesc, asistența scan
dează, minute în șir, „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", exnrimînd, și de aceas
tă dată, dragostea nețărmurită 
fată de partid și secretarul 
său general.

în sala congresului, alături 
de delegați se află membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai Guvernului, deputat! 
în Marea Adunare Națională, 
reprezentant! ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat.

Sînt prezent! șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, corespondenți ai presei 
străine.

în prima parte a ședinței, 
condusă de tovarășul Ludovic

a constituit un 
deosebită im- 
afirmarea și 

a democrației

Fazekaș, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, au conti
nuat dezbaterile în plenul con
gresului.

A fost, apoi, constituită 
Camera legislativă a con
siliilor populare, organism al
cătuit din 748 deputați, membri 
ai comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București.

A fost desemnat, de aseme
nea, Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare, for
mat din 125 de membri.

După pauză. lucrările au fost 
conduse de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, mi
nistrul muncii.

Exprimind dorința fierbinte 
a tuturor participanților, tova
rășul Emil Bobu a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul 
în încheierea lucrărilor celui 
de al II-lea Congres al consi
liilor populare județene și al 
președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale.

Intîmpinat cu puternice o- 
vații, cu vii și îndelungi male, 
a luat cuvîntul, în încheierea 
lucrărilor celui de-al II-lea 
Congres al consiliilor populare 
județene și al președinților con
siliilor populare municipale, 
orășenești si comunale, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, expresie grăitoare 
a gândirii novatoare a secreta
rului general al partidului, 
inestimabil document care evi
dențiază cu deosebită claritate

(Continuare in pag. a S-a)
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Azi și mline, In Capitală

TINERI JUDOKA DIN 9 ȚARI LA „INTERNAȚIONALELE ' ROMÂNIEI
în sala de atletism de 1 

Complexul sportiv „23 August 
din Capitală au loc, azi ș 
mîine, Campionatele interna
ționale de judo (tineret) ale 
României. La întrecerile aces
tei ediții jubiliare, a X-a, par
ticipă loturile reprezentative 
din Bulgaria, Franța, R. D. 
Germană, R.F. Germania, Iu
goslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România. Din țara 
noastră concurează, la fiecare 
categorie de greutate, mai 
mulți sportivi.

Cel mai puternic lot este cel 
al Uniunii Sovietice, în com
ponența căruia sînt nu mai 
puțin de 4 campioni unionali : 
G. Buslșvili (cat. semiușoară), 
Gh. Tenadze (ușoară), 
Ghelașvili (mijlocie) și 
Huskivadze (grea).
campioni naționali 
zentat și Polonia : 
(superușoară), E. 
(semlmij locle), G.

D.
D.

4
pre-

Tot cu 
s-a
M. Rybicki 
Manikowski 

Pietrzak

La antrenamentul de ieri dimineață, tinerii judoka din loturile 
Poloniei și Iugoslaviei.

desemnați campionii la cate
goriile mari, iar mîine (de la 
ora 9), la categoriile mici.

(mijlocie) șl J. Przytela (semi
grea).

Azi, la orele 9 și 16, vor fi

Azi, in Divizia A la fotbal

0 SEMIETAPĂ CU CINCI PARTIDE ECHILIBRATE

16-

»•

CLASAMENTUL
1. DINAMO 6 5 0 1 12- 2 10
2. Univ. Craiova 6 5 0 1 9- 3 10
3. F.C.M. Brașov 6 4 1 1 8- 4 9
4. Corvinul 6 4 0 2 15- 4 8
5. F.C. Argeș 6 4 0 2 12- 7 8
6. F.C. Baia M. 6 3 1 2 10- 8 7
7. Chimia Rm. V. 6 3 1 2 11-12 7
8. Politehnica lași 6 3 0 3 10- 8 6

>-10. Sportul stud. 6 3 0 3 11-10 6
Jiul 6 3 0 3 9- 8 6

11. „Poli" Timiș. 6 3 0 3 5- 5 6
12. A.S.A. Tg. M. 6 2 2 2 11-11 6
13. Steaua 6 2 0 4 7- 8 4
14 „U" Cluj Nap. 6 2 0 4 4- 7 4
15. Prog. Vulcan 6 1 1 4 7-15 3

>—17. S.C. Bacâu 6 1 1 4 7-16 3
F.C. Olt 6 1 1 4 3-12 3

18. F.C.M. Galați 6 1 0 5 4-15 2

9 La Galați, duel între Teașcă și Mateiunu, antrenori 
din două generații • La Hunedoara, disputa repre
zentantelor seriilor a lll-a și a ll-a ale Diviziei B © La 
Rm. Vîlcea, între atacurile în valuri ale gazdelor și apă
rarea ermetică a lui Proca ® „Șepcile roșii" speră să-i 
învingă pe învingătorii Stelei ® Primul meci televi
zat de pe „Autobuzul" sau partida echipelor perfect 

egale în clasament

PROGRAMUL ETAPEI

Incepind de luni, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală

F.C.M. GALAȚI 
CORV1NUL 
CHIMIA 
UNIVERSITATEA 
SPORTUL STUD.

- F.C. BAIA MARE
- PROGRESUL VULCAN
- F.C.M. BRAȘOV
- A.S.A. TG. MUREȘ
- JIUL

televizat, de la ora 15)

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR DE BOX

Galați : 
Hunedoara : 
Rm. Vîlcea : 
Cluj-Napoca 
București :

(Stadionul Autobuzul — meci
Toate partidele încep la ora 17, exceptînd meciul de la București.
Meciurile Steaua — F.C. Argeș, F.C. Olt — Dinamo, Universitatea 

Craiova — Politehnica lași șl S.C. Bacău — Politehnica Timișoara au 
fost aminate.

Pește două zile. Palatul spor
turilor și culturii din Capitală 
va cunoaște din nou animația 
specifică marilor competiții 
sportive. Timp de o săptămînă, 
pe ringul din acest impunător 
edificiu cultural-sportiv vor e- 
volua cei mai buni pugiliști ai 
tării, angajați în disputa pen
tru cucerirea celor 11 centuri 
de campioni.

La conferința de presă or
ganizată joi de Federația româ
nă de box ne-au fost puse la 
dispoziție listele participanților 
la ultimul act al întrecerilor 
naționale. în rîndul concuren- 
tilor numărîndu-se cei 88 de 
boxeri calificați la faza de zo
nă. șase dintre reprezentanții 
țării noastre la J.O. de la Mos
cova (D. Șchiopu, D. Radu, D.

Dumitru Cipere (stingă), medaliat cu bronz la J.O., încearcă 
să obțină și titlul de campion național

• Principalii favoriți
Cipere, T. Cercel, FL Livadaru, 
V. Silaghi) și cîțiva sportivi în
vinși la faza de zonă (T. Roșu, 
L Mocanu, D. Viicu, C. Dafi- 
noiu), cărora li s-a acordat a- 
cest drept de către Biroul fe
deral. Patru dintre „olimpici" 
au fcxst suspendați din activi
tatea competitională pină la 
sfîrșitul acestui an, datorită 
comportării lor necorespunză
toare la Jocurile Olimpice do 
la Moscova : S. Cuțov, I. Bu- 
dușan, M. Sîrba și T. Pîrjol 
Semigreul G. Donici, indisponi
bil. nu-și va putea apăra titlul 
de campion național.

O simplă lecturare a liste
lor finaliștilor ne permite să

la cele 11 categorii Campionatele de atletism ale juniorilor

UN CONCURS PENTRU ATLEȚI MICI, 
CU CÎȚIVA SPORTIVI... MARI!

anticipăm că disputele pentru 
centurile de campioni se vor 
da între Al. Turei (Voința Cluj- 
Napoca). V. Baes (Dinamo). A. 
Săli (Farul), D. Șchiopu 
(Steaua), la semimuscă. Prin
cipalii candidați la titlul de 
campion al categoriei muscă
par a fi Gh. Govici (Steaua), 
M. Vișan (Metalul Bocșa). T 
Ghinea (Mecanică fină Buc.). 
A. Sîrcă (C.S. Zalău) ri N. 
Șeitan (Litoral Mangalia). Tre
cut la o categorie superioară 
de greutate, D. Radu (Steaua) 
va avea o misiune dificilă în 
lupta pentru centura „cocoși
lor". Cel mai îndreptățit pre
tendent la primul loc este me
daliatul cu bronz la J. O. se
verineanul D. Cipere. Nu tre
buie minimalizate nici sansele 
rapidistului Gh. Brumă ale ti
mișoreanului D. Voinescu sau 
ale Iul N. Bumb (C.S. Zalău', 
cel care l-a eliminat, la „zonă", 
pe campionul T. Dinu. La pa
nă, principalul favorit este T.

Mihai TRANCA

(Continuare în vag a 6-aș

In pag 4-5
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| Azi: box, natafie și haltere!

Anuala sărbătoare a atletis
mului prilejuită de desfășu
rarea finalelor campionatelor 
naționale ale juniorilor, găz
duită de Stadionul Republicii, 
a adunat la startul diferitelor 
probe marea majoritate a spe
ranțelor noastre pentru „atle
tismul de mîine" întrecerile, 
în ansamblu la un nivel — 
totuși .— mulțumitor, au oferit 
destule constatări pozitive, cu 
referire în principal la atleții 
pe care-i așteptăm să vină tot 
mai în față, dar, totodată, 
ne-au arătat și multe neîmpli- 
niri, mai vechi sau mai noi I

O primă concluzie care s-a 
impus a fost aceea că actuala 
ediție a competiției a oferit 
un concurs... cuminte, in ca
drul căruia favoriții, aproape 
fără excepție, s-au impus net;

I

I

ceea ce poate fi considerat că 
este bine, dar la fel se poate 
spune și invers, existînd, de

Sorin Matei este deasupra la... 
2,28 m. Pină la urmă recordul 
n-a căzut dar... a căzut șta

cheta !
pe acum, tendința unor „se
natori de drept !“

Vedetele primei zile a cam
pionatelor au fost după păre-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)



AL DOILEA TRIAL AL LOTULUI DE RUGBY
• Testul decisiv - In 
deschidere: România
Ieri după-amiază pe terenul 

de rugby al complexului din 
Ghencea a avut loc al doilea 
trial pentru formarea lotului 
reprezentativ în perspectiva 
turneului în Irlanda și Anglia, 
din octombrie. De această da
tă, indîrjita luptă a grămezilor 
din primul joc a făcut loc 
unor faze mult mai curgă
toare, ,au fost folosiți și selec- 
ționabili care miercuri au ră
mas în tribune, unii rugbyști 
s-au prezentat la un .nivel su
perior comparativ cu ceea ce 
arătaseră cu două zile mai 
Înainte, alții au confirmat și 
acum.

Nu o vom lua înaintea selec
ționerilor cu... nominalizările, 
mai cu seamă că accidentările 
— nu prea grave, ce-i drept, 
exceptînd-o poate pe aceea, 
de miercuri, a lui Bucos — se 
țin lanț ! Trebuie să arătăm 
doar că, dacă în privința anu
mitor posturi, cum e cazul 
jucătorilor de linia a treia, ai 
de unde alege, sînt în schimb 
altele (centri, fundaș) pentru 
care candidaturile autentice 
aînt extrem de reduse.

Și ieri ș-au alcătuit două e-

ț

0 NOUĂ FORMULĂ A DIVIZIEI SECUNDE
Devenită în ultima vreme, un 

veritabil eșalon al tinereții, divi
zia secundă de rugby pornește 
iarăși la drum. Noul campionat 
se prezintă într-o „haină* compe- 
tlțională inedită : sporirea numă
rului echipelor participante la 
întrecere, alăturată și altor ra
țiuni de ordin practic, a deter
minat alcătuirea a ȘASE serii, în 
loc de patru, ca pînă acum. în 
ceea ce privește noutățile nomi
nale, este interesant de semnalat 
mai întîi prezența Craiovei cu 
două formații, „premiera* numin- 
du-se C.F.R. Să sperăm că nu 
va fi vorba numai de o creș
tere... cantitativă. Remarcabilă 
ne apare, apoi, înființarea echi
pelor C.S.U. Oradea și Carpați 
Mîrșa, consecință logică a rodni
cei activități cu juniorii desfă
șurată în aceste centre. Dacă 
Automobilul Constanța pornește 
pe drumul performanței într-o 
zonă a rugbyului. apariția balo
nului oval pe meleagurile vrîn- 
cene constituie, realmente, o 
autentică premieră. Nu ne rămî- 
ne decît să-i urăm echipei 
LU.C. Milcov Focșani — ca și 
celorlalte debutante — viață lun
gă, nu numai în... divizia se
cundă !

în prima etapă de mîine, de 
la care așteptăm un... pas cu 
dreptul, programul este următo
rul : seria I : Vulcan București

Turneele Diviziei A de volei
... .............................................................................................. ... )

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - RAPID 3-2 (feminin)
Șl ta ziua a treia a turneelor 

campionatelor Diviziei A de 
volei, care se desfășoară la Tg. 
Jiu șl Tîrgoviște (feminin), Deva 
șl Focșani (masculin), s-a.u des
fășurat multe partide disputate, 
dar caracteristică pentru majori
tatea echipelor este Inconstanța 
pe parcursul seturilor și meciu
rilor. Iată amănunte :

FEMININ

aminti 
lor ta- 
«tlrnlt 

partida

TÎRGOVIȘTE, 12 (prin telefon). 
Singura echipă neînvinsă după 
trei etape, ta seria a n-a a cam
pionatului feminin, este Chimpex 
Constanța, pare a tatrecut șl pe 
Maratex Baia Mare : 3—1 (—9,16, 
11, 6). Dar, constănțencele au 
tatlmpinat serioase dificultăți ta 
primele două seturi, pe cel din
ții cedlndu-l clar, și fiind la un 
mare pas de a-4 pierde pe ur
mătorul (Manatex a condus cu 
1*—8). Treptat tasă, voleibalis
tele de pe litoral au intrat ta 
cadență șl au pus stăptnlre pe 
joc. Remarcate : Uliana Vă
duva, Marta Marinescu șl Otllla 
■ecoșan (Chimpex). Doina Săvolu 
M Maria Onciu (Maratex). Ar
bitraj bun : C. Păduraru (Timi
șoara) șl L. Grfln (Tg. Mureș).

Cu siguranță, voleibalistele de 
h Știința Bacău tșl vor 
Multă vreme de prestația 
Credibil de slabă, care a 
fraritate tn tribune, tn paruua 
cu Universitatea Craiova. Pur șl 
simplu, băcăuancele au făcut 0 
pentbUfi figurație. Universitatea 
etștîgtnd fără mari eforturi eu 
»—0 «. T, 4). Arbitrii v. Ctllo- 
reanu (CTtrJ-Napoca) «i N. 
teșanu (Bucureștii nu au avut 
probleme.

Ultima partidă. Rapid — Unt- 
pers Halea București, s-a desfă
șurat sub semnul echfflbruhtl șl 
• disputei deosebite, aceste două 
•chipe, foarte bine pregătite teh
nic șl tactic, furniztnd cel mal 
frumos foc de ptnă acum. Scor 
flnal : 2—2 (lî. -4. -Ș, 5, »), 
pentru Universitatea, al eftrul 
•extet a-a remarcat tn corpore. 
Art*raj foarte bun prestat de V. 
Banghel șl I. Armeana (Buca-

Gi-

Aurelian BREBEANU
TG. JIU, 12 (prin telefon). 

CJ.U. Galati — Olimpia Oradea 

Parcul copilului • In
Ounlori) - R.D.G. (seniori)

chipe. în prima au evoluat : 
Codoj — Fuicu, Leșan, Lungu, 
Mdea — Alexandru, Suciu — 
Stoica, Borș, Rădulescu (Gri- 
gore) — Caragea, Dărăban — 
Scarlat, Ortelecan, GKeorghe. 
tn cealaltă : Petre (Bidirel)
— Holban, Vasile, Vărzaru, Za- 
fiescu II — Podărăscu (Bezuș- 
cu). Anton — Nache (Moț), FI. 
Constantin, C. Florea — M. 
Ionescu, Postolachi (Demian)
— Cioarec, Munteanu (Corne- 
liu), Mușat (Dinu). Mai omo
geni pe grămadă — evoluau în 
ea cinci dinamovlști —. mai 
limpezi în acțiuni și Incisivi 
pe treisferturi, primii au cîș- 
tigat cu 32—18 (26—12), rea
lizatorii lor fiind Aldea 3, 
Ortelecan, Rădulescu, Fuicu — 
eseuri, patru transformate de 
Alexandru, iar de partea cea-x 
laltă au înscris Munteanu, An
ton, Zafiescu II — eseuri, 
două transformate de Petre, 
unul de Holban.

Ultimul joc: duminică, . de 
la ora 10,30, în Parcul copilu
lui, avînd în deschidere, la 
ora 9, partida România (ju
niori) — R.D.G. (seniori).

Geo RAEȚCHI

— Ș. N. Oltenița, CJF.R. Craiova
— Electroputere Craiova, Gloria 
București — Rulmentul Alexan
dria ; seria a n-a ; Dunărea 
Giurgiu — Dacii I.P.A. Sibiu, 
R. C. Sportul studențesc n — 
I.O.B. Balș, Petrochimistul Pi
tești — Unirea Să cele (meciul 
Aeronautica București — Știința 
București se va disputa la 8 oc
tombrie) ; seria a III-a : Carpați 
Mîrșa — C.F.R. Cluj-Napoca, Po
litehnica Cluj-Napoca — Minerul 
Lupeni, C.S.U. Oradea — Elec- 
trotimiș Timișoara, Constructorul 
Alba luliâ ■— Metalurgistul Cu- 
gir ; seria a TV-a : Voința Con
stanța — I.T.C. Constanța, Por
tul Constanța — T.C. Ind. Midia, 
Dacia Constanța — Farul n Con
stanța. Metalul Mangalia — Chi
mia Năvodari (Automobilul Con
stanța .,stă*) ; seria a V-a : Au
tomobilul Galați — Olimpia Bucu
rești, Rapid C.F.R. Galați — Ra- 
pdd C.F.R. Fetești, Automobilul 
Măcln — C.F.R. Constanța, Pes
cărușul Tulcea — Rapid Buzău ; 
seria a VT-a : C.S.M. Suceava — 
C.F.R. Brașov. I.U.C. Milcov Foc
șani — Chimia Bacău, Rulmentul 
H Bîrlad — U.R.A. Tecuci, Po
litehnica n lași — C.F.R. Su
ceava.
• Duminică, In meci restanță 

In Divizia A : Constructorul Con
stanța — C.SJVL Sibiu.

3—0 (9, 10, 14). S-au remarcat :
Crlna Georgescu șl Maria Muscă, 
de la învingătoare, Marla Gher
man de la orădence.

Dinamo București — Penicilina 
Iași 3—0 (5, 9, 4). Cum era de 
așteptat, dinamovistele au eîștl- 
gat ușor o partidă în care s-au 
remarcat Carmen Cadar și Co
rina Crivăț, Iar de la leșence. 
Carmen Cuejdeanu șl Gabriela 
Coman.

Farul Constanța — Universita
tea Timișoara 3—0 (fi, H. 14). 
S-au evidențiat : Maria Enache, 
Gelil Gulmlza și Iullana Enescu, 
de la învingă to are. Doina Ghea
ră șl Marla Rusu, de la studente. 
(P. CRI STE A — eoresp,).

MASCULIN

FOCȘANI, 12 (prin telefon). 
Politehnica Timișoara — Petrolul 
Ploiești 3—1 (5, 5, —8, 3). Victo
rie meritată și aplaudată a Po
litehnicii care, după un început 
toarte bun, înregistrează o că
dere, perm Ițind petroliștilor să 
câștige primul set de La înce
putul întrecerilor. Principalii rea
lizatori ; Grădinara, Vînătu șl 
Cîonca (Politehnica). Foarte bun 
arbitrajul cuplului Al. Ignat (Tg. 
Mureș) — S. Popescu (Constan
ta).

Universitatea Craiova — Cal
culatorul București 3—0 (fi, 2, 
*>• Victorie scontată a echipei 
cralovene. care a avut în Zio*ea 
fl N. Stolan principalii factori 
mo trld al victoriei. Bun arbi
trajul asigurat de V. Arhfre (Bra
șov) șl c, Mușat (Constanța).

Dinam o București — C.S.M. 
Drita Tulcea 3—0 (4, 3, g). Cam- 
Py^îi și-au surclasat adversarii 
oferind o demonstrație de volei 
pratt aplaudat. Serviciile lud Tu- 
tovan au făcut ravagii. Arbitraj 
foarte bun al cuplului Gh. io
nescu (Bucureștii — V. Topor 
(Focșani). (AL. NTCITTTA — co- 
resp.).

DEVA, 12 (prin telefon). Aici 
la Deva, Silvanla a fost la un 
pas de a” realiza surpriza în 
meciul cu Viitorul Bacău. După 
ce au cflștigat setul al doilea, 
egallnd situația pe tabela de

Azi și mline, In Grecia

ÎNTRECERILE BALCANICE DE CANOTAJ
YOANNINA, 12 (prin tele

fon). După exact cinci ani, fru
moasa localitate Yoannina. a- 
flată la 450 km de Atena, găz
duiește din nou întrecerile ce
lor mai buni canotori din Bal
cani. Plecați din Capitală joi 
la amiază, sportivii români 
și-au continuat drumul de la 
Atena pînă la destinație cu 
autocarul, distanță asemănă
toare cu... București — Cluj- 
Napoca (punctat cu o traver
sare cu fery-boatul la Patras). 
Ei au ajuns la căminul Uni
versității din localitate. unde 
se află cazați. în primele cea
suri ale dimineții de vineri. 
După o scurtă odihnă, repre
zentanții noștri. în frunte cu 
Sanda Toma, campioană olim
pică și mondială, incontestabil 
vedeta nr. 1 a concursului, s-au 
deplasat la lacul de la 
Limnopoula pentru a-și lua în 
primire ambarcațiile și a face 
o scurtă acomodare.

Cele 21' probe din program : 
seniori (8), senioare (3). juniori 
(8) și cădeți (2) se desfășoară 
în două regate : prima sîmbă- 
tă de la ora 8,40. iar cea de

PRIMELE DERBYURI LA

Dinamovistul Mircea Grabovschi 
Dinamo Brașov (fază din meciul 
Brașov, disputat in prima etapă 
tului).

marcaj, jucătorii din Șiimleu 
Silvaniei s-au mobilizat în con
tinuare cîștigînd și setul urmă
tor. Se părea că vor realiza chiar 
prima lor victorie din turneu. 
Dar elevii antrenorului V. Băie- 
tan s-au demobilizat. unitatea 
echipei s-a destrămat șl el au 
pierdut următoarele două seturi 
șl, deci, meciul. Scor final : 3—2 
(9, —15, —10, 7, 7) pentru Vii
torul Bacău. Băcăuanii, cu un 
sextet mai omogen, au avut în 
Păduraru, Rodeanu și Ionescu o 
„tripletă* de mare luptă. De la 
învinși s-au remarcat Bărolu șl 
tînărul V. Ciontoș. Arbitraj bun: 
Al. Dragomlr (București) șl D. 
Dobrescu (Ploiești).

Meciul Steaua Tractorul Bra
șov a răsplătit publicul din 
Deva care aproape a umplut 
Sala Sporturilor. în duda scoru
lui — 3—0 (6, 5. 8) pentru Stea
ua — brașovenii au dat o re
plică dîrză contribuind ,1a crea
rea unor faze spectaculoase. E- 
vidențiațl : Macavei, N. Pop și 
Mina (Steaua), respectiv Hîrnia 
șl Sterea (Tractorul). Arbitri : 
O. Drăgan (Timi'șoara) — M. Ze- 
lînschl (București).

Explorări Baia Mare — C.S.M. 
Suceava 3—1 (12, 9, —13, 9).

Sever NORAN 

Un minut 
deETICA BIZARA PIRUETĂ A ANTRENORULUI

Nu mică ne-a fost mirarea cînd, La debutul 
turneului feminin de la Tîrgovilște am constatat 
că Universitatea Craiova se prezintă La un nivel 
scăzut de pregătire, fiind învinsă net de Uni
versitatea București, în ciuda unui lot craiovean 
mult mai bogat în jucătoare de valoare, mai 
experimentat, în care figurează cîteva foste sau 
actuale componente ale loturilor reprezentative 
(Marilena Dubinciuc, Camelia Ursache, Maria 
Mititelu, Constanța Djnculiță-Militaru, Camelia 
Tomeci). Pentru a ne edifica, l-am întrebat pe an
trenorul (de categoria a patra 1) Ion Constantinescu 
ce se întîmplă cu echipa. Explicația sa nu ne-a sur
prins, căci confirma realitatea din teren : „n-am 
putut să facem pregătire ca lumea... Unele fete 
au lipsit de la pregătire, iar cu celelalte am fă
cut doar cîteva antrenamente, deoarece Sala 
sporturilor din Craiova a fost ocupată cu alte

activități*. (Dar pregătirea se poate face vara 
numai în sală ?). Nu mică ne-a fost însă sur
priza a doua zi cînd, la sfîrșitul partidei cu 
Maratex, cîștigată nu fără emoții de studente 
(adversarele lor afllndu-se și ele în situație 
grea), antrenorul I. C. a avut o ieșire ciudată, 
ofensatoare, vizavi de cronicar, nemaifiind de 
acord cu părerea exprimată în rubrica noastră, 
aceea că echipa este insuficient pregătită, deși 
înainte de meciul de joi afirmase în public că 
aprecierea e justă. Ciudată această piruetă de 
1&0 de grade. Nu credem că prin asemenea alti
tudini un antrenor se poate justifica față de 
conducerea clubului său, ci prin muncă serioasă 
și competentă. Să ne mai întrebăm de ce ta
lentatele jucătoare care vin la Craiova din pe
piniere valoroase din țară nu mai rămîn în „na
ționale" 7

a doua duminică, de Ia aceeași 
oră.

Țara noastră va fi reprezen
tată în 14 din cele 21 de curse. 
Ca o noutate, antrenorul eme
rit Victor Mociani a înscris la 
dublu vîsle pe Sofia Banovici 
și Aneta Mihaly, care la J.O. 
de la Moscova au tras în barca 
de 4 vîsle. Și echipajul de la 
2 f.c. este inedit, tehnicienii 
preferind pe tinerele Rodica 
Pușcatu și Florica Bucur, re
cent medaliate cu bronz la 
J.O. în proba de 8+1. în fine, 
Petre Ceapura (38 de ani) și 
Ladislau Lovrenschi vor concu
ra, la Yoannina, pentru ultima 
oară în lunga lor carieră.

Dintre canotorii noștri, mari 
șanse de a se impune au Va
ier Toma împreună cu Con
stantin Postoiu la 2 f.c., ca și 
echipajul de 4 rame. Cum este 
și firesc. însă, toată atenția se 
îndreaptă spre evoluția marii 
noastre campioane Sanda 
Toma, care ne-a declarat : 
„Vreau să păstrez toate titlu
rile pe care le-am cîștigat pînă 
acum. Și voi începe cu cel bal
canic !...“

Adrian VASILIU

șutează la poarta formației 
Dinamo București — Dinamo 
a actualei ediții a campiona- 

Foto : Dragoș NEAGU
Echipele divizionare A ale 

handbalului nostru intră lntr-o 
„săptămînă de foc". La 14. 18 
șl 21 septembrie ele susțin eta
pele a II-a, a III-a si a IV-a 
ale turului campionatului na
țional, adică trei jocuri în 8 
zile. împovărate și de lungi 
deplasări...

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR
(Urmare din vag t) 

rea noastră, sulițașa Cristina 
Dobrinoiu, care a aruncat, de 
două ori 55,90 m și săritorul 
Sorin Matei, care, după ce a 
trecut ușor, din prima încer
care, la 2,20 m, a urcat direct 
la 2,28 m, străduindu-se pentru 
un nou record de juniori și
seniori. Iatâ acum cîteva din
tre rezultatele de vineri :

FETE : 100 m : Nicoleta Lia
(CSȘA Craiova) 11,7 , Lucia Ne-
govan. (Steaua) 11,9 ; 400 m :
Daniela Matei (CS Brăila) 54.9,
LivLa Rosloveanu (CSȘ 1 Galați) 
57,6 ; lungime : Ani șo ara Cușimir 
(CSȘ Brăila) 6,22 m, Marieta Ucu 
(CSȘ Cetate Deva) 6,19 m ; su
liță : Cristina Dobrinoiu (Musce
lul C-lung) 55,9-0 m, Maria Bor- 
dianu (CSȘ Bacău) 46,84 ;

•BĂIEȚI • îoo m î C. Hăpăianu 
(CSȘA nr. 4 Buc.) 10,3, M. Co
rnele (CSȘA nr. 4 Buc.) 10,8 ; 
400 m : D. Preoțescu (CSȘA nr.
4 Buc.) 48,3, R. Drăgușanu

CONCURSURILE 
REPUBLICANE 

DE ORIENTARE 
TURISTICĂ

Au luat sfîrșit Concursu
rile naționale ale copiilor și 
Campionatele naționale ale ju
niorilor mici la orientare tu
ristică desfășurate în zona Pă
durii Comana (iudețul Ilfov).

Rezultate: CONCURSURILE
REPUBLICANE, feminin. 11 
ani — 1. Ileana Jeler (Voința 
B. Mare), 2. Tatiana Moise 
(Strungul Arad), 3. Maria De- 
cuseară (Danubius Galați) : 13 
ani : 1. Gabriela Marola (Ga
lați), 2. Marilena Arușilor 
(Galați), 3. Ildiko Solomayer 
(Un-io Satu Mare). Băieți. 11 
ani : 1. K. Chinde (Oradea). 2. 
F. Hodiș (Arad), 3. S. Chiurlea 
(Buc.). Băieți 13 ani : 1. C. 
Racz (Chemun, B. Mare). 2. 
O. Duca (Hunedoara), 3. St. 
Orvan (Bistrița). Campionatele 
republicane : fete, 15 ani : 1. 
Elisabeta' Revesz (Satu Mare),
2. Gabriela Racu (C.S.U. Buc.),
3. Onița Nechiti (Bistrița). Bă
ieți : 1. L. Roman (C.S.U. 
Buc.). 2. Gh. Aelenei (B. Ma
re), 3. A. Naghl (Voința Tg. 
Mureș). (S. N.).

HANDBAL
Maratonul începe miine. cind 

aUt băieții cit și fetele își 
dispută partidele etapei e II-a 
Programul este următorul :

Băieți :
Piatra Neamț : Reionul Săvi- 

nești — Dinamo București
Arad : Gloria — Steaua 
Bacău : C.S.M. Borzești — 

Politehnica Timișoara
Craiova : Universitatea —

Știința Bacău
Brașov : Dinamo — H.C. Min- 

aur Baia Mare
Fete :
Baia Mare : Constructorul — 

Universitatea Cluj-Napoca
Tg. Mureș : Mureșul — Rul

mentul Brașov
Bacău : Textila Buhuși — 

TEROM Iași
Timișoara : Universitatea — 

Știinfa Bacău
București : Progresul — Con

structorul Timișoara (meciul are 
loc duminică la ora 11,30, in 
sala Floreasca).

Așadar, în perspectivă, cîte- 
va derbyuri. La băieți, meciu
rile Gloria — Steaua (arădenii 
s-au dovedit redutabili în în- 
tîlnirea cu Politehnica, dispu
tată în prima etapă) si Dina
mo Brașov — H.C. Minaur 
(Băimărenii au de străpuns mîi
ne și joi „zidul dinamovist". 
jucînd consecutiv. în deplasa
re 1, cu Dinamo Brașov si Di
namo București ; va reuși tînă- 
ra echipă a lui Lascăr Pană 
„eventul" ?). iar la fete, partida 
de Ia Timisoara : Universitatea 
— Știința Bacău.

(CSȘA C-lung) 49,6 ; 110 mg : L. 
Giurgian (CSȘ Lie. 2 Buc.) 14,5,
I. Păcioian.u (CSȘA C-lung) 14,6; 
înălțime : S. Matei (CSȘ Lie. 2 

.Buc.) 2,20 m, E. Popescu (CSȘ 
Lie. 2 Buc.) 2,15 m ; prăjină : 
R. Stănesicu (CSȘ Lie. 2 Buc.) 
4,90 m, D. Ștefan (CSȘA C-lung) 
4,20 m ; suliță : N. Roată (CSȘ 
Brăila) 69,86 ,m, M. Andrușcă 
(CSM Suc.) 61,2.2 m. Concursul 
continuă astăzi de la ora 9 și 16.

★
în cadrul concursului atletic 

(demonstrativ) de la Bologna, 
prilejuit de Festivalul ziarului 
l’Unita, organ al Partidului Co
munist Italian, în proba feminină 
de 200 m Maria Samungi a fost 
cronometrată în 24,42, Elena Tă- 
rîță în 24,49 și Ni cui lua Lazarciuc 
în 21,62. La 400 mg, Horia Toboc 
a realizat 52,51 s.

® A încetat din viață Constan
tin Aioanei fost component al 
clubului Steaua, multiplu cam
pion și recordman național la 
3 OM m obst. și 5 000 m. dețină
torul carnetului de maestru al 
sportului cu nr. 1 din țara noas
tră.



începe un nou an 

de învățămînt
EXERCIȚIUL FIZIC Șl SPORTUL -
PRIETENII TINERETULUI STUDIOS

Pentru milioanele de elevi și studenți ai 
patriei noastre, pentru cadrele didactice 
chemate să pregătească pentru muncă 

și viață tinăra generație, ziua de 15 septem
brie marchează un eveniment deosebit : în
cepe un nou an de invățămint.

înaintea acestui start, prilej de bucurie și de

emoție, de angajare a întregului tineret stu
dios intr-o muncâ temeinică cu cartea, in ate- 
lierele-școală sau in laboratoare, ne propunem 
să redăm in această pagină citeva aspecte le
gate de educația fizică și activitatea sportivă a 
tineretului studios ți cadrelor de specialitate, 
de pregătirea noului an de învățămînt.

FIECARE COPIL SĂ SIMTĂ
DIN PLIN BUCURIA MIȘCĂRII I"

în școlile dimbovifene

EDUCAȚIA FIZICĂ - MATERIE DIN PROGRAMĂI
Pentru cei peste 270 de pro

fesori de specialitate din uni
tățile școlare dîmbovițene orele 
de educație fizică și activită
țile sportive au început odată 
cu consfătuirea de lucru a ca
drelor didactice de specialitate. 
S-a făcut cu acest prilej o ana
liză amănunțită a tuturor as
pectelor relevate de acțiunile 
desfășurate în anul școlar tre
cut.

Din documentele acestei „a- 
vanpremiere" școlare am reți
nut. pe lingă aspecte lăudabile, 
faptul că nu puține sînt dato
riile neonorate ale unor pro
fesori și nu puține măsurile 
care trebuie luate pentru ridi
carea activității de educație fi
zică la nivelul exigențelor. Așa. 
de pildă, s-a relevat faptul că 
în unele unități de învățămînt 
de la sate (Gura Ocniței. Ghe- 
boieni. Dragomirești, Ocnlța, 
Valea Leurzii. Bădenî, Burduca, 
Ulmenl. Petrești, Serdanu, Cos- 
tești-deal) îndeobște, cei ce 
predau orele ' de educație 
fizică nu se pregătesc cum 
trebuie pentru lecție, n-au 
o tematică precisă, nu uti
lizează material didactic adec-

vat ; că in alte unități școlare 
(din Viforîta. Vlădeni, Șc. gen. 
4 Pucioasa. Șc. gen. 6 Găești, 
C.S.S. Tîrgoviște) profesorii vin 
la lecție ia costume de stradă 
și susțin „ora" stînd pe scaun, 
sau că în foarte multe scoli se 
neglijează organizarea etapelor 
de masă ale unor competiții, tri- 
mițîndu-se la etapele superioa
re elevi aleși la intîmplare. Al
teori, profesorii nu onorează 
competițiile la care și-au în
scris elevii, nu Iși aduc o con
tribuție deosebită, unii deloc, 
la depistarea și pregătirea unor 
tinere talente care să fie În
drumate spre secțiile de per
formanță ; in fine, că nu se 
organizează suficiente întreceri 
sportive pentru elevi.

în cadrul dezbaterilor s-au 
făcut o serie de propuneri de 
îndreptare a situației educației 
fizice și sportului școlar. între 
care : „stabilirea de către in
spectorat a unor linii directoa
re precise pentru desfășurarea 
lecțiilor de educație fizică" 
(prof. L. Abramescu. Șc. gen. 
1 Pucioasa) ; „organizarea unor 
acțiuni de selecție în rtndul 
elevilor" (prof. C. Marinescu,

Sublinieri

CIT CINTAREȘTE
în preajma deschiderii nou

lui an școlar, ziarul nostru a 
abordat, între altele, modul 
cum este pregătită baza ma
terială necesară orelor de edu
cație fizică. Iată. însă, că pro
blema care face obiectul rîn- 
durilor de față nu are, la pri
ma vedere, o legătură directă 
cu educația fizică. Subliniem : 
doar la prima vedere. 
cultăm, mai întîl, trei

Conf univ. dr. Nicu 
directorul Centrului de 
tari, pentru educație fizică 
sport : '
este un exercițiu predominant 
static, cu o durată de ordinul 
minutelor in zonele urbane și 
cel puțin dublată in cele ru
rale Fondul problemei il con
stituie încărcătura ghiozdanu
lui, care are tendința să creas
că necontrolat. Cintărit, un
ghiozdan poate să ajungă la
peste 4 kg. Dacă adăugăm că 
și brațul de ,,rezervă" este o- 
cupat, cel mai adesea, cu alte 
obiecte didactice, vom vedea 
că școlarul face un efort mo- 
tric și volitional susținut. Dacă 
il socotim in timp, vom avea 
imaginea clară a căuzelor care 
pot produce, mai devreme sau 
mai tirziu, dezarmonii in dez
voltarea lui fizică".

Ing. Reveica Turdean, 
laborator creație al C.I.P.C.Î. : 
„Cine are copii de școală sau 
cine a avut curiozitatea să pri
vească mai atent la elevi, sint 
sigură că a văzut cu cită difi
cultate iși duc unii dintre ei 
ghiozdanul. Dificultatea iși gă
sește, in primul rind, expli
cația in excesul de obiecte di
dactice, dar, recunoaștem, și in 
greutatea însăși a ghiozdanu
lui. De aceea. preocupările 
noastre se îndreaptă și spre 
acest domeniu — și ultimul 
Tirg de mostre a dovedit-o — 
pentru a găsi soluții care si 
vină in ajutorul elevilor. Ce 
folos că noi reducem greutatea 
materialelor, in timp ce unii 
profesori mai solicită citeva 
caiete in plus ! ? Sintem nu 
numai creatori — și, deci, pre
ocupați și de latura estetică a 
dezvoltării tinerilor — dar șl 
părinți, interesați să avem co
pii sănătoși fizic".

Ing. Vera Dlnlcă: „Am un 
băiat, acum in clasa a lll-a. 
l-am cintărit de multe ori

Să as- 
opinii : 
Alexe, 
cerce- 

Și .Purtatul ghiozdanului

șef

UN GHIOZDAN ?
ghiozdanul și, de fiecare dată, 
am rămas surprinsă de greu
tatea sa. De ce este oare ne
voie de un caiet gros de 100 
de file, cind și unul normal 
este suficient 7 De ce nu 
găsește soluția ca blocul 
desen și celelalte obiecte 
cesare acestei discipline 
borcane, pensule ș.a. — 
ținute intr-un dulap in 
Și exemplele ar putea 
nua... De fapt, ceea ce 
spus nu este specific 
copilul meu, ci și pentru toți 
ceilalți. Oare profesorii nu au 
copii ?“.

Așadar, aparent. subiectul 
nu are fond... sportiv, dar dacă 
avem în vedere că în fiecare 
școală există cel puțin un pro
fesor cu specialitatea educație 
fizică, a cărui menire este să 
intervină în toate problemele, 
legate de „armonia fizică", 
chiar dacă nu se înscriu direct 
în atribuțiile sale, atunci a- 
jungem la concluzia că este o 
chestiune sportivă. în plus, 
credem noi, este o „atribuție 
de catedră", pentru că profe
sorul de educație fizică trebuie 
să fie un neobosit propagator 
al ideii de armonie a corpului. 
Că „problema ghiozdanului" 
este de actualitate o demon
strează și faptul că tot mai 
mult, pe plan mondial, ea este 
ridicată de părinți. sociologi, 
cadre didactice de specialitate 
și de alți oameni de știință.

Ne aflăm în fața unui nou 
an școlar. Este momentul po
trivit, deci, de a aduce în dis
cuție și această temă...

se
de 

ne-

fiesă ... 
clasă? 
conti- 
v-am 

pentru

Emanuel FANTANEANU

C.S.Ș. Tîrgoviște) ; „o propagan
dă vizuală și o muncă educa
tivă la parametri superiori în 
grupele sportive" (prof. Svetla
na Petre. Lie. ind. 4 Tîrgoviște). 
A fost o consfătuire plină de în
vățăminte, acum, la început de 
an școlar. Numai de n-ar ră- 
mlne aceste învățăminte numai 
pe hirtie !...

Desigur, felul în care se vor 
desfășura lecțiile de educație 
fizică în noul an depinde și de 
preocuparea pentru asigurarea 
bazei materiale. Prof. C. 
guț, prim-vicepreședinte 
C.M.E.F.S. Tîrgoviște. 
tuat zilele acestea un 
chetă, interesat să afle 
te stadiul pregătirilor, 
tarea sa : în puține 
școlare (lie. ind. 2. 4 și 5. șc. 
gen. 2. 6 și 8) orele se pot 
ține, fiindcă totul este pregătit 
cu multă grijă. Se referea, fi
rește. la bazele sportive. în al
tele, însă (șc. gen. 3. unde te
renurile sint pUne de buruieni, 
cărămizi și var. iar instalațiile 
sportive deteriorate ! șc. gen. 9 
și 10 și lie. ind. I.U.P.. unde 
bazele sportive sint părăginite ; 
lie. economic, lie. „Ienăchită 
Văcărescu", lie. ind. 3. unde 
predomină aspectele de șan
tier ; lie. ind. 6. unde bazele 
sportive sint dezafectate, spa
țiul fiind rezervat unor garaje) 
practic ora de educație fizică 
și celelalte activități sportive nu 
au șansă să se țină... Autorul 
raidului ne-a mărturisit că pes
te tot a întîlnit o grijă deose
bită pentru asigurarea condiți
ilor de lucru celorlalte obiecte 
de învățămînt. Foarte bine ! De 
ce nu, însă, și pentru orele de 
sănătate 7 Doar sint în pro
gramă !

Aurelian BREBEANU

Ne
al 

a efec- 
raid-an- 
care es- 
Cons tă
uni tăți

® Să asigurăm copiilor disciplina mișcării
• Obosind mușchii, se odihnește creierul 
® Un nu hotărît scutirilor medicale nejustificate

— Tovarășe dr. Ignat aveți 
o practică bogată în munca 
de medic sportiv, în activita
tea cu copiii și tineretul...

— Anul acesta am împlinit 
26 de ani de activitate!

— Deci, o experiență înde
lungată. Ce importanță acor
dați exercițiului fizic la copii 7

— Practicarea exercițiului fi
zic. zilnic, încă din fragedă 
copilărie, este o necesitate, un 
element decisiv pentru dezvol
tarea armonioasă a generațiilor 
in plină formare. Fac preci
zarea : zilnic ! Pentru că. sin
gure, orele de educație fizici 
din grădinițe și școli nu pot 
răspunde integral cerinței fun
damentale pusă in fața învăță
mântului, de a contribui la 
creșterea unor tineri sănătoși 
și puternici. Și incă o preci
zare : exercițiu fizic zilnic, dar 
organizat, deci nu haotic, in- 
tîmplător, ci într-un colectiv, 
într-o asociație sau club, mib 
îndrumarea unor instructori, 
antrenori sau profesori, pentru 
a se asigura copilului o disci
plină a mișcării. Consider că, 
in acest sens, întrecerile orga
nizate in școli, in cartiere, sub 
egida „Daciadei", stimulează 
dorința de afirmare a copiilor, 
ajutindu-i să parcurgă primele 
etape ale devenirii de viitori 
sportivi (nu puțini ajung in 
cluburi, vizînd performanța!).

— Cum ați concepe o zi din 
activitatea unui copil de 
școală 7

_— Dimineața, la deșteptare, 
citeva exerciții de gimnastică. 
Patru, cinci minute de miș
care au menirea să oxigeneze 
într-o asemenea măsură cre
ierul, incit acesta este capabil 
să facă față asimilărilor de 
cunoștințe dintr-o zi. de școală. 
După-amiază, cel puțin 90 de 
minute de mișcare. practicind 
un sport, cel spre care copilul 
simte atracție și pentru care 
posedă calități. Dar, din nou 
precizarea : nu oricum, ci or
donat, dirijat, astfel ca această

„porție" de mișcare să aibă șl 
o eficiență ; obosind mușchii, 
se odihnește creierul.

— Mulți părinți cred că, 
practicing exercițiul fizic, co
piii lor pot mînca oricît — se și- 
bucură cind au un apetit ne
obișnuit — și oricum, cind li 
se face foame.

— Un apetit bun trebuie să 
fie in concordanță cu o ali
mentație rațională, cu un echi
libru intre consumul de pro
duse zaharoase, proteinice, li- 
pidice și de vitamine. Toate 
acestea se găsesc nu numai in 
carne — cum afirmă unii pă
rinți — ci și în preparatele 
lactate, cele vegetale, care 
conțin și foarte multe mine
rale, absolut necesare creșterii 
armonioase a copilului.

— Sînteți. din cite am aflat, 
împotriva scutirilor medicale...

— Sint, intr-adevăr, 
dintre medicii care 
necondiționat pentru 
copiilor in practica 
lui fizic, din dorința 
veni situații care să 
scutirile medicale. Sigur, ex
clud din discuție cazurile care 
legitimează o asemenea mă
sură, mă îngrijorează, insă, nu
mărul incă mare al părinților 
care forțează, deci nemotivat, 
obținerea unor scutiri. Aseme
nea părinți nu se gîndesc că, 
absentind de la orele de să
nătate, copiii lor pot fi sus
ceptibili de anumite modificări 
ale coloanei vertebrale, de sco
lioze sau cifoze. Or, exercițiile 
fizice au rolul de a le pre
veni sau corecta. Vreau să 
cred că, alături de educatori, 
de școală, sint tot mai mulți 
părinții care înțeleg că fiecare 
copil trebuie să simtă, din plin 
bucuria mișcării, în special în 
aer liber. Este, dacă tlreți, un 
element definitoriu în asigu
rarea unor generații sănătoase 
și robuste 1

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA

unul 
pledează 

atragerea 
exercițiu- 

de a pre
determine

Sub egida „Daciadei"

CUPA INVAȚAMINT - CULTURĂ»
SAU TINEREȚE FARA

O ambiantă de sărbătoare, o 
organizare fără cusur, un timp 
excelent și o frumoasă luptă 
sportivă au constituit principa
lele atuuri ale reușiiel depline 
a celei de-a Il-a ediții a „Cu
pei învățămînt-Cultură". des
fășurată zilele trecute la Ga
lati.

Timp de trei zile, spectatorii 
prezenți 
sportive 
evoluția 
tice din 
care s-au întrecut în finalele la 
volei, șah. tenis de cîmp și te
nis de masă. întrecerile au fost 
deosebit de atractive, viu dispu
tate. iar meciul de volei mas
culin dintre reprezentativele ju
dețelor Bacău și Brașov (3—1) 
aproape de nivelul tehnic s1' 
spectacular al meciurilor din 
cadrul Diviziei „A". Revelatoare 
a fost comportarea unor foști 
mari sportivi care, ignorînd vîr-

in tribunele bazelor 
au urmărit cu interes 
celor 216 cadre didac- 
23 de județe ale tării,

sta biologică, au demonstrat a- 
ceeași pasiune ardentă pentru 
sport, parcă aceleași virtuți teh
nice. coroborate cu o dăruire 
exemplară. Eleonora Mihalca, 
Roman. Moșescu, Ciuhureanu, 
Vîlsan, Mirela Szocs sint doar 
cîteva exemple.

Paralel cu întrecerile propriu- 
zise au avut loc și alte acți
uni interesante : o dezbatere cu 
tema ..Educația fizică și spor
tul de performantă", vizitarea 
unor importante obiective cul- 
tural-turistice s.a.

înainte de a prezenta rezul
tatele tehnice, se cuvine să evi
dențiem aportul deosebit adus 
de Comitetul Uniunii sindicate
lor din învățămînt-cultură-știin- 
tă. Ministerul educației și în- 
vătămîntului și Consiliul jude- 
tean sindical Galati.

Rezultate : volei, feminin — 
1. Galați. 2. Sălaj, 3. București; 
masculin : 1. Bacău 2. Brașov,

BREVIAR
în atitea alte unități 
din Tg. Mureș, la 
școlar Metalotehnica 

deschiderea

BATRINEȚE
3. Constanța ; tenis de masă: 
feminin : L Eleonora Mihalca 
(Timiș). 2. Mărioara Cirste* 
(Argeș). 3. Corodi Hajnal (Co- 
vasna) ; masculin: 1. Adrian 
Șimandan (Arad), 2. Viorel ET- 
limon (Constanța). 3. 
Briciu (Bistrița-Năsăud) 
de cimp, feminin : 1. 
Tudor (București), 2.
Voicuiescu (Suceava). 3. Nicu- 
lina Bodinog (Ialomița) 
culin : 1. Ludovic Szabo 
vasna), 2. Gh. Teodorescu 
lăți). 3. Cornel Cătănescu . 
geș) ; șah, feminin : 1. Victoria 
Săndulescu (Dolj), 2. Rodie* 
Miloșescu (Bistrița-Năsăud). 3. 
Rodica Zaharia (Caraș-Severin) 1 
masculin : L Ioan David (Sato 
Mare), 
ceava), 
mița).

'Tircea 
; tenis 
Flori ca 
Ilari*
mas- 
(Co- 
(Ga- 
(Ar-

2. Neculai Roșea (Su-
3. Nicolae Bala (Ia lo

Teiemac SIRIOPOL coresp.

• Ca 
școlare
Grupul 
pregătirile pentru _________
noului an școlar s-au încheiat, 
celor peste 1400 de elevi pre- 
gătindu-li-se o primire săr
bătorească. Printre preocu
pările conducerii școlii pe 
timpul vacanței, un loc de sea
mă s-a acordat și reamenajă- 
rii terenurilor de sport. După 
cum ne informează tov. direc
tor Vasile Matei, tineretul șco
lar de aici va avea toate con
dițiile pentru a se bucura de 
practicarea organizată a spor
tului în aer liber. Terenuri de

volei, handbal, tenis de masă 
și un bogat inventar de mate
riale sportive le stau la dispo
ziție. Profesori de specialitate 
— Elisabeta 
Sîngeorzan.

Centerl și Paul

sport a
Focșani,

Liceului 
cu toată 
(aproape

• Sala de 
„Unirea" din 
vîrsta ei venerabilă ______
100 de ani), a îmbrăcat haină 
nouă, sărbătorească. pentru 
noul an școlar. La aceasta se 
adaugă reamenajarea terenuri
lor în aer liber. Odată cu pri
mele zile de curs vor încene și 
primele întreceri în cadrul ,.Da- 
ciadei", organizate de profeso-

rii de specialitate Gh. Dumi
trescu șl M. Stoian.

• Elevii Liceului nedagogio 
din Rm. Vhcea vor avea Ia dis
poziție, incepînd cu prima zi 
de școală, noi amenajări spor
tive. Faptul nu constituie o sur
priză pentru ei. deoarece multi 
au participat în timpul vacan
tei la pregătirea noilor terenuri. 
Este vorba de o micro-bază 
multifuncțională bitumată si un 
teren gazonat pentru mlnifotbal 
și handbal.

O Pentru cei peste 1200 de 
elevi al Liceului industrial nr. 
19 din Capitală deschiderea

noului an școlar va coincide cu 
un eveniment deosebit : darea 
în funcțiune a noului edificiu 
al școlii șl, odată cu acesta, a 
unei noi și moderne săli de 
sport. „Cred că este cea mai 
frumoasă sală de sport din sec
torul 3“. ne spunea cu bucuria 
prof. Dumitru Găvănesou La 
aceasta se adaugă si citeva te
renuri amenajate in aer Fber, 
pe timpul vacanței, in vecină
tatea noului local.
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REPREZENTAREA OLIMPICA LA ÎNALT NIVEL,
DOUĂ MEDALII DE BRONZ, DAR BOXUL 
PREZINTĂ MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE

Ca de obicei, o dată la patru ani, turneul olimpic de box 
ae prilejuiește o privire de ansamblu asupra unuia dintre cele 
mai vechi sporturi olimpice. Boxul amator a urmat și el tra
seul ascendent al altor sporturi în care progresele sînt mai ușor 
sesizabile dacă arbitrul decisiv este secunda, metrul sau gramul. 
Cu inevitabila doză de subiectivitate care însoțește orice apre
ciere asupra confruntărilor din ring, vă supunem cîteva obser
vații de ordin general asupra întrecerilor pugiliștilor la J.O. de 
la Moscova. '

Bătrlnele „academii pugilistice" europene, In Impas
Iubitorii sportului cu mănuși 

din întreaga lume au așteptat 
cu interes disputele din cadrul 
turneului olimpic de box, dis
pute care promiteau — po
trivit tradiției — un spectacol 
sportiv valoros. Dar speran
țele de a asista la întreceri de 
calitate, purtate cu armele 
tehnicii, care să justifice de
numirea de „scrimă, pugilisti- 
că“ acordată boxului, s-au a- 
mînat de la meci la meci, de 
la gală la gală, fiind foarte 
rar satisfăcute.

Privit în general, recent în
cheiatul turneu olimpic al pu- 
giliștilor a constituit o decep
ție pentru cei mai mulți din
tre iubitorii acestui sport. Pre
gătirea tehnică sumară a ma
jorității sportivilor a dat com
petiției o notă de mediocritate 
cu totul neașteptată. Arbi
trajul — un factor deosebit de 
Important în desfășurarea me
ciurilor de box — a fost și el 
sub așteptări, mulți judecători 
apreciind lupta din ring du
pă criterii greu de înțeles. Ce 
dovadă mai bună în acest sens 
decît faptul că la cele 11 me
ciuri finale (unde se presu
pune că au fost selecționați 
cei mai buni arbitri) s-au dat 
nu mai puțin de 7 (șapte) de
cizii cu 4—17 !

Aprecierea aceasta generală 
asupra turneului nu știrbește 
eu nimic meritul unor cam
pioni autentici, adevărați ma
eștri ai scrimei pugilistice, 
care s-au impus cu autoritate 
In toate partidele susținute. 
Ne referim, în mod special, la 
pugiliștii din echipa Cubei, re- 
cordmena absolută a întrecerii, 
care au recoltat nu mal puțin 
de 10 medalii (din 11 posibile). 
Sportivii cubanezi s-au pre
zentat la competiție cu cea 
mai bună pregătire. Școala de 
box cubaneză a pus de aceas
tă dată în umbră bătrînele 
^academii pugilistice" europe
ne conservatoare, tributare u- 
nui stil de luptă purtată cu 
Încetinitorul. Maniera moder
nă de luptă, caracterizată prin 
tehnică bună, tactică în exclu
sivitate ofensivă, viteză mare 
de execuție și angajament fi
zic total în toate cele trei re
prize a fost însușită de coechi
pierii lui Stevenson șl rezulta
tele s-au văzut : 6 medalii de 
aur. 2 de argint și 2 de bronz.

Intr-un sport atit de vechi 
ca boxul se pune întrebarea 
dacă mal poate apărea ceva 
„nou* în lupta din ring. Rea
litatea ne demonstrează că da. 
Cu ani în urmă, au obținut 
rezultate remarcabile școlile 
de box sovietică și poloneză, 
având ca puncte comune lovi
turile izolate (directe de În
tâmpinare și contre) și o tac
tică de așteptare. Montrealu] 
și acum Moscova au reabili
tat (în asta constă „noutatea") 
stilul de luptă ofensiv de 
mare angajament fizic, stil 
care ne amintește de vechea 
școală de box românească, de 
maniera de luptă a marilor 
noștri campioni Linca, Negrea, 
Dobrescu, Fiat șl chiar de mai 
tinerii frați Cuțov din zilele 
lor bune. Rezultatele modeste 
ale boxului românesc din ul
tima vreme sînt și o conse
cință a faptului că antrenorii 
noștri au renunțat să-și in
struiască elevii pentru o tac
tică ofensivă, altoind la stilul 
românesc de luptă hibrizi 
străini care nu au dat rezul
tatele scontate.

La această ediție a turneu
lui olimpic de box, pugiliștii 
cubanezi nu au cedat nici un 
moment inițiativa, răspunzând 
cu stoluri de lovituri, mai ales 
atunci cînd au fost atacați cu 
îndîrjire de adversari. Tehnica 
bună, pregătirea fizică exce
lentă pentru toate cele trei 
runduri, forța loviturilor le-au 
adus victorii clare. Teofilo 
Stevenson și Angel Herrera 
(singurii campioni olimpici de 
la Montreal care au reușit 
să-și apere titlurile și la Mos
cova), Juan Hernandez, Jos<5 
Gomez, Andres Aldama și Ar-

mando Martinez au cucerit 
mai mult de jumătate din me
daliile de aur puse in joc. Ei 
sînt nu numai figuri repre
zentative ale boxului cubanez, 
ci stele de primă mărime 
ale ringului amator mondial.

Boxul sovietic, de excelentă 
valoare pînă nu demult, cu 
campioni la fiecare ediție a 
J.O. începînd de la Melbourne 
(1956), se pare că nu a depă
șit „șocul" Jocurilor de la 
Montreal cînd, pentru prima 
dată la J.O., nu a avut nici 
un medaliat cu aur. Acum, la 
Moscova, pe teren propriu, bo
xerii sovietici au reușit să cu
cerească doar un singur titlu, 
prin Șamil ■ Sabirov, după o fi
nală extrem de echilibrată,' în 
care a primit decizia cu 3—2.

Celelalte patru titluri olim
pice au revenit bulgarului Fe- 
tar Lesov (campion-surpriză 
doar pentru neinițiați, el pre-

Bilanțul boxerilor noștri,
In țara noastră, boxul se 

bucură de o mare popularitate 
fiind urmărit de numeroși iubi
tori ai spectacolului pugilistic. 
Interesul pentru scrima pugills- 
tică a fost determinat, de-a lun
gul anilor, șl de rezultatele fru
moase obținute pe plan interna
țional de către boxerii români, 
ale căror nume au figurat prin
tre oam pionii marilor compe
tiții continentale. Dacă pe 
treapta cea mai Înaltă a podiu
murilor campionatelor europene 
au reușit să urce mal mulți 
sportivi români, la Jocurile O- 
limpice unica medalie de aur 
ne-a fost adusă de la Melbourne, 
in 1956. de către Nicolae Linca. 
De atunci au trecut alte șase 
ediții ale J.O. șl de fiecare dată 
am spenat ca titlul olimpic cu
cerit de Linca să nu mal rămînă 
singular în panoplia boxului ro
mânesc. Și acum, cu prilejul 
J.O. de la Moscova, am crezut 
că unul dintre boxeri va egala 
succesul de la Melbourne. Dar 
așteptările noastre nu au fost 
împlinite echipa română de box 
întorclndu-se acasă doar cu 
două medalii de bronz. Un re
zultat modest, sub cel realizat 
la ediția anterioară a J.O. (2 
medalii de argint șl 1 de bronz) 
și, mal ales, mult Inferior față 
de angajamentele luate de către 
antrenori șl federația de specia
litate. Cum au evoluat boxerii 
români la J.O. de la Moscova 1 
Puteau el obține mal mult 1 Ce 
11 stopează, pe cel mai mulți, ta 
fața podiumurilor de premiere î 
A fost trimisă la J.O. oea mal 
reprezentativă echipă a boxului 
românesc ? Iată doar cîteva în
trebări ia care vom tacenca aă 
dăm un răspuns ta cele Ce ur
mează.

De la început trebuie aă spu
nem că boxerii români s-au pre
zenta* la J.O. eu o pregătire 
mult Inferioară față de cerințele 
unei întreceri de anvergura O- 
llmpladel. O scurtă retrospectivă 
a evoluției fiecărui component 
al formației este edificatoare :

Dumitru Șchiopa (semimuscă). 
După două victorii ta fața unor 
adversari cu adevărat modești — 
A. Hammoude (Siria) td A. Jun- 
tumaa (Finlanda) — a capotat 
la prima încercare mai serioasă 
la dare l-a supus 14 Ven Uk 
(R.PJ3. Coreeană) care, la rta- 
dul său, șl-a făcut cu greu un 
loc pe treapta de bronz a ca
tegoriei. Cu atacurile sale ste- 
reotipe. lipsite de fantezie, cu o 
tactică lipsită de cele mai mici 
surprize pentru adversari, Șchio
pii nu a putut promova ta fa
zele superioare ale întrecerii.

Daniel Radu (muscă). Campion 
european de tineret la Dublin 
(1978), vtoecampton european de 
seniori anul trecut la Kdln, 
Daniel Radu se număra printre 
debutanțil la Jocurile Olimpice 
cel mai bine cotați, fiind apre
ciat ea favorit la un loc p« 
podium. Dar comportarea aa pe 
ringul moscovit a fost submedio
cră. După o singură victorie, ob
ținută în compania Iul K. 
Wallace (Marea Britanie), a ce
dat la puncte (1—1) ta fața lui 
J. Varadl (Ungaria), campion 
european de juniori la Rimini 
(1980) I Contraperformanța lui 
Daniel Radu este, paradoxal, 
normală. Este rezultatul super
ficialității sale ta pregătire, al 
infatuării dusă ptaă la exaspe
rarea antrenorilor. Și în timp ce 
un coleg al său de generație. 
Italianul Patrizio Oliva (șl el 
campion la Dublin) reușește să 
Cucerească medalia olimpică de* 
aur. Daniel Radu a rămas de-

zentîndu-se pe ringul olimpic 
cu titlul de campion mondial 
de juniori, cucerit anul trecut 
la Yokohama), lui Rudi Fink 
(R.D.G.) — învingătorul mari
lor favoriți Viktor Ribakov și 
Adolfo Horta — care avea în 
palmares medalia de argint la 
campionatele europene de _ ti
neret de la Izmir (1976), ita
lianului Patrizio Oliva (cam
pion european de tineret la 
Dublin — 1978), iugoslavului 
Slobodan Kacear (medaliat cu 
bronz la campionatele mondia
le de la Belgrad — 1978).

Jocurile Olimpice de _ la 
Moscova au marcat declinul 
carierelor multor vedete ale 
boxului amator mondial i G. 
Gedo (Ungaria) — campion 
olimpic la Miinchen ; J. Her
nandez (Cuba) — campion o- 
limpic la Montreal ; EL Sred- 
nicki (Polonia) — campion 
mondial la Belgrad ; Chi En 
Zo (R.P.D. Coreeană) — cam
pion olimpic la Montreal; F. 
Sacirovici (Iugoslavia) — vice- 
campion mondial la Belgrad; 
S. Cuțov (România) — vice- 
camplon olimpic și dublu cam
pion european ; K. Marjamaa 
(Finlanda) — campion euro
pean etc. Nici unul dintre a- 
ceștia nu a reușit să urce 
pe podium la J.O. de la Mos
cova.

cu mult sub așteptări
parte de podiumul de premiere. 
Este rezultatul firesc al lipsei de 
modestie, al neseriozității în pre
gătire, al concesiilor permanenta 
făcute de către antrenori.

Dumitru Cipere (cocoș). Singu
rul boxer român oare a susținut 
5 meciuri la această competiție. 
I-a întrecut la puncte pe M. 
Behrendt (ELD.G.), L. Mutele 
(Zambia), R. CzerwinsM (Polo
nia), S. Kasatrian ȘUJLS.S.) *1 
a pierdut, cu o decizie de 1—3, 
partida cu B.J. Pinango (Vene
zuela). Prin evoluția sa, Cipere 
a fost singurul pugilist român 
care a avut cele mai mari șanse 
de a boxa ta finală. El avea 
posibilitatea să-l învingă șl pe 
Pinango dacă era mal bine ori
entat tactic, dacă ta ultimul rund 
al semifinalei ar fi fost mai 
ofensiv. Comportarea lui Cipere, 
medaliat cu bronz, este merito
rie, mai ales dacă ținem seama 
de faptul că a fost introdus ta 
lot ca o soluție de ultimă oră.

Tltl Cercel (pană). Spre deose
bire de ceilalți puglliști români, 
Cercel nu a beneficiat de o tra
gere Ia sorți favorabilă. învin
gător în meciul cu R. Gttnczi 
(Ungaria), „sorții" l-au adus ta 
față ta a doua partidă un ad
versar deosebit de valoros, cam
pionul mondial de ia Belgrad la 
categoria cocoș, cubanezul Adolfo 
Horta. Cercei și-a apărat șansele 
eu mult curaj, dar diferența de 
valoare ta favoarea Cubanezului 
șl-a spus cuvtatul...

Florian Livadaru (semiugoeră). 
Comportare contradictorie față 
de evoluțiile bune preolimplce. 
Cele două victorii obținute Îno
tate de Urnită ta fața etiopiarm- 
tal T. Haile și a irlandezului S. 
Doyle nu au lăsat să se între
vadă pregătirea sa fizică sub 
orice critică. Ea a ieșit ta evi
dență în partida cu K. Adach 
(Polonia), în ultimul rund Liva
daru fiind ca o frunză bătută 
de vînt Upslt de vigoare, cu o 
arcadă spartă mai mult «fin vina 
aa, el a fost abandonat de arbi
trul din ring cu patru secunda 
înotate de finalul meciului.

Simlon Cuțov (ușoară). Marele 
campion al anilor trecuțl a fost 
la aepastă ediție a J.O. doar un 
„nume". Un „nume" da multe 
altele care nu au mal ajuns ta 
preajma podiumului de premiere, 
Cuțov cedtad la puncte, ta pri
mul meci, ta fete tal S. Konok- 
baev (U.R.S.S.) — „argintul" ca
tegoriei.

Ion Budușan (semimljlocie). O 
„speranță" înainte de J.O., Bu
dușan a pierdut, neașteptat, îna
inte de limită. Campionul polo
nez Szczerba l-a surprins cu cî- 
teva lovituri bine țintite în run
dul doi. Nesigur in apărare. Bu- 
ttașan a fost depășit net de 
atacurile polonezului, plerztad 
prin abandon. Efect al reflexe
lor slabe, obosite, urmare fireas
că a vieții nesportive. Resursele 
sale se terminaseră ta cele două 
partide susținute anterior cu P.J. 
Davltt (Irlanda) șl K. Marjamaa 
(Finlanda).

Marcel Slrba (mijlocie mică). 
Prezență absolut formală ta e- 
chipa olimpică, Sirba a fost... 
prilejul singurel victorii obținută 
de suedezul L. Valnonen la J.O.

Valentin Silaghi (mijlocie). Cu 
dîrzenle, perseverență șl apel 
permanent la cunoștințe tehnice, 
Silaghi a cucerit medalia de 
bronz, eliminîndu-1 din competi
ție pe A. Thomas (Guyana) șl 
M. KayJon (Marea Britanie). A 
fost învins la puncte de către 
camnioKul olimpic al categoriei. 
J. Goimez (Cuba). De remarcat 
faptul că, deși l-a dominat pe

Schimb de directe între Valentin Silaghi și cubanezul Jose Go
mez, intr-un meci te care ,,miza“ era calificarea in finala olim
pică. Silaghi s-a oprit pe treapta de bronz a podiumului, vic- 

! torta te această dispută revenind sportivului cubanez, devenit 
campion olimpic al ,,mijlociilor"

Foto : Dragoș NEAGU
Silaghi, Gomez nu a atriSuclt ca 
ta celelalte partide.

Georglcâ Donld (semigrea). Șl 
el una dintre marile noastre spe
ranțe la J.O„ a avut șanse deo
sebite de a realiza o performan
ți de răsunet Din păcate, spre 
surprinderea noastră, Donld a 
avut tocmai la JXX tina dintre 
Ode mal slabe comportări din 
tfltima vreme. După o victorie 
prin abandon ta merita eu N.

Nanga (Camerun), Donld a 
pierdut la puncte în fața unui 
boxer care nld el nu a strălu
cit, polonezul P. Skrzecz.

Teodor Pir joi (grea). Căzut la 
primul examen, în compania tal 
F. Damlani (Italia) — învins șl 
d la mectai următor, Pirjoi a 
oofirmat tacă o dată criza noas
tră de „grei" după retragerea 
tal Ion Alexe.

întrebări (firești), cu răspunsuri care aduc In... actualitate lipsuri vechi
Aceasta a fost, ta esență, 

comportarea boxerilor români 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Urmarea firească, un 
bilanț modest : 2 medalii de 
bronz. Puteau, oare, obține 
mal mult ? Da și nu ! DA, de
oarece: 1) la acest turneu tra
gerile la sorți le-au fost, în 
general, favorabile, neimpunîn- 
du-le sarcini prea grele încă 
din start ; 2) adversarii tatîl- 
niți nu au fost de valori prea 
ridicate, printre el aflîndu-se 
un singur campion olimpic. 
NU, deoarece : 1) pregătirea
fizică a boxerilor români a 
fost nesatisfăcătoare j 2) au 
dovedit o modestă orientare 
tactică, mal ales etad decizia 
se afla „pe muchie de cuțit" ; 
3) celor mai mulți dintre spor
tivi le lipsește forța morală, 
ambiția necesară pentru obți
nerea victoriei ta momentele 
grele ale luptei.

Ce ii stopează pe boxerii 
români ta fața podiumurilor 
de premiere 7 Exceptlnd aten
ția și interesul nu întotdeauna 
corespunzătoare acordate de 
"către pugiliști pregătirii șl 
vieții sportive, semnalăm și 
un alt factor care ni se pare

deosebit de important : meto
dele empirice, învechite de an
trenament practicate de majo
ritatea antrenorilor. La aces
tea am putea adăuga atenția 
tot mai mică acordată creșterii 
■juniorilor. Toate acestea mani- 
festîndu-se, paradoxal, pe fon
dul unor bune condiții mate
riale concretizate în săli de 
antrenament și materiale spor
tive !

A fost, oare, trimisă la J.O. 
cea mai bună echipă de care 
dispunem ? Oricît am fi de 
exigenți, trebuie să recunoaș
tem că in momentul de față 
cam aceștia ne sînt... „artiștii". 
Valoarea lor este modestă și 
atîta timp cît nu vom recu
noaște acest lucru și vom 
căuta să ne autoînșeiăm cu 
așa-zisele succese obținute la 
cine știe ce „mari" competiții 
ta afara campionatelor euro
pene, mondiale și Jocurilor 
Olimpice, situația se va per
petua, așa cum se întâmplă de 
rfțiva1 ani. Rezultatele boxeri- 

„lor români între ultimele două 
ediții ale Jocurilor Olimpice 
(1976—1980) sînt edificatoare in 
acest sens :
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crat pe Ma 
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diale, 17 rt 
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și cele res 
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înotătoarele 
să se alinii 
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chiv ar fi 
formă max

A urmat 
Carmen B 
100 m spat 
prima oari 
nostru cîn< 
în luptă 
o medal: 
zultatele 
tot dreptul 
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concursul 1 
cord națio: 
serie. p> a 
șat. In ’ ji 
ta noastră 
locul 4. Ea 
boare sub 
cum își pi 
dacă reușe 
trece de tr

1976 — Jocurile Olimpice
1976 — C.E. de tineret (Izmir)
1977 — CLE. seniori (Halle)
1978 — C.E. de tineret (Dublin)
1978 — CJ4. de seniori (Belgrad)
1979 — CJE. de seniori (K61n)

(Montreal)

1979 — C.M. de juniori (Yokohama)
1980 — C.E. de tineret (Rimini) 
1980 — Jocurile Olimpice (Moscova)

Mediocritate supărătoare
Privind situația de mai sus, 

rezultatele nesatisfăcătoare ale 
pugiliștilor noștri la J.O. nu 
ne mai apar ca un „accident", 
ca o „coaliție" a arbitrilor Îm
potriva noastră, ca o stare 
„normală" datorată schimbu
lui de generații", el ca o me
diocritate supărătoare p.in lon
gevitatea ei. Faptul că ta lun
gul interval dintre două ediții 
ale J.O. singurele titluri de 
campioni in competiții impor
tante ne-au fost aduse de bo
xerii tineri, nu de seniori, nu 
poate trece neobservat. Dar ce 
se Întâmplă cu ei in drumul 
spre seniorat ? De ce wu-și 
urmează drumul firesc spre 
titlurile de campioni In com
petițiile de seniori, așa cum 
se Intîmplă eu juniorii din 
alte țări 7 Dăm cîteva exem
ple : Petar Lesov (Bulgaria), 
campion mondial de juniori 
la Yokohama (1979) — cam
pion olimpic la Moscova ; Pa
trizio Oliva (Italia), campion 
european de tineret la Dublin 
(1978) — campion olimpic la 
Mosoova ; Rudi Fink (R.D.G.), 
medalie de argint la campiona
tele europene de tineret de la Iz
mir (1976) — campion olimpic la 
Moscova. Vizavi de aceste e- 
xemple ne Întrebăm ce va
loare internațională au în pre
zent cei trei boxeri români

Aur Argint Bronz
0 2 3
1 3 1
0 15
2 0 2
0 0 0
0 2 5
0 1 2
0 3 1
0 0 2

prin... longevitatea el
care, in intervalul dintre Olim
piade, au cucerit titlurile de 
campioni europeni de tineret? 
Este vorba de Nicolae Seitan 
(1976), Daniel Radu și Ion 
Joița (1978).

Bilanțul de mai sus poate 
ridica și alte semne de între
bare. Se acordă suficientă a- 
tenție tinerelor generații de 
boxeri 7 Se pricep și depun 
suficientă muncă antrenorii 
noștri pentru a crește cam
pioni europeni sau olimpici 7 
Dacă da, de ce nu mai avem 
asemenea campioni 7 Nu se 
poate arunca totul, la infinit, 
in spinarea sportivilor care 
„sînt nedisciplinați", „nu vin 
la antrenamente", „duc viață 
nesportivă" etc., etc. De ase
menea, nici laitmotivele cu 
„să avem răbdare", „campionii 
mari nu se fac Intr-un an, 
doi" nu mai pot satisface, nu 
pot șterge semnele de între
bare de mai sus. Iubitorii bo
xului din țara noastră, și nu 
sînt puțini, au avut răbdare, 
au așteptat ani în șir un nou 
campion olimpic. De 24 de ani, 
de la Nicolae Linca — meda
liat cu aur la J.O. de la Mel
bourne (1956) — tot așteptăm. 
Un sfert de secol ! Oare nu-i 
prea mult, tovarăși antrenori 
din întreaga țară 7

Petre HENT
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NCIPAL AL S
ÎMBUCURĂTOARE „PREMIERE*1 LA ÎNOT, 

IMB POLOUL S-A ÎNDEPĂRTAT DE PODIUM
ot de la Munchen (1972) l-a consa- 
■dalii de aur). La Montreal, în urmă 
-nelia Ender și John Naber. Moscova 
air Salnikov, primul înotător din lume 
ai puțin de 15 minute !
Piscina Olimpiiski : 10 recorduri mon
te și 16 recorduri olimpice. Inotătoa- 
i dominat categoric întrecerile, intrînd 
26 din 39) din medaliile puse în joc. 
căpat sportivelor Rica Reinisch, Bar- 
uck (cite trei medalii de aur) și coe- 

m bras și 800 m liber. In competi- 
sportivii sovietici cu 7 titluri și 17 
mari surprize : victoria ștafetei aus- 
și succesul tînărulul înotător suedez 

lte. Exceptînd rezultatul lui Salnikov 
de aur), să mai amintim că Barbara 

are din lume care a parcurs 100 m 
icunde (54,79) și că printre cele mai 

în tabela recordurilor lumii se află 
Reinisch la 100 m spate (60,86) și 
ixt (4 : 36,29).

încercat, dar n-a reușit 
autodepășească
de- record mondial, Richer 62,07,

itor. Riedel 62,64, autoare ale unui
dxt, salt de-a dreptul uimitor. De-
luni sigur, un progres de 4 secun-

de în 7 luni nu este ceva le- 
ras- șit din comun pentru perfar-
ilti- meri, dar ca să ajungi intr-un
ima asemenea răstimp de la 64,84
tare la 60,86 (Reinisch), sau de la
mai 66,20 la 62,64 (Riedel) — iată
ori o performanță care depășește
de și cel mai optimist pronostic,

ca- Pină la finala cursei de 200 
îtru m spate, cea în care Carmen
i a avea realmente cele mai mari
ește posibilități pentru a-și împlini
raia un vis frumos, sportiva noastră
zar- — așa cum ne relatează toți
l 7, cei care au stat in preajma sa,
sau în zilele respective — a trăit
-as- un șoc puternic. Din nenumă-

In ratele antrenamente efectuate
în cei patru ani care au pre

lua cedat Olimpiada de la Moscova,
de ea învățase cit de mult trebuie

itru să muncești pentru a câștiga,
jiul la nivelul respectiv, cîteva ze-
ifla cimi sau o jumătate de secun-
«tru dă și nu-și putea imagina, vă-
re- zîndu-și adversarele, cum se
=au poate ajunge atît de repede la
loc asemenea progrese. „A fost tot
put timpul nervoasă — ne relata
re- antrenoarea ei Cristina Șopte-
ma reanu, iar în ziua concursului
:ta- s-a prezentat la startul finalei
ai, - albă de emoție. în timpul in-
ecît trecerii s-a aflat mai bine de
co- 170 m din parcurs în poziția se-
așa cundă, dar în final a sosit tot
■iar a 4-a, fiind intrecută de Rei-
tut nisch cu 2:11,77 — nou record
1,86 mondial (la 1 ianuarie 1980 a-

vea cel mai bun rezultat 
2:23,13), Kornelia Polit 2:13,75 
și Birgit Treibcr 2:14,11“. Bu- 
naciu, pe locul 4, nu a reușit 
decit 2:15,20, cu 68 de sutimi de 
secundă mai slab decit recordul 
țării. „Normal — afirmă tot 
Cristina Șoptereanu, Carmen 
trebuia să înoate distanța în 
2:13,0 și putea obține medalia 
de argint. A fost însă slab pre
gătită din punct de vedere psi
hic, s-a temut inadmisibil de 
mult de adversarele sale , din 
R. D. Germană, teamă carț a 
sporit de la zi la zi, urmărind 
suita recordurilor stabilite de 
sportivele din această țară".

Așa cum am mai arătat, la 
Moscova, Bunaciu nu a fost în
trecută decît de sportivele din 
R. D. Germană, marile învin
gătoare ale concursului olimpic, 
cele două locuri 4 reprezentând 
cele mai bune rezultate obți
nute de vreun înotător român 
in istoria întrecerilor olimpice. 
Totodată Insă, toată lumea este 
convinsă că sportiva româncă 
ar fi putut obține o medalie în 
proba de 200 m spate. Nu a 
reușit însă pentru că — și a

Carmen Bunaciu înaintea startului in finală la 200 m spate, in 
piscina olimpică de la Moscova.

ceasta a reieșit din discuțiile 
purtate recent la ședința Bi
roului F. R. Natație — nu a 
fost capabilă să se autodepă
șească și să stabilească la Mos
cova un nou record național. 
Nu a reușit acest lucru pentru 
că modelul de antrenament al 
sezonului 1978—1979, luat ca 
etalon deoarece cu el realizase 
cele mai bune performanțe din 
cariera sa, nu a mai fost re
petat ; pentru că în pregătirea 
sa, fie din cauza stării să

nătății, fie din alte motive in
dependente de voința sa, a a- 
vut pauze nepermise ; pentru 
că și la această oră tehnica sa 
nu este încă pusă la punct. 
Dacă întreaga activitate a aces
tei valoroase sportive ar fi fost 
controlată îndeaproape de cei 
care trebuiau s-o facă, poate 
că o serie de lipsuri ar fi pu
tut fi evitate pe parcurs.

Dintre ceilalți reprezentanți 
ni țării In concursul de înot de 
la Moscova merită a fi sub
liniată comportarea reșițencei 
Brigitte Prass, care s-a alăturat 
lotului olimpic (doar pentru

Locul 9-cel mai slab
Reprezentativa de polo a Ro

mâniei a debutat promițător în 
turneul olimpic, obținînd ceea 
Ce nu reușise niciodată : un 
draw (6—6) chiar în fața cam
pioanei olimpice de la Mont
real, formația Ungariei. A ur
mat un joc mai puțin convin
gător — 6—4 cu Grecia — și 
apoi partida cu Olanda (3—5), 
care i-a trimis pe tricolori în 
turneul pentru locurile 7—12. 
în continuare — o nouă înfrîn- 
gere (3—5) în fața Italiei, un 
rezultat egal (4—4) cu Austra
lia și trei victorii de consolare 
în fața Suediei (8—3), Bulgariei 
(10—6), Greciei (11—8) și astfel, 

locul 9 în clasamentul final, 
cel mai slab ocupat de selecțio
nata țării noastre în ultimii 20 
de ani.

De ce s-a pierdut meciul cu 
Olanda, care a barat drumul 
poloiștilor români către tur
neul final ? Antrenorul A. 
Grințescu, care a preluat con
ducerea tehnică a echipei cu 
numai șase săptămîni înaintea 
J.O., ne explică : 1) jucătorii 
s-au apărat slab, primind go
luri cu mare ușurință (n.r. o-

ștafeta mixtă) cu numai câteva 
luni în urmă. Ea a făcut tot 
ce era posibil pentru intrarea 
In finală a cvartetului nostru, 
iar In probele individuale a 
corectat recordurile țării 
(1:15,10 — 100 m bras și
2:39,90 — 200 m bras). Cu mult 
sub posibilități au concurat Iri- 
nel Pănulescu și Mariana Pa- 
raschiv, evoluțiile lor slabe ne- 
putînd fi explicate de către 
antrenoarea Cr. Șoptereanu. iar 
Mihai Mandache (locul 18 la 
200 m spate) nu s-a ridicat la 
nivelul unui concurs olimpic.

rezultat al poloiștilor
landezii au mai avut cel puțin 
3—4 ocazii mari de a înscrie); 
2) In repriza a 4-a, la scorul 
de 3—4, Ilie Slavei nu s-a do
vedit capabil să concretizeze la 
o situație de superioritate nu
merică cu doi oameni în plus 
(!) ; 3) arbitrul spaniol E. A- 
sensio ne-a dezavantajat vădit, 
anulînd un gol perfect valabil 
al lui Schervan, tot la scorul 
de 3—4, și refuzînd un penalty 
clar la o acțiune de contraatac 
a lui Costrăș.

Desigur, explicațiile pot fi

Cei trei săritori care ne-au 
reprezentat în concursul olim
pic nu au reușit să se califice 
pentru finale, avînd evoluții 
modeste. Atît Ruxandra Hocio- 
tă (locul 15) și Felicia Cîrstea 
•(loc. 23) In concursul de la 
trambulină, cit și Alexandru 
Bagiu, la trambulină (loc. 23) 
și platformă (loc. 13) s-au si
tuat pe poziții inferioare, care

Valoarea se obține prin muncă, 
foarte multă muncă

E
xcepțîndu-Ie pe Bunaciu și Prass, modele de ambiție șl 
conștiinciozitate in pregătire, ceilalți reprezentanți ai nata- 
ției românești la Moscova au evoluat nesatisfăcător, ne— 
realizîndu-și obiectivele _ propuse. De acest lucru se fae 
vinovați in primul rînd sportivii și antrenorii lor. Totodată însă 

trebuie să subliniem și faptul că — lucru reieșit, dealtfel, și 
la ultima sa _ ședință de analiză — nici Biroul F.R.N. nu s-a- 
preocupat suficient de una din principalele sale sarcini — pre
gătirea olimpică. Planurile alcătuite de antrenori nu au fost ur
mărite Îndeaproape, activitatea loturilor a fost insuficient con
trolată, Biroul F.R.N. a dovedit slăbiciuni față de unele abateri 
disciplinare, mai ales ale poloiștilor, nu și-a respectat propriile 
hotărâri,toate acestea răsfrîngîndu-se în mod negativ asupra 
evoluțiilor echipei de polo în ultimii doi ani. Nici calendarul 
competițional al sportivilor în cele trei discipline nu a fost 
judicios alcătuit, desele deplasări în străinătate, ale poloiștilor 
îndeosebi, eu și fără rost, împietind asupra pregătirii, ca și al
cătuirea unui calendar intern... nelogic (campionatul de polo a 
început în decembrie 1979, a durat trei săptămîni, și a fost re
luat acum, la începutul lunii septembrie !). Iată cîteva din cau
zele pentru care natația românească nu a înregistrat la Moscova 
rezultatele pe care și le dorea, rezultate îndreptățite de efortu
rile materiale (mai ales la polo) depuse in tot ciclul olimpic.

Adrian VAS111U

luate în considerație, dar pă
rerea noastră este că nu situa
țiile arătate mai sus au deter
minat clasarea total nesatisfă
cătoare a echipei române in 
turneul olimpic. După C.M. din 
1978, „Cupa Mondială" din 1979 
și Universiada 1979 am subliniat 
o serie de lipsuri ale echipei 
naționale române de polo, fap
tul că* prezentăm, în continuare, 
o echipă îmbătrânită, cu un stil 
de joc demodat, o formație cu 
jucători fără personalitate și 
unii chiar nedisciplinați. De 
fiecare dată Biroul F.R.N. a 
trecut ușor peste criticile adu
se, singura măsură luată fiind 
cea a schimbării... antrenorilor 
(cinci în patru ani !). Era evi
dent pentru toată lumea că 
„7“-le reprezentativ, după o 
suită de rezultate slabe obținu
te în lunile anterioare, se pre
zenta. în continuare, debusolat, 
că o serie de jucători manifes
tau totală indiferență și lipsa 
dorinței de a se pregăti cu ma
ximă conștiinciozitate. Care au 
fost măsurile luate de Biroul 
F.R.N. ? Schimbarea antrenori
lor (P. Niculescu și I. Capșa) 
și ridicarea suspendării lui 
Claudiu Rusu, sancționat tot 
de Biroul F.R.N.. în urmă cu 
cîteva luni, pentru acte de in
disciplină !...

demonstrează că nu aa izbutii 
să pătrundă în elita săritorilor.

Antrenorul Dumitru Popoaie, 
care i-a însoțit la Moscova pe 
reprezentanții țării noastre, 
explica comportarea slabă a 
sportivilor români prin faptul 
că ei au încercat, dar fără suc
ces, o serie de sărituri dificile, 
că s-au prezentat la concurs 
emoționați, depășiți de impor
tanța competiției.

\LTEROFILILOR, CALIFICATIVUL INSUFICIENT
i maximă nu a fost obținută la J.O., ci la... C.E. de Ia Bel- 
Doar Dragomir Cioroslan ți Ștefan Tașnadi printre primii 6 
toate încercările, ieșind din concurs ® Prea multe încercări 
isibile I • Selecția și pregătirea rămîn obiectivele perma- 
’. • Numărul juniorilor crește, de ce valoare scade ?
im- rioare la Moscova. Pe Gh. Maf-
pat tei l-au despărțit 12,5 kg de Jo
Ani cui 6 I La „smuls" : 106 kg ;
ită, no kg — ratat de două ori ; la

a aruncat" : 142,5 kg ; 147,5 kg
(10 — ratat de două ori. P. Petre :
au ta „smuls" : 105 kg — ratat de

4He două ori, 105 kg ; la .^aruncat" j
Im- 140 kg ; 145 kg — ratat de două

la ori. G. Radu : la „smuls" : 115
mii kg ; 120 kg — ratat de două ori;
tre. la ,,aruncat“ : 150 kg — ratat,
iție 150 kg, 157,5 kg ; pentru a se
lte- clasa pe locul fi, el ar fi trebuit
vor- să ridice cu 10 kg mai mult.
Ba- C. Cliiru : la „smuls" : 120 kg —
64), ratat de trei ori ! V. Dodu, eu
ouă 7,5 kg în plus putea ocupa locui
ualți la „smuls" : 135 kg ; 140 kg
iste — record național ; 142,5 kg —

ratat ; la „aruncat" : 170 leg — 
de ratat, 170 kg ; 175 kg — ratat,

lte- D. Cioroslan., cu 7,5 kg în plus,
dod putea ocupa locul 4 ; la „smuls" :
ître 140 kg ; 145 kg — ratat de două

— cri ; la „aruncat" : 182,5 kg ; 190
Jlo- kg — ratat de două ori. D. Pe-
l fi, tre cu 5 kg Ln plus putea să o-
:es- cuipe locul 5 ; la „smuls"ț 155 kg;
ri- 100 kg — ratat de două cri ;

■ept 190 kg — ratat de trei ori. V.
vul Groapă : la „smuls- : 156 kg —
adă ratat de două ori ; 160 kg — re-
de cord național ; la „aruncat" :

nsi- 195 kg — reocxrd național ; 200 kg
.tea — ratat de două ori. Șt. Tașnadi:
.ual la „smuls" : 166 kg ; 170 kg —
ie ! ratat de două ori ; la „aruncat":
ieri 195 kg ; 207,5 kg — ratat de două

se ori (In caz de reuș-ită, ar fi ocu-
^tri pat locul 5). M. Parapancea : ta
tin- „smuls" : 152,5 kg — ratat de
oar trei ori !

* are ' Desigur, cele 33 de ratări (dta
tate 60 de încercări posibile) —o pro-
țce- porție extrem de ridicată — au
eva fost hotărîtoare în clasarea spor-
on- tivtlor români pe locuri sub po

sibilitățile lor.
91 Așadar, la J.O., in loc de pro- 

de greșul așteptat, mulți dintre spor- 
<pe- tivii noștri au regresat față de

CJL de la Belgrad. Putem pune 
acest eșec pe seama unei pregă
tiri mai slabe după „europene" T 
Membrii colectivului de antrenori 
(L. Baroga, Șt. Achim, Gh. Mă- 
năllescu, Hie Iendu-Dociu) au 
muncit mult cu elevii lor, au 
mărit intensitatea efortului fi 
concursurile de selecție dinaintea 
Olimpiadei au confirmat acest 
lucru. Gheorghe Maftei, Dumitru 
Petre, Virgil Dociu, Dragomir 
Cioroslan, Constantin Chiru, Ște
fan Tașnadi ș.a. au obținut ta 
antrenamente rezultate mult su
perioare față de cele realizate ta 
Moscova și chiar la Belgrad. A- 
tund cum Se explică comporta
rea slabă a majorității reprezen
tanților noștri la concursul din 
capitala Uniunii Sovietice ? De
butul olimpic, concurența valo
roasă a adversarilor, starea emo
tivă a candidaților noștri 7 De
sigur, la aceste întrebări răspun
sul poate fi afirmativ, dar el nu 
poate constitui, în nici un caz» 
o scuză, deoarece se știa că la 
Olimpiadă vor concura cel mal 
valoroși halterofili ai lumii (ce
lor europeni, de o certă clasă 
internațională, 11 s-au adăugat 
cel din Cuba și R.P.D. Coreeană), 
lucru care s-a adeverit pe de- 
ptin.

O altă trăsătură care trebuie 
luată în considerare este forma 
sportivilor care au concurat atît 
ta e;E. de la Belgrad, cit și la 
J.O. de la Moscova. In capitala 
Iugoslaviei rezultatele păreau 
promițătoare, ele dovedind că 
undi dintre sportivii noștri au 
realizat atunci forma maximă ; o 
formă pe care nu au putut-o 
menține sau chiar să o îmbună
tățească în următoarele zece săp
tămîni, cînd a fost programată 
întrecerea din capitala sovietică.

Revenind la sportivii noștri, 
care au eșuat la J.O., ratînd trei 
încercări (Constantin Chiru, Du

mitru Petre șl Marin Parapancea
— eliminați din concurs), consi
derăm că procentul este foarte 
mare. Proporția aceasta se ex
plică prin supraevaluarea forțe
lor șl a formei in condiții aparte
— veche meteahnă in acest sport
— bazată pe faptul că ia antre
namente unele greutăți mari par 
să fie ridicate cu ușurință. Da, 
vom spune cu temei : intr-un fel 
se obțin la antrenamente rezul
tatele mari (fără arbitri), cu 
greutatea corporală depășită, și 
fără teamă de adversar și eu 
totul altfel se concurează, potri
vit regulamentelor, în tensiunea 
întrecerilor la înalt nivel. Chiar 
și undi halterofili care vizau tit
lul olimpic sau medalii, ca so
vieticii David Rigert, Vasili Alek
seev, ungurii Gydrgy KâszegL, 
Ferenc Antalovics, Gunter Schliw- 
ka (R.D.G.), bulgarul Plamen 
Asparuhov ș.a. au ratat cîte trei 
Încercări, părăsind concursul !

Principalele învățăminte care 
se desprind în urma Olimpiadei 
de la Moscova rămîn aceleași 
pentru sportivii noștri, ca și ta 
urmă cu câțiva ani. Pentru a a- 
ttnge nivelul performanțelor mon
diale, cele mai importante direc
ții spre care trebuie să ne în
dreptăm atenția rămîn : selecția 
elementelor și pregătirea lor. Din 
cele constatate s-a observat că, 
în. ciuda unor progrese în aceste 
domenii, munca de depistare a 
noilor cadre nu decurge în mod 
organizat, nu a fost suficient de 
bine urmărită de către federație 
și nici de antrenorii secțiilor. în 
Iotul olimpic, doi sportivi de va
loare mondială, Ion Buta și Ma
rtan Grigoraș — accidentați — 
nu au putut fi recuperați și din 
păcate nici alții, de valoarea lor 
(chiar Ia alte categorii), nu au 
fost depistați. Deși numărul co
ptelor și juniorilor din secțiile 
de specialitate a crescut, foarte 
puțini dintre aceștia ating nive- 
lufl performanțelor internaționale. 
Colegiul de antrenori al federa
ției se pare că nu a găsit încă 
metodele cele mai adecvate pen
tru ca tinerii dotați să înregis
treze. chiar din primii ani ai ac
tivității, salturi calitative specta
culoase. Iată de ce, media pro-

krtâ un tabu! comparativ, oare Uustreazâ comportarea halterofililor ro
mâni (cu locurile și performanțele lor) la cele doua mari competiții o le 
anului (GE. de ta Belgrad din luna mai și J.O. de la Moscova din 
luna kilfre). Prima cHrâ reprezintă locurile ocupate ta cele douâ între
ceri.

GE BELGRAD J.O. MOSCOVA
Cat cocoș
I. Gh. Mafiei 252.5 kg (107,5+145) 7. 247,5 kg (105+142,5)
4. P. Petre 245 kg (105+140) 8 245 kg (100+145)

Cai, panâ
B. C Chiru 245 kg (122,5+142.5) 120 kg ratat la „smuls-
6. G. Radu 265 kg (115+150) 0. 265 kg (115+150)
Cat. ușoară

4. V. Doctu kg C13S+17J, 5) 1. 310 kg r.n. (140 r.n.4170)

Cat. semimijlocie
D. Cioroslan (nu a concurat) 5. 322,5 kg (1404 182,5)

Cat mijlocie
4. D. P.tr. M0 kg (1554 1S5) 155 kg la „smuls"

190 kg - ratat la „aruncat-

Cat semigrea
V. Groapâ 150 kg ta „smuls" 

apoi accidentat 7. 355 kg r.n. (160 r.n.4105 r.n.)

Cat grea
7. Șt Tașnadi 347,5 kg (1454202,5) 6. 360 kg (1654”5)

Cat supergrea

M. Parapancea 157.5 kg la „smuls-
207.5 kg — ratat la
aruncat

162,5 kg - ratat la „smuls"

greșului halterofililor din lot, 
deși a fost apreciabilă ia unele 
categorii (V. Dociu, V. Groapă 
ș.a.), nu s-a dovedit suficientă 
la altele, in vederea afirmării 
halterofililor noștri pe plan mon
dial. Este foarte bine că federa
ția de haltere face planuri de 
perspectivă, stabilește medii de 
progres la fiecare categorie, în
tocmește planuri individuale de 
antrenament — pentru că numai 
așa se pot obține rezultatele vi
zate, competitive in arena inter
națională — dar ele rămîn fără 
valoare dacă nu sînt îndeplinite 
și chiar depășite.

La ora actuală, haltcrofilja 
mondială este dominată de re
prezentativele a opt țări care au 
realizat la J.O. un bilanț valo
ros : 1. U.R.S.S. <5 medalii de

aur — 3 de argint — 0 bronz),
2. Bulgaria (2 — 4 — 2), 3—6.
Ungaria, Cehoslovacia și Cuba 
(cu cîte 1 — 0 — 1), 6. R. D. 
Germană (0 — 2 — 1), 7. R-P.D, 
Coreeană (0 — 1 — 1), 8. Polonia 
(0 — 0 — 3). Am publicat acest 
clasament, cu intenția de a sti* 
mula creșterea exigenței tuturor 
factorilor de răspundere, în 
frunte cu organismele federației 
noastre de specialitate, a antre
norilor și sportivilor, pentru ca 
£ntr-o zi halterofilii români să 
ajungă pe podiumul medaliaților! 
Există toate condițiile ca ei să 
poată obține un loc în vîrful pi
ramidei, dar sub rezerva unei 
munci de perspectivă mai bune 
și mal eficiente.

Ion OCHSENFELD



ESTE NECESAR UN SPRIJIN AAAI AAARE 
CELOR AAAI MICI JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ"

rr

de vorbă cu prof. Gh. Enache, secretarul F. R. T. M
Am propus secretarului respon

sabil al federației de tenis de 
masă, prof. Gheorglie Enache, 
o discuție pe tema juniorilor a- 
cum, la încheierea campionatu
lui pe echipe, în.tr-un an cînd au 
avut loc și „europenele".

— Cum apreciați situația ac
tuală a juniorilor noștri la tenis 
de masă ?

— Criteriu] de apreciere fiind 
competițiile internaționale, în ca
zul juniorilor campionatele eu
ropene, putem considera ca bună 
situația jucătorilor noștri tineri.

— O medalie de argint și 4 de 
bronz, intr-adevăr...

— Vîrsta jucătorilor 
fost, în comparație 
a adversarilor, mai 
juniori ca și La cădeți, 
rea la seniorat a „vîrfurilor* a 
lăsat un gol la vîrstele 16—18
ani. Dar acest gol este rezultanta 
unei perioade mai vechi...

— Cum stăm acum ?
— Federația a acționat, de cîțiva 

ani, pentru asigurarea în eșaloane 
a perspectivei, pe baza unei se
lecții riguroase și continui și a 
unei pregătiri exigente. Acum 
avem în secții mul ți copii talen- 
tați, cîțiva cădeți și juniori buni, 
fete și băieți.

— Ce cluburi se detașează în 
această privință ?

— Să privim loturile de la „eu
ropene" și clasamentele campio
natului pe echipe. La băieți, net 
detașată, Universitatea Craiova, 
cu Eugen Florescu (titular la 
Poznan și la C.E. de seniori), 
Mircea Nicorescu și un cadet de 
talent, Florea Vasile. Antrenorul 
Virgil Bălan și ajutorul său Mi
hai Bobocică au două echipe în 
campionatul republican. Și asta 
spune ceva ! Ei fac o selecție 
bună și o pregătire exigentă.

— Cine ar urma în... clasament?
— Ca și în clasamentul 

chipe, Voința Satu Mare.
★

• Astăzi începe returul 
pionatului Diviziei A, cu 
toarele partide : 
Buc. — Gloria 1 
Craiova II — Univ. 
C.S.M. Cluj-Napoca 
sul Buc., Tricodava 
Constructorul Tg. 
masculin și C.S.
C.S. Arad II. Progresul Buc. —

noștri a 
cu cea 

mică, Ia 
Trece-

pe e-
C.S.Ș.

★
cam- 

urmă- 
Locomotiva 

Buzău, Univ. 
Craiova I, 

— Progre- 
Buc. — 
Mureș — 

Arad I —

Bks-Odorhelu -Secuiesc, C.S.ș. 
trița...

— La „negativ “ 7
— Cindva „abonat* la titlul de 

campioană, C.S.M. Cluj-Napoca, 
cu doi antrenori pentru copii, 
mal contează pe un 'singur ju
nior — Horațiu Pintea, luat a- 
cum doi ani de la Oradea... 
C.S.Ș. 1 Buc. a și retrogradat, 
iar Progresul Buc. e clasată pe 
locul 9, deși are toate condițiile 
să nu stea așa...

— La fete 7
— Pe primul Ioc in clasament, 

C. S. Arad nu mal are mal ni
mic valoros la junioare, dacă 
n-o socotim pe Judith Borbely, 
transferată acum un an de la 
Tg. Mureș. Așa că fruntașă este 
de fapt Gloria Buzău, care a șl 
învins în retur pe C. S. Arad șl 
s-a clasat pe primul loc la 
trișa...

— Intr-adevăr, așa
— Emil Bâcloiu a 

răbdare cîteva fete, 
se desprind Beatrice 
rena Mihai, care au _ ._ __
„europene*. După ele vin Dorina 
Murea (la Voința Buzău) și Ml- 
haela Mihai, de la care încă aș
teptăm ceva deosebit. Bine lu
crează șl Ioan L5hr, la înfrățirea 
Tg. Mureș, cu Ktaga Lohr și Ga
briela BalinL Constructorul Tg. 
Mureș (Alexandru Verzar) ne-a 
dat-o Pe Olga Nemeș...

— Dacă ar da flecare antrenor 
măcar un jucător de excepție...

— Ar fl bine. C.S.Ș. Slatina are 
la centrul de pregătire al federa
ției pe Maria Alboiu și 1" " 
Stotnea în Iotul de Junioare 
țării.

— Cine stat codașele 7
— Progresul Buc, care nici 

are echipă ta campionat 1 C.S.Ș, 
Craiova și C.S.Ș. Rm. VÎIcea au 
retrogradat, pentru că au fetițe 
mult prea 'miel, dar cu ele vor 
reveni puternic tn anii următori.

★
Politehnica Buc.. 
Vîlcea — Spartan 
lurgistul Cugir — 
na, C.S.Ș. Craiova — C.S.M. 
Iași, Gloria Buzău — Voința 
Buzău la feminin. Meciurile 
Tractorul Brașov — C.S.Ș. Bis
trița șl C.S.Ș. Odorhelu Secu
iesc — C.SJȘ. Craiova (m) 
sint aminate.

este... 
crescut 
dintre 
Pop șl 
jucat •

Bis-

Neta 
al

nu

C.S.Ș. Rm. 
Buc., Meta- 
C.S.Ș. Slati-

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din nag- 1)

Cercel (Dinamo). La semiușoa- 
ră. lupta se va da. credem, în
tre boxerii de la Steaua: FL 
Livadaru, T. Cucu și H. Sultan. 
Un cuvînt de spus va avea în
să și constănțeanul FI. Zamfir, 
In absenta celor doi favorit!, S. 
Cuțov și C. Hajnal, rămîn să-și 
dispute primul loc la ușoară 
D. Hie (Dinamo). P. Căpriceanu 
(Steaua), M. Glogojeanu (B. C. 
Galati) și V. Mihăilă (Steaua) 
Pe lista semimijlociilor se dis
ting I. Vladimir (Dinamo), M. 
Ciuboiaru (I.A.E.M. Timișoara).
C. Ghindăoanu (Ceahlăul) și T. 
Roșu (A.S.A. Cluj-Napoca). In 
lipsa lui V. Gîrgavu și a cra- 
ioveanului M. Sîrba, la mijlo
cie mică pare a fi favorit, a- 
cum M. Ouatu (S.C. Bacău), 
între cei mai dificili adversari 
ai săi îi amintim pe D. Petro- 
pavlovschi (Mecanică fină) si
D. Vilcu (B.C. Brăila). Dina- 
movistul V. Silaghi trebuie 
să-și apere titlul la mijlocie in

fata unor adversari ca M. Cu- 
lineac (URBIS Buc.), I. Mocanii 
(Metalul Bocșa). FL Ungureanu 
(S.C. Muscel) si V. Cicu (Di
namo). La semigrea, luptă echi
librată între candidați fără o 
valoare deosebită : I. Cîrlan 
(B.C. Galați). D. Văleanu (S.C. 
Muscel), N. Rădan (B.C. Brăi
la) etc. L Cemat (Steaua), V. 
Vasile (Rapid). V. Vrînceanu 
(Dinamo). N. Grigore (Farul) se 
află în fruntea greilor. Firește 
la toate categoriile sînt posibile 
șl surprize din partea unor ti
neri talentațl, mai puțin cu
noscut!.

START ÎN DIVIZIA A DE POPICE

N. RUDU, PLOIEȘTI. Croni
carul nostru și-a spus părerea 
cît se poate de clar : Radu îl a 
fost faultat de Koller, astfel că, 
în mod regulamentar, arbitrul 
Gh. Retezan a acordat lovitura de 
la 
a 
F. 
n 
în _______ ____ _______ _____  _
importanță, după cum regulamen
tul nu prevede că un penalty 
trebuie acordat numai... „dacă a 
fost fază de gol“, cum susțin cei 
care nu l-au citit niciodată. Cade 
și o altă argumentare, și anume 
aceea că infracțiunea nu s-ar fl 
produs în interiorul careului, ci 
pe linie. Chiar șl într-o aseme
nea eventualitate se acordă lovi
tură de la 11 metri, LINIILE FA- 
ClND PARTE DIN SUPRAFEȚE

LE PE CARE LE DELIMITEAZĂ. 
Dar, poanta dv este bună șl o 
veți putea reactualiza cu prilejul 
unui penalty nejust. Fotbalul șL., 
arbitrii vă oferă, destul de des, 
șl asemenea ocazii J

11 metri cu care F. C. Argeș 
deschis scorul tn meciul cu 
C. Baia Mare. Faptul că Radu 
nu mai era în momentul acela 

posesia mingii n-are nici o

Slab, C.S.Ș. 2 Buc. șl, in ultima 
vreme, Metalurgistul Cugir.

— Ce ar trebui făcut 7
— Continuată selecția 

cată ștacheta pregătirii, 
trebuie făcută exclusiv 
Dar e nevoie, totodată, _
sprijin mal activ din partea clu
burilor și a organelor sportive șl 
cu atribuții, chiar pentru secții 
din orașe cu rezultate bune, ca 
Buzău, Satu Mare, Rm. Vîlcea, 
Craiova, care nu dispun de săli 
corespunzătoare — mai ales Vo
ința Satu Mare șl C.S.Ș. Cra
iova — sau pierd timp și strică 
mesele de joc cu montatul șl de
montatul, fiindcă nu au un spa
țiu de lucru al lor. In altă privin
ță, cu doar 4—5 mese nu se pot face 
nici selecție, și nici pregătire co
respunzătoare cu un număr mare 
de copii și juniori. Deci, este 
necesar un sprijin mal mare ce
lor mal mici jucători.

competițională oiicia’.ă, 
startul în cea de a 14-» 
a campionatului Divizl-

5l 1
care 

în
de

ridi- 
! nu 
sală.

un

Interviu consemnat de
Mircea COSTEA

Azi și miine, cele mai bune 
echipe de popice, feminine și 
masculine, vor intra în activi
tatea 
luind 
ediție 
ei A.

• întrecerile se desfășoară, 
ca și în anii trecuți, cu parti
ciparea a 40 de echipe (20 fe
minine) împărțite în cite două 
serii, după criterii geografice, 
iar pentru desemnarea forma
țiilor campioane primele patru 
clasate, în fiecare serie, se vor 
intflnl intr-un turneu final. 
• Actualele campioane sînt 
Voința Tg. Mureș — la fete 
(cîștigătoare pentru a doua oară 
consecutiv) și Gloria București 
— la băieți • în perioada 1—12 
septembrie jucătorii tuturor e- 
chipelor divizionare au trecut 
normele de control prevăzute 
în regulament : probe tehnice 
(lansarea bilei la canale) si fi
zice (alergare pe teren variat, 
genuflexiuni, flotări). • Progra
mul primei etape : feminin (azi)

seria Sud : Olimpia București
— Voința Ploiești. Carpați Si
naia — Gloria București, Voința 
Galați — Metrom Brașov, La- 
romet București — Petrolul 
Băicoi. Seria Nord : Hidromeca
nica Brașov — U.T. Arad. Vo
ința Craiova — C.S.M. Reșița, 
Voința Oradea — Electromureș 
Tg. Mureș. Constructorul Gherla
— Voința Timișoara, Voința 
Cluj-Napoca — Voința Tg. Mu
reș. Masculin (mîine) — seria 
Sud î Chimpex Constanta — 
Rulmentul Brașov, Constructo
rul Galați — Carpați Sinaia, 
Gloria București — Rafinorul 
Ploiești. Olimpia București — 
Flacăra Brașov (jocul s-a dis
putat joi și s-a încheiat cu vic
toria formației bucurestene« 
4931 — 4619 p d). Seria Nord i 
C.F.R. Timișoara — Jiul Petri- 
la. Victoria Guban Timișoara — 
Tehnoutilaj Odorhei, Electromu- 
reș Tg. Mureș — Chimica Tir- 
năveni. Voința Tg. Mureș — 
Aurul Baia Mare. (T. R.).

CAMPIONATUL DE TENIS
Campionatul național de juniori 

pe echipe a oferit primele sur
prize. Astfel, juniorii Progresului, 
antrenați de Sandu Burcea, au 
întrecut pe Dinamo cu 5—4, 
punctul chele fiind reali
zat de L. Ursul eanu care l-a în
vins pe S. Popa cu 6—4, 
7—5. Tot la capitolul surprize 
semnăm victoriile realizate 
ionuț Șesu (Dinamo) la Fl. 
(T.C.B.) cu 6-4, 1—6, 6—1 
Luminiței Sălăjan (Poli. Cluj-Na
poca) în fața Marilenel Tortoran 
(Dinamo) cu 6—3, 6—1 ’ “ '
învingătoarea plerdu-se 
G—2 la Cristina Cazacliu 
Rezultate băieți locurile 
T.C.B. — Steaua 9—0 ;
— Steaua 6—3 ; T.C.B. —
7—2 ; locurile V—VHT : rumeu- 
nlca Cluj-Napoca — Metalul Tîr-

4—6, 
con- 

de 
loan 
51 a

după ce 
cu 8—1, 

(Steaua.).
I—IV : 

Progresul 
- Dinamo 

politeh-

PE ECHIPE (juniori)
govlșie 9—0 ; Sănătatea Oradea 
— C.S.Ș. Gh. Gheorghlu-Dej 7—2 ; 
Politehnica Cluj-Napoca — Sănă
tatea Oradea 5—4 ; C.S.Ș. Gh. 
Gheorghiu-Dej — Metalul Tlrgo- 
viște 8—0 ; fete : locurile I—IV : 
Dinamo — T.C.B. 5—0, Steaua — 
Politehnica Cluj-Napoca 3-2 ; Di
namo — Politehnica Cluj-Napoca 
4—1 ; Steaua — T.C.B. 5—0 ; 
locurile V-vm ; C.S.Ș. Ttrgo-

- U. T. Arad 5—0 ; Dacia 
— Progresul 5—0 ; Progre- 
U. T. Arad 3—2 ; Dacia 
— U. T. Arad 4-1 ; Pro- 
— C.S.Ș. Tlrgovișt, 3-2. 
pentru titlul de campioană

vlște • 
Galați 
sul — 
Galați 
greșul 
Lupta .______________ ___
la fete se va da între Dinamo șl 
Steaua, tar la băieți între T.CJ3. 
— Progresul, (S. IONESCU •— 
coresp.).

A 7-a EDIȚIE A „CUPEI SClNTEII TINERETULUI'- LA TENIS
COSTINEȘTI, 12 (prin tele

fon). După o întrerupere de un 
an tradiția s-a reluat șl Coe- 
tineștiul i-a primit din nou pe 
cei 200 de finaliști ai „Cupei 
Scînteii tineretului" la tenis. 
Concurenții au fost șl ei la 
înălțimea organizatorilor. In 
cele trei zile de întreceri ei 
oferind meciuri de un nivel 
ridicat, unele — nu exagerăm 
— fiind de valoarea unui cam
pionat național. Dintre nume
roasele momente demne de no
tat am reținut cîteva. Astfel, 
rămîne nedezmințită tradiția 
creată în ultimii trei ani de 
frații Căciulescu din Bicaz 
(Neamț). Cu trei ani în urmă, 
Viorel (acum tenisman de per
formanță la Dinamo Brașov) 
ocupa locul 1 ; i-a urmat acum 
doi ani fratele mai mic, Dorel 
și iată că acum mezinuL

FINALA CAMPIONATULUI DE MOTOCROS

Cristian, urcă și el pe prima 
treaptă a podiumului, la cat 
10—14 anL L-a însoțit aici pro
fesorul său de la școala gene
rală din Bicaz. Nicolae Cojo- 
caru, care ii este diriginte șL.. 
profesor de tenis. Sint nume
roase competițiile „Daciadei* 
— și avem în vedere finalele 
pe țară — în care reprezen
tanții județului Alba au ocupat 
locuri fruntașe. La Costinești. 
ei au dovedit că pot învăța 
repede și tenis, trei dintre ei 
calificîndu-se In fazele superi
oare ale întrecerii. Marea cupă 
transmisibilă a „Cupei Scîn
teii tineretului" și o frumoasă 
Cupă oferită de C.N.E.F.S. au 
revenit reprezentanților județu
lui Brăila, iar Cupa ziarului 
„Sportul", atribuită celui mai 
tehnic jucător, a fost acordată 
tinărului Sorin Badea din Pi- 

finalelor : 
Călina Ripaș 
Racz (Cluj- 
6-0 ; 10—14 
Andronache

/W DIVIZIA A
DE POLO

Joi și vineri au avut loc cîteva 
meciuri de polo, tn cadrul unei 
etape intermediare a diviziei A.

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
— RAPID ARAD 5—9 (0—2, 1—1, 
2—3, 2—3). Joc disputat, tn care 
gazdele au ratat 2 lovituri de 
la 4 m, precum șd trei situații 
de superioritate numerică. Au 
marcat Schulz 3, Demeni și Toth. 
respectiv Sălăjan 3, Szabo 3, 
Turcanu, Suhanek șl BrînzeL 
(C. CREȚU — coreSp.).

PROGRESUL — VOINȚA 
NAPOCA 5—6 (0—2, 2—0,
2—2). Victorie la limită a 
ților, care au greșit mal 
Au marcat : C. _

CLUJ- 
1-X 

oas-pe- 
puțin.

Rusu (3), R, 
Rusu (2), i. Pop de La învingă
tori, respectiv PIeșea (î). Manea, 
I. Gheorghe, Teodor eseu pentru 
învinși.

RAPID — C.N. A.S.E. 9—7 
(2—1, 2—3, 2—3, 3—0). Meci dis
putat, spectaculos, interesant și 
prin evoluția scorului, în car® 
învingătorii &-au desprins doar 
în ultima repriză. Au înscris : 
Hie (2), Arsene (2), Chivăran (3), 
Slăvei, Schervan și Tschielske de 
la Rapid, respectiv V. Șerban 
(2), Tăurici (2), Ardeleanu, Ster- 
pu și Chirlță de la studențL 
(Nic, TOKACEK — coresp.).

HI P I S M

Ultima etapă (a V-a) a cam
pionatului republican de moto- 
cros se va consuma mîine. pe 
un traseu ales la marginea ora
șului Cîmpulung. Liderul clasa
mentului general la seniori, 
Ernest Mdlner, va avea ca 
principali adversari, la clasa

250 cmc, pe cunoscuții alergă
tori Mihai Banu. Ion Plugaru, 
Alexandru Enceanu, Ghcorghe 
Oproiu si Niculae Arabadgi, In 
program mai figurează clase 
pentru tineret și juniori. Pri
mul start se va da la ora 10.

teșii. Cîștigătorii 
fete — 15—19 ani ; 
(Medias) — Ildico 
Napoca) 1—6, 6—2. 
ani : Nicoleta ___ ______
(Brăila) — Daniela Tonta (Tîr- 
goviște) 7—5, 6—4 ; băieți,
15—19 ani : V. Grigore (Man
galia) — A. Alaci (Panciu) 
6—4. 6—0 ; 10—14 ani : C. Că- 
ciulescu (Bicaz) — L. Prata 
(Baia de Arieș) 6—3, 6—4.

Ion GAVRILESCU

Joi, ta reuniunea hipică desfă
șurată pe hipodromul din Plo
iești, s-au înregistrat următoa
rele rezultate tehnice : cursa I s
1. Solara (M. Ștefănescu) rec. 
1:45,7 2. Roxana, simplu 2,50 ld. 
ordinea 32 lei ; cursa a Il-a : 1 
Diafan (Gheorghe) rec. 1:33,8, 2. 
Manșetar, 3. Nuvelista, simplu 
15 lei, ordinea 14 lei, event 1SS 
ld, ordinea triplă 614 lei ; cursa 
a m-a : 1. Sibiia (M. Ștefănescu) 
rec. 1:28,1 ; X Suveicar, 3. Vareg. 
simplu 13 lei, ordinea 35 lei, e- 
vent 54 lei, ordinea triplă 5 773 
lei, triplu cîștigător 1005 lei ; 
cursa a IV-a : 1. Halogena (Ni
colae R. L) rec. 1:27,7 ; x Hîn- 
sar, simplu 3 lei, ordinea 18 lei. 
event 48 lei ; cursa â V-a : L 
Diagrama (M. Oristea) rec. 1:29,4;
2. Oltenița, 3. Armeanca, simplu 
I lei, ordinea 18 lei, event 13 lei, 
ordinea triplă 937 lei ; cursa a 
VI-a: 1. Bafta CD. Arsene) rec. 
1:25,9, X Abil, 3. Organist, simplu 
I lei, ordinea 20 lei, event 60 let 
ordinea triplă «4 lei, triplu cîș- 
tlgător 358 lei ; cursa a vn-a 1 
1. Halogena (Nicolae R. L) rec. 
1:28,5, X Htasar, 3. Herds, sim
plu 3 lei, ordinea 3 lei, event 14 
lei, ordinea triplă 43 Iei ; cursa 
a Vin-a : 1. Copist (M. Ștefă
nescu) rec. 1:31,X 2. Atol, simplu 
4 lei, ordinea 26 Id. event 12 lei.

Gh. ALEXANDRESCU

TRAIAN BARTOS, CLUJ-NA
POCA. Memoria nu vă înșeală. 
In ediția 1967—1968 a campionatu
lui Diviziei A la fotbal. Univer
sitatea Cluj-Napoca a ciștlgat atli 
IntUnire* din tur cu Dinamo, dt 
șl pe cea din retur : 4—2 la Bucu
rești șL.. 5—0 la Cluj-Napoca. 
Dar, evident. Universitatea Cluj- 
Napoca nu poate trăi numai din 
amintiri. Și nu numai ea I Să-l 
urăm, deci, noi succese I

EM. N„ ARAD. Ne pare râu, 
dar nici unul din titlurile filmelor 
pe care le folosiți în legătură cu 
echipele noastre de fotbal din 
Divizia A nu are adresă șl, deci.

profesionist. De fapt, avem... doi 
campioni mondiali / dacă este 
posibil un asemenea lucru I / : 
Cassius Clay șl Larry Holmes. 
Manifestați-vă și dv. preferințele 
pentru imul din cel doi șl... 
proclamațl-1 campion mondial...

Tin FILIPIDESCU, BUCU
REȘTI. O reflecție rimată vlztrxl 
un portar care iese, riscant, din 
poartă :

Tot ieșind mereu din poartă. 
Cu motiv, fără motiv.

Să n-o faci o dată fiartă 
Și să ieși... definitiv I

Ilustrații : N. RODICA

ANDREI TECLU. BRAȘOV. LA 
ora actuală nimeni nu v-ar putea 
spune cine este campion mon
dial la toate categoriile în boxul

Magazinele auto IDMS livrează autoturisme DACIA 1300.
după cum urmează :

Mag. București celor înscriși pînă la nr. 300/1981
„ Pitești * n »» nr. 14.800/1980
„ Baia Mare ' » »• fi ,0 nr. 200/1981
„ Timișoara >» » n »» nr. 5.500/1980
„ Bacău fi » nr. 4.000/1980
„ Brașov »* n nr. 4.500/1980
,, Cluj >• r» »9 nr. 3.000/1981
„ Iași H fî •9 nr. 900/1981
„ Reșița >» »» a »> nr. 1.150/1981

Vînzările zilnice se vor efectua în funcție de stocul de
autoturisme existent și capacitatea de vînzare a fiecăruimagazin.

Totodată informăm cumpărătorii că duminică 14 sepiem-
brie magazinele auto vor fi deschise între orele 8—13.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Numai astăzi mal pot fi depus, 

buletinele de participare la a- 
tractlvul concurs Pronosport d, 
miine 14 septembrie 1980, car» 
cuprinde partidele din prima 
etapă a campionatului italian 
diviziei A șl cîteva dintre cel, 
mal echilibrate întîlnlrl din cam
pionatul diviziei secunde al țării 
noastre.

a IN ATENȚIA PARTICIPAN- 
ȚILOR LA PRONOSPORT 1 S, 
reamintește că, in conformitate 
cu o hotărîre recentă meciul-tur 
F.C. Argeș — F.C. Utrecht din 
cadrul „Cupei U.E.F.A.", pro
gramat la 17 septembrie a.c., s« 
va disputa la Pitești, șl nu la 
Utrecht, cum fusese anunțat ini
țial. In consecință, țintad seama 
că ta programul etapei Prono
sport este trecut F.C. Utrecht — 
F. C. Argeș, deși meciul se 
dispută la Pitești, cel ce indică 
victoria echipei piteștene vor 
trebui să înscrie pe buletin sem
nul „2*, iar pentru victoria e- 
ehipel F.C. Utrecht semnul „1*.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 12 SEP
TEMBRIE 1980. Extragerea I : 
47 2 64 16 87 85 48 26 29 ; Extra
gerea a n-a : 1 17 28 41 81 7 15 
56 22. Fond total de cîștigurl : 
724.108 ld.



Divizia A, etapa a 7-a

VEȘTI DE LA ECHIPE
• F.C.M. GALAȚI nu anun

ță vreo indisponibilitate • F.C. 
BAIA MARE nu-1 poate utili
za pe N. Răducanu, care a 
acumulat două cartonașe gal
bene. Va reintra Sabău. Ar
bitrii : M. Salomir (Cluj-Napoca)
— N. Raab (C. Turzii), C. Teo- 
dorescu (Tîrgoviște).
• CORVINUL HUNEDOARA 

a învins, în meci de pregătire, 
pe Șoimii, la Sibiu, cu 3—1, 
prin golurile lui Nicșa, Tîrno- 
veanu și Pctcu. Nu are pro
bleme deosebite de lot. absenta 
In continuare a fundașului Gă- 
lan fiind prevăzută (suspendat 
încă o etapă) • PROGRESUL 
VULCAN a plecat din Bucu
rești spre Hunedoara încă de 
marți, oprindu-se la Alba-Iulia, 
unde a evoluat joi lntr-o parti
dă amicală. Arbitri : D. Olo- 
geanu — I. Honig (ambii din 
Arad), N. Rainea (Bîrlad).
• CHIMIA are Întregul e- 

fectiv apt de joc • F.C.M. 
BRAȘOV nu Ii poate utiliza 
pe Gherghe. Popescu și Sandu
— indisponibili. Sub semnul 
întrebării, prezențele altor doi

• ACTUALITĂȚI •
• ASTĂZI, LA PITEȘTI, 

F.C. ARGEȘ — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA. Cu începere de 
la ora 17, se va disputa pe 
stadionul din Trivale Intîlnirea 
amicală dintre F.C. Argeș și 
Politehnica Timișoara, o ultimă 
„repetiție generală" a celor 
două formații înaintea partide
lor din cupele europene. Vă in
formăm, de asemenea, că an
trenor secund la F.C. Argeș 
este, așa cum ne-a comunicat 
clubul piteștean, V. Dinuț.

AZI Șl MIINE, In capitală
AZI : Sportul studențesc — 

Jiul (speranțe), pe stadionul Po
litehnica (ora ÎS),

MIINE : Rapid București — Nl- 
tramonia Făgăraș (Divizia B), pe 
stadionul Republicii (ora 11), șl 
Autobuzul București — Gaz me
tan Mediaș (Divizia B), pe sta
dionul Autobuzul (ora 11). In Di
vizia se dispută următoarele

Cinci minute cu GIUCHICI, JUCĂTORUL METEOR
• Miroslav 

te numesc 
Pentru că — 
avut unele apariții 
nale la „Poli" Timișoara,

Giuchici, mulți 
jucătorul-meteor. 
într-adevăr — ai 

senzațio- 
I1UIC ici „JL un AUUl^Uttiu, ca, 
apoi, să dispari un timp și iar 
să apari o clipă. Explică-ne, 
de ce ? 0 „E drept că în u- 
nele meciuri jocul meu a fost 
bine apreciat de public, de co
echipieri, de adversari, de cro
nicari și apoi am trecut, lungi 
perioade, pe banca de rezerve 
de la „Poli" sau am luat dru
mul U.M.T.-ului. Fiindcă, în 
mare parte, cariera mea fotba
listică e compusă din aceste 
drumuri „Poli" — U.M.T. — 
.Ț’oli". în multe dintre dis
parițiile de pe prima scenă a 
fotbalului m-a urmărit însă 
un adevărat ghinion. De trei 
ori am suferit accidentări gra
ve tocmai cînd eram în formă, 
după un joc foarte bun. Așa a 
fost în 1972, în 1975, în 1978. 
Norocul meu, fiindcă am avut

DE LA COMISIA
Q Reprezentanții echipei Uni

versitatea Craiova și-au exprimat 
regretele și scuzele lor pentru 
gestul nesportiv pe care l-au 
făcu/t unii dintre component!! 
formației craiovene neprezentîn- 
du-se la salutul final, după me
dul pierdut cu Universitatea 
Cluj-Napoca. Comisia de disci
plină a luat act de aceste scuze, 
ținînd însă să reamintească 
fotbaliștilor de la Universitatea 
Craiova, ca și altora care ar 
putea proceda la fel într-un mo-

șl

Primim din partea jucătorilor 
Bratu Pirvu și Marian Tonâță de 
la echipa Rapid următoarea scri
soare :

Stimată redacție, 
Subsemnați! Bratu Pirvu

Marian loniță, jucători ai clubului 
Rapid București, vă aducem la 
cunoștință următoarele. In ziua 
de 10 iunie 1980, în, urma analizei 
activității echipei pînă la acea 
dată, am fost suspendați din ac
tivitatea sportivă pe o perioadă 
de un an. Ne dăm seama că am 
avut o serie de lipsuri în pre
gătire, în modul de abordare a 
meciurilor șl regretăm sincer a- 
ceste deficiente. Sîntem sportivi 
crescuți de Rapid — aici am

Gh.
a-

titulari, Pescaru și Bucur. Ar
bitri : V. Topan — T. Crișan 
(ambii din Cluj-Napoca), 
Retezau (București).

• „U“ CLUJ-NAPOCA 
nunță că este posibilă recupe
rarea tuturor celor trei acci
dentați (Cîmpeanu n. Suciu, 
Boca) sau... a nici unuia 1 
© A.S.A. TG. MUREȘ nu-1 va 
putea utiliza pe Fodor, care a 
acumulat două cartonașe gal
bene. Va reintra Insă Vigu. 
Arbitri : I. Pop — R. Stîncan, 
Gh. Dumitru (toți din Bucu
rești).

« SPORTUL STUDENȚESC 
îl anunță. In continuare, indis
ponibil pe O. Ionescu. Bub 
semnul întrebării și M. Sandu 
® JIUL, sosită aseară în Ca
pitală, are probleme în apăra
re : la suspendarea (care con
tinuă) a lui P. Grigore și Mi- 
eulescu se adaugă acum și V>- 
■iliu, oprit de... cele 2 carto
nase galbene acumulate. B-ar 
putea să debuteze în Divizia A 
ex-sibianul Neaga. Arbitri : 
M. Fedluc — Gh. Arhîre (am
bii din Suceava), V. Ciocîlteu 
(Craiova).

• REPREZENTATIVA DE 
JUNIORI EVOLUEAZĂ MUNE 
ÎN POLONIA. Echipa de ju
niori a țării noastre, care a 
părăsit ieri dimineață Bucu- 
reștiul pe calea aerului, va 
juca mîine la Varșovia cu e- 
chipa națională de juniori a 
Poloniei.
• CLUBUL F.C. OLT infor

mează că s-a despărțit, de co
mun acord, de D. Dragomir, 
care a funcționat ca vicepre
ședinte al clubului.

meciuri : Flacăra roșie — Ș. N. 
Oltenița (pe stadionul Flacăra 
roșie). TJW.B. — Luceafărul (pe 
stadionul T.M.B.), Danubiana — 
Abatorul (pe stadionul Danubia
na), Automatica — F.CJW. Giurgiu 
(pe stadionul Automatica) și Vo
ința — Electronica (pe stadionul 
Voința). Toate aceste intnniri din 

Divizia C încep la ora 11.

și șansă, l-au reprezentat cîțiva 
antrenori care au i 
mine și mi-au oferit 
posibilitatea să revin. In

crezut In 
mereu 

r________  _ ____ . “ i pri
mul rînd, Nicolae Reuter, pă
rintele meu fotbalistic, cel care 
m-a format, apoi Ion V. Io
nescu, regretatul Petrică Ră- 
dulescu și Constantin Rădules- 
ru. Ar Însemna însă să nu 
spun adevărul Întreg dacă n-aș 
aminti și de vina mea, de 
greșelile mele. Cea mai gravă 
e constituită de o abatere de 
la programul echipei, in 1976, 
la Oradea, care s-a soldat cu 
scoaterea mea din lot. Acesta 
ar fi, în cîteva fraze, drumul 
de plnă acum al... meteorului 
Giuchici". • Dar, iată, consta
tăm cu plăcere că, sub culo
rile Jiului, revii... pe firma
ment. Joci mult mai constant, 
în șase etape al obținut me
dia 6,58 — rezultatul unor no
tări — uneori — foarte bune: 
8-4- în etapa a 2-a, 7 ta etapa

DE DISCIPLINĂ
menit de enervare, că SALUTUL 
ESTE OBLIGATORIU, regulamen
tul de organizare a activității 
fotbalistice sancționlnd echipele 
care nu respectă această obligație.
• In fața Comisiei de discipli

nă a apărut joi seara și jucă
torul I. Gabriel (Corvin ul Hune
doara) , care a apostrofat pe unul 
din arbitrii de linie în meciul cu 
F.CJML. Brașov. Cum acest fotba
list n-a mai avut nici o abatere 
în activitatea sa, el a primit doar 
un avertisment verbal.

cunoscut multe satisfacții, multe 
bucurii — și, de aceea, solicităm 
să se reanalizeze cașurile noas
tre.

Argumentele noastre strat com
portarea de la primirea sancțiu
nii, dorința de a ne pregăti cu 
toată seriozitatea și conștiincio
zitatea, pentru a putea contribui, 
Împreună cu ceilalți coechipieri, 
la succesele formației atît de 
dragă nouă, Rapidul, acest club 
care are mulți suporteri, sinceri 
șl pasionați. Vrem să revenim tn 
activitatea de performanță 
vom dovedi prin fapte că 
Învățat din greșeli.

Cu stimă,
Bratu Pirvu și Marian loniță

«m

iar

un gol 
remar- 
etape, 

marcat

• în cele șase etape ale ac
tualei ediții a Diviziei A ș-au 
marcat 155 de goluri 
prezent, de-a lungul 
A s-au înscris 24 206 
109 gazdele — 46
cele mai multe — 32 
tapa a Vl-a cele mai 
16 — în runda a IlI-a.
• Iată jucătorii care au re

ușit să înscrie în primele șase 
etape cite 3 goluri într-un 
meci : Gabor (etapa a IV-a), 
Mureșan (etapa a V-a). Giu- 
chici și Fanîci (etapa a Vl-a).
• Din cele 7 goluri marcate 

pînă în prezent, S.C. Bacău a 
înscris 6 în deplasare șl doar 
unul pe teren propriu, 
Steaua, tot din 7 goluri. 5 in 
deplasare șl 2 acasă. La polul 
opus, echipele Jiul și Politeh
nica Timișoara, cu nici 
înscris în deplasare. De 
cat că în ultimele trei 
formația F.C. Olt n-a 
nici un gol.
• Din cele 54 de partide dis

putate, 41 au revenit gazdelor. 
4 s-au încheiat la egalitate, iar 
In 9 victoria a fost de partea 
oaspeților.
• Pînă In prezent am con

semnat înscrierea a două auto
goluri : Bența (F.C.M. Brașov) 
pentru F.C.M. Galați (etapa I) 
și Gh. Ștefan (Progresul Vul
can) pentru F.C. Baia Mare 
(etapa a III-a).

® Un nedorit record: In 
șase etape, 8 jucători au fost 
eliminați de pe teren : Moraru, 
Ciocan. Szabo, Cîrțu, Ciugarin, 
Dumitru, Miculescu și P. Gri- 
gore.
• în cele șase etape dispu

tate. 84 de jucători au primit 
91 de cartonașe galbene. Cele 
mai disciplinate echipe : Steaua 
și F.C. Argeș -- cu cîte un 
cartonaș galben ; la polul opus: 
F.C. Olt 9 și A.S.A. Tg. Mu
reș 8.
• La partidele celor șase e- 

tape au asistat 823 500 de spec
tatori, cei mai mulți — 171000 
— în prima etapă, iar cei mai 
puțini — 101 000 — în runda 
a Il-a.
• Primele locuri în clasa

mentul orașelor, alcătuit pe 
baza mediei de spectatori, după 
șase etape sînt ocupate de : 
1. Craiova 31600 ; 2. Brașov
24.200 ; 3. Cluj-Napoca 21 000 ; 
4. Galați 18 300 ; 5. Timișoara 
18 200.
• In cele șase etape, arbi

trii au dictat 18 lovituri de la 
11 m (dintre care 5 aparțin lui 
Gh. Jucan) : 17 pentru infrac
țiunea de fault, 
henț ; 14 
4 pentru 
mate. 3 
Zahiu).

(pînă în 
Diviziei 
goluri) : 

oaspeții î 
— în e- 
puține —

unul pentru 
în favoarea gazdelor, 
oaspeți : 15 transfor- 
ratate (lordănescu 2,

le termin, arun- 
intr-un ultim 

al disperării și, 
situație proastă 
marcaj, mi-a în- 

, sînt parcă al- 
crezi că

a 5-a și 9 în etapa a 6-a. Asis
tăm oare la o altă — fericită 
— etapă a traseu: ul Giuchici ? 
• „Da, la Jiul mă simt foarte 
bine ! Am găsit o atmosferă 
propice, colegi admirabili Am 
mai multă încredere în mine. 
M-a părăsit mentalitatea «ju
cătorului de rezervă». Faptul 
că sînt titular, că încep jocu
rile, nu doar 
cat în teren 
sfert de oră ;
de regulă, în 
pe tabela de 
tărit moralul, 
tul". • Care crezi că sînt 
punctele slabe ale jucătorului 
Giuchici ? Pe cele bune le 
știm... • „Țin prea mult balo
nul și nu sînt încă suficient 
de util în momentele de de
fensivă". © Ce-ți dorești ? ® 
„Ca ordine, nu ca importanță : 
să dobîndesc constanță în com
portare, să obțin cu Jiul un 
loc la mijlocul clasamentului 
și să-l văd pe... Giuchici II, a- 
cum în vîrstă de 6 luni, in 
atacul unei echipe de prima 
divizie". ® Iți dorim succes ! 
Ai multă nevoie acum într-un 
moment important al unei con
troversate cariere sportive !
(EL L).

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B
P.SERIA I : Ceahlăul P. Neamț 

— Gloria Bistrița : Gh. Ionescu 
(Brașov), C.S.U. Galați — C.S. 
Botoșani : F. TAbîrcă (Rm. Vîl- 
cea), Progresul Brăila — C.S.M. 
Borzești : L Buciuman (Timi
șoara'), Gloria Buzău — F.C. Con
stanța : C. Jurja (București) 

Medgidia — Unirea Foc- 
A. Jurja (București), Delta 
— F.C.M. Brăila : C. Ma- 

(București), Viitorul 
- Viitorul Mecanică 
Ionescu (București) 

Cimentul Med- 
(Petroșani), 
’ — Ol-

Catană

I.M.U. 
șanl : 
Tutoea 
tees cu 
Gheorghenl 
Vaslui : G. 
C.S.M. Suceava 
gidia : 
Minerul 
tul Sf.
(Oarei).

A. Stocker 
Gura Humorului 
Gheorghe : V.

Bucu-A n-a : Rapid 
Ni tram on ta

SERIA _ ___
reștl — Nitramonta Făgăraș : 
A. Forwirth (Timișoara), Tracto-

PE URMELE NAȚIONALEI
Seria importantelor examene internaționale ale lunii 

septembrie a fost inaugurată cu bine de echipa națională. 
Succesul de la Vama — și este bine să ne amintim că de 
16 ani echipa națională n-a mai învins reprezentativa bul
gară pe terenul acesteia — s-a datorat în cea mai mare 
măsură UNITĂȚII DE ACȚIUNE, COMBATIVITĂȚII tri
colorilor, rezultat al admirabilei coeziuni sufltești care a 
decis, în bună măsură, și victoria din finala Cupei balca
nice, cu Iugoslavia. Chiar dacă nu a avut și valoarea teh
nică a acelei întîlniri, partida de miercuri seara a repre
zentat un cîștig pe planul întăririi moralului naționalei, 
ca și pe acela, deloc de neglijat, al verificării — cu pro
mițătoare rezultate — unui grup de prime rezerve.

Vine, acum, rîndul celor patru reprezentante ale noastre 
în cupele europene. Universitatea Craiova, Politehnica Ti
mișoara, Steaua și F.C. Argeș intră miercuri în arena ma
rilor întreceri continentale, devenite cele mai renumite 
competiții de club din lume, din toate sporturile. Trei echi
pe dintre cele de mai sus au o bogată activitate, multe 
prezențe în reputatele Întreceri europene. Politehnica Ti
mișoara a jucat mai puțin în aceste cupe. Indiferent însă 
de gradul de experiență, reprezentantele fotbalului româ
nesc TREBUIE SĂ-ȘI DISPUTE ȘANSELE CU "
ARDOAREA ȘI CONVINGEREA, sigure 
pînă la ultima fracțiune de secundă a 
numai crezînd arzător în șansa lor, pot 
țele ce se așteaptă de Ia ele.

Echipa națională a dat două frumoase 
trebuie s-o imite, pot să-i calce pe urme ! Avem toată în
crederea în reprezentantele noastre, în cvartetul de an
trenori, reprezentînd noua generație, Ion Oblemenco — Ion 
V. Ionescu 
In loturile 
alături de 
lui nostru, 
ea acest promițător început de sezon, inaugurat de repre
zentativă, să fie continuat și pe planul prestigioaselor cupe 
inter-cluburi ale Europei.

Urările și dorința de succes a sute de mii de prieteni ai 
fotbalului, deveniți, în bloc, suporteri ai „europenelor" le 
însoțesc pe cele patru în grelele confruntări în care debu
tează miercuri.

exemple, cluburile

— Ghcorghe Constantin — Florin Halagian și 
de jucători înglobînd internaționali de renume 
jucători tineri, de talent, speranțe ale socceru- 
și sintem convinși că ei vor face totul pentru

NICOLAE RAINEA, INTRE BUENOS AIRES Șl MADRID

fe
EKS

3

laApariția lui Nicolae Rainea 
această i*ubrică nu poate surprin
de. Mai mult chiar, s-ar putea 
naște interogații de genul : ce 
să mai spui despre Nicolae Rai
nea ?! Că a participat la două 
turnee finale ale campionatului 
mondial ?... Că a fluierat finala 
ultimului campionat european ?... 
Că a condus manșa a doua a 
„Supercupei" dintre Liverpool și 
Anderlecht ?... Că a condus și o 
manșă a finalei cupei U.E.F.A.?... 
Că, nu demult, organele condu
cătoare ale U.E.F.A. i-au trimis 
o scrisoare prin care îi mulțu
mesc pentru contribuția adusă la 
reușita turneului final al „eu
ropenelor" din Italia ?... Că spe
ră să arbitreze și la turneul final 
al .C.M din Spania, în 1982 ?... 
Credem că tocmai pornind de la 
aceste adevărate performanțe, tre
buie să apreciem, odată în plus, 
apariția lui Nicolae Rainea la ru
brica celui mai bun arbitru în- 
tr-o etapă de campionat. Dealtfel, 
reputatul cavaler al fluierului și-a 
exprimat nedisimulat bucuria cînd 
l-am zis că este propus arbitrul 
etapei : „Am mai spus-o, pen
tru mine e mai greu să arbitrez 
partidele din campionatul nostru. 
Atît datorită exigenței sporite cu 
care, logic, 
torită lipsei 
că tori, ceea 
bleme ! De 
Ia Craiova,-------------------- -----------
rile foarte grele, mă bucură ’ Mai 
ales că este al treilea 9 conse-

sînt tratat, cit și da
de respect dintre ju- 
ce creează multe-pro- 
aceea, acest 9 primit 
într-unul din meciu-

rul Brașov — Rova Roșiori : M. 
Feciorescu (Bacău), Rulmentul 
Alexandria — Flacăra Moreni : 
E. Călin eseu (Reșița), Autobuzul 
București — Gaz metan Mediaș : 
C. Chilă (Constanța), Chimica 
Urnă veni — Metalul București : 
C. Ghiță (Brașov), Pandurii Tg. 
Jiu —C. S. Tîrgoviște : C. Szila
ghi (Baia Mare), Petrolul Plo
iești — Metalul Plopeni : M.
Adam (Cluj-Napoca), Poiana 
Cimpina — Mecanică fină Bucu
rești : C. Lăcraru (Oradea), Lu
ceafărul București — Șoimii Si
biu — amînat.

SERIA A m-a : Olimpia Satu 
Mare — C.F.R. Timișoara : R. 
Petrescu (Brașov), Aurul Brad — 
Minerul Lupeni : A. Szilaghi (Tg. 
Mureș), Metalurgistul Cugir — 
Metalul Aiud : M. D urnea (Ro-

TOATA 
că numai luptind 

dublelor dueluri, 
realiza performan-

Eftimie IONESCU

cutiv pe care îl primesc in acest 
campionat al Diviziei A in cele.- 
trei partide conduse, plus derbyul 
de la Tîrgoviște, care a fost a- 
preciat ca o reușită".

Intim plarea face ca în acest 
septembrie să se împlinească 15 
ani de la debutul arbitrului bîr- 
lădean în prima divizie, cu acel 
meci U.T.A. — Farul 2—1 ! 15
ani în care a condus peste 300 de 
partide La centru în eșalonul nr. 
1, plus alte atîtea derbyuri în 
„B“ și în „C“ și chiar în eșaloa
nele mici, chiar de cînd a deve
nit un nume pe plan internațio
nal. Peste 300 de partide, dintre 

^care cea mai dificilă este... „cea 
care urmează".

Nicolae Rainea, arbitrul etapei, 
realizează practic un record care 
obligă întregul corp al „cavaleri
lor fluierului". Pentru că aceas
tă serie „de trei ori consecutiv 
nota 9“ reprezintă în primul rînd 
constanță, iar ultimul 9 a fost ob
ținut într-un meci foarte greu 
din multe puncte de vedere. Al 
publicului, care l-a primit ne
mulțumit pentru întîrzierea pro
vocată de... legitimațiile craiove- 
ne ; al marcajului „om la om* 
al Sportului studențesc, care în 
multe situații se situa, la limita 
atacului permis ; al celor doi 
tușieri, neatenți la ofsaiduri, ceea 
ce a făcut ca N. Rainea să con
ducă la un moment dat de unul 
singur ; al nervozității din finalul 
primei reprize. L-am văzut, în 
pauză, pe acest arbitru de elită 
internațională dînd o discretă 
lecție de psihologie și pedagogie 
celor doi căpitani de echipă și 
„furiosului" Beldeanu. Pe un ton 
atît de apropiat, atît de realist, 
îneît putem afirma că dacă jocul 
s-a calmat după pauză, un merit 
este și al arbitrului Nicolae Rai
nea. Cel care sîmbătă, la Craiova, 
a condus într-o manieră europea
nă. respectînd jocul bărbătesc, în 
forță, joc căruia echipele noastre 
vor trebui să-i facă față chiar in 
acest septembrie !

Mircea M. IONESCU

doi

man) — se dispută la Mediaș, 
terenul echipei 'Metalurgistul 
fiind suspendat ; F.C. Bihor Ora
dea U.T. Arad : N. Georgescu 
(București), U. M. 
înfrățirea Oradea : 
(București), 
C.I.L. ’
Rapid 
poca : 
F.C.M.
C.

Timișoara — 
C Maghiar 

Minerul Cavnic — 
Sighet : M. StăUescu (Iași), 
Arad — C.F.R. Cluj-Na- 
A. Deleanu (București), 
Reșița — Dacia Orăștie : 

Matache (București). Minerul 
Anina — Minerul Moldova Nouă: 
C. Vlase (Craiova).
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AL II-LEA CONGRES Balcaniada de baschet masculin • TELEX •
AL CONSILIILOR POPULARE

(Urmare din pag l)
rolul consiliilor populare și 
răspunderile mari ce revin a- 
cestor organe locale ale pu
terii revoluționare a muncito
rilor, țăranilor și intelectuali
lor in vastul proces al edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a fost ur
mărită cu vie satisfacție, cu 
deplină aprobare, fiind subli
niată în repetate rînduri cu 
îndelungi aplauze, urale și o- 
vații. In același timp, prin in
termediul micului ecran, expu
nerea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu 
deosebit interes de milioane de 
oameni ai muncii din întreaga 
tară.

Exprimiud sentimentele tu
turor participanților la Con
gres. tovarășul Emil Bobu a 
spus : Mulțumim din adincul 
inimilor conducătorului iubit și 
stimat al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru strălucita 
cuvîntare pe care a rostit-o la 
aecst impresionant și înalt fo
rum democratic, cuvîntare ce 
deschide în fața noastră, a în
tregului popor orizonturi largi 
de activitate susținută pentru 
înfăptuirea planului de dezvol
tare economico-socială a patriei 
și perfecționarea continuă a 
democrației noastre socialiste.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm. Congresul a aprobat 
în unanimitate Hotărîrea prin 
care Expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
se adoptă ca program al 
întregii activități viitoare a 
consiliilor populare.

A fost adoptată, de aseme
nea, in unanimitate Chemarea 
Congresului al II-lea al Con
siliilor populare județene și al 
președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale.

Ședința de încheiere a lucră
rilor celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor populare ju
dețene și al președinților con
siliilor populare municipale, 
orășenești și comunale ia sfîr- 
șit într-o atmosferă de vibran
tă insuflețire. Sub imensa cu
polă răsună acordurile Imnu
lui Frontului Democrației și 
Unității Socialiste „E scris pe 
tricolor Unire". în sală dom
nește din nou puternicul en
tuziasm care relevă, in mod 
grăitor, dragostea fierbinte și 
profunda prețuire nutrite de 
întregul nostru popor față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit și prețuit 
care și-a închinat întreaga sa 
viață slujirii devotate a parti
dului, patriei și poporului, 
cauzei socialismului și păcii.

★
La plecare, în fața Pavilio

nului central care a găzduit 
lucrările acestui adevărat fo
rum al democrației românești, 
mii de bucureșteni au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o caldă manifestare de stimă, 
dragoste și recunoștință pen
tru modul strălucit în care 
conduce destinele patriei noas
tre socialiste, pentru grija per
manentă pe care o acordă per
fecționării continue a demo
cratismului societății noastre, 
dezvoltării multilaterale a 
României, ridicării nivelului 
de viață material și spiritual 
al întregului popor.

IUGOSLAVIA, SINGURA ECHIPĂ NEÎNVINSĂ
CLUJ-NAPOCA. 12 (prin te

lefon). Problema locului I fi
ind, normal, rezolvată din start 
(evoluția de pină acum a repre
zentativei Iugoslaviei o prezintă 
ca mare favorită a competiți
ei), a rămas ca principal țel 
al celorlalte patru participante 
la Balcaniada de baschet mas
culin ocuparea poziției secun
de. pentru care se anunță Încă 
o dispută deosebit de echili
brată.

Echipa României a avut zi 
de odihnă vineri, cînd a avut 
loc unul dintre meciurile deo
sebit de disputate : Grecia — 
Turcia. Ambiția ambelor for
mații de a cîștiga această par
tidă s-a vădit din primele se
cunde, dar totodată a influen
țat negativ nivelul tehnic și 
spectacular al întrecerii, latu
ra cea mai atractivă a întîlni- 
rii rămînînd evoluția scorului. 
în acest sens, precizăm că ta
bela electronică a indicat dese

PRIMELE JOCURI 
MONDIALE NEOLIMPICE

PARIS, 12 (Agerpres). — Pri
mele Jocuri mondiale Ja spor
turi neolimpice vor avea loc In 
anul 1981 la Santa Clara (Cali
fornia) intre 24 iulie — 2 au
gust — a anunțat intr-o confe
rință de presă ținută la Paris 
președintele federației franceze 
de karate J. Delcourt. Compe
tiția va reuni circa 1 500 de 
sportivi, care se vor întrece la 
karate, bowling, schi nautic. 
Înot sincronizat, surfing etc.

alternări Ia conducere, precum 
șl multe egalități : 17—17 în 
min. 13. 23—23 în min. 17, 
37—37 in min. 24. 49—49 în 
min. 30. De aici, timp de 8 
minute baschetbaliștii turci nu 
au mai înscris nici un punct (!). 
In vreme ce partenerii lor de 
Întrecere, mal deciși si mai 
preciși, au realizat un avantaj 
nu prea mare, dar care s-a 
dovedit hotărîtor. în min. 38 
scorul devenise 58—52 pentru 
Grecia care, avlnd In Koro- 
neos și Gyanakiș jucători mai 
siguri in minulrea balonului 
au izbutit să stabilească scorul 
final de 62—56 (30—31). Marca
tori: Karadzolidls 16. Gyanakis 
14, Koroneos 11, Yatzoglu 7, 
Andritzos 6, Petropoulos 4. Pa- 
ramadis și Vidas cite 2. de la 
învingători, respectiv Aydan 
18, Erman 17, Dflgiisken 12, Al- 
kay 3. G'Jler, Dogan și Șerdan 
cite 2.

Au arbitrat bine L. Fisici 
(Iugoslavia) și S. Stoianov 
(Bulgaria).

în al doilea meci. Iugoslavia 
— Bulgaria 98—80 (51—45). Cla
sament : 1. Iugoslavia 4 p (2 
jocuri), 2. Turcia 4 p (3 jocu
ri), 3. Bulgaria 4 p (3 jocuri), 
4—5. România și Grecia 3 p 
(cîte două jocuri). Programul 
ultimelor zile : sîmbătă, de la 
ora 17 : România — Grecia, 
Iugoslavia — Turcia; dumini
că, de la ora 17 : România — 
Bulgaria, Grecia — Iugoslavia.

Dumitru STANCULESCU

ATLETISM • In concursul de 
la Bologna, în proba de 200 m 
plat a ieșit învingător Pietro 
Mennea în 20,29, iar la săritura 
în înălțime (f) Sara Si- 
meonl cu 1,88 m • Peste 20# 
de atlețl din 15 țări vor lua star
tul la cea de-a 26-a ediție a Cro
sului ziarului „Rude Pravo-, la 
14 septembrie, la Fraga. Printre 
partlclpanțl se numără finlande
zul Lasse Viren, australianul 
Max Little și sovieticul Aleksandr 
Antipov.

BASCHET • La Cracovia, me
ciul amical feminin dintre selec
ționatele Poloniei șl Franței s-a 
terminat cu scorul de 73-58 (35— 
22) în favoarea gazdelor.

ȘAH • In semifinala turneu
lui candidatelor la titlul mondial 
feminin de la Tbilisi, dintre Nona 
Gaprlndașvlli șl Nana Ioseliani, 
partida a patra s-a terminat re
miză. Scorul este 2'/z — 1V2 în fa
voarea Nonei Gaprindașvill. • 
In „Memorialul Clgorln- de la 
Soci, după 5 runde conduc olan
dezul Van der Vilt, flliplnezul 
Torre șl sovieticul Panceno cu 
cîte 3V, puncte, urmați de Vaga- 
nlan (U.R.S.S.) - 3 p (1). Suetin 
(U.R.S.S.) 3 p, Farago (Ungaria) 
2'/z p etc. <9 Rezultate din prima 
rundă a turneului de la Kroszno 
(Polonia) : Lind — Tomaszewski 
72 — V2 ; Goldenberg — Kuli- 
kowskl 0—1 ; Szilagy — Szrobek 
0—1 ; Werner —• Kojder 1—0 ; 
Kostyra — Gromek 1—0 ; Szultek 
— Szlmczak — '/t.

TENIS 9 Rezultate din sfertu
rile de finală ale turneului de ia 
Palermo : Panatta — Taroczy 
6-1, 6—3 ; Vilas — Alciati 6-0, 
6—1 ; Ocleppo — Louie 6-0. 6—7,
6— 2 ; Armellinl - Ycaza 6—7. 3-6,
7— 5. • Partide din turul doi al
turneului feminin de la Tokio 1 
Jausovec — Bunge 6-2. 6—4 ;
Marsikova — Nagelsen 6—3, 6—3; 
Mandllkova — Sands 6-3. 6 -4 ; 
Turnbull — Kiymoura 6—3, 6—2 ; 
Fromholtz — McCallum 6—3, 6—< ; 
Holladay — Louise 6—1, 7—6 ; 
King — HaUquist 6-2, 6-3.

ILIE NĂSTASE LA SAO PAULO
în turneul internațional de la 

Sao Paulo. Iile Năstase I-a În
trecut cu 2—6. 7—6. 6—4 pe 
brazilianul Carlos Alberto 
Kirmayr. Alte rezultate : Gene

Mayer — Thomas Koch 6—3, 
7—6, 6—3 ; Eddie Dibbs — 
Thomas Smid 3—6. 6—2, 6—1 5 
Ivan Lendl — Jan Kodes 6—4, 
6—2.

CINE VA Fl NR. 1 MONDIAL AL TENISULUI '80? „Tour de IAvcnir"

• Noi semne de întrebare după înfrîngerea 
lui Borg la Flushing Meadow • Viguroasă 
ascensiune a tinerei generații ® Lucia Ro
manov urcă în clasamente ® Ultimele star

turi ale sezonului
Iată că BJ6rn Borg nu va face 

„marele șlem“ nici In acest se
zon, așa cum nu l-a făcut nicio
dată pînă acum. Nu-1 are deo
camdată nici măcar pe cel „mic”, 
li'psindu-i o a treia victorie In 
suita celor patru clasice. Perfor
manțele, Intrate în istorie, ale Iul 
Don Budge (1938) și Rod Lavei 
(1962 șl 1969) rămin singurele : 
După triumful de la Wimbledon, 
al cincilea într-o sultă-record, 
precedat de cel de la Roland 
Garros, suedezul părea îndrepiâ- 
țit să aspire, în sitrșit, la o cu
nună de campion „open” al A- 
mericii, pe care n-a reușit încă

Prin victoria sa 
in open-ul ameri
can, John McEn
roe devine lider 
autoritar in Mare
le Premiu F.I.L.T.

CICLIȘTII SOVIETICI SE REMARCĂ
PARIS, 12 (Agerpres). — 

Desfășurată pe traseul Korgan 
— St. Etienne, etapa a 3-a a 
competiției cicliste „Tour de 
1'Avenir" a fost ciștigată de ru
tierul sovietic Ramazan Gala- 
letdinov, cronometrat pe dis

tanța de 157 km cu timpul de 
4hl8:ll. în clasamentul general 
pe primul loc a trecut Gala- 
letdinov, urmat de Barinov 
(U.R.S.S.) la 3:18, Suhuru- 
cenko (U.R.S.S.) la 3:35 și co
lumbianul Rubiano la 3:38.

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE DE HOCHEI
• La Praga, s-a disputat me

ciul amical de hochei pe ghea
ță dintre selecționatele U.R.S.S. 
Si Cehoslovaciei, meci Încheiat 
cu scorul de 5—3 (1—2. 2—1.
2—0) In favoarea jucătorilor 
sovietici. Au marcat Mihailov 
(2), Jluktov. V. Golikov, Droz-

detki. res-pectiv Dvorjak. Pou- 
sar, Kokrement.
• In turneul internațional de 

hochei pe gheață de la Riga* 
echipa Torpedo Gorki a între
cut cu scorul de 15—2 (7—1, 
3—1, 5—0) formația Dinamo 
București.

s-o cucerească. Speranțe în van. 
Flushing Meadow fiindu-i din 
nou potrivnic. Anul trecut Tan
ner (în ,,sferturi" !), anul acesta 
McEnroe (în finală) i-au stat ta 
cale, pentru această mult dorită 
completare a unui palmares alt
minteri excepțional. Borg mai are 
de așteptat un an...

Fără gratuită maliție, oricine se 
poate amuza de bătăile de cap 
pe care le vor avea cei ce tre
buie să alcătuiască, la apropiata 
cădere de cortină ta tenisul in
ternațional, clasamentele mon
diale. După două sezoane destul 
de limpezi, în care Bjorn Borg 
și Chris Evert, apoi din nou 
Bjorn Borg, dar asociat Marti
ne! Navratilova, fuseseră procla
mați campioni ai lumii, de data 
aceasta sarcina juriului (a celui 
oficializat de federația internațio
nală de specialitate) va fi deose
bit de grea. Dacă Wimbledon-ul 
va conta ca argument decisiv, 
Borg are încă prima șansă pen
tru coroana tenis manii or. dar lu
crurile se încarcă ta tenisul fe
minin, unde Evert a pierdut toc
mai cea mai prețioasă finală din 
suita celor trei, în care a fost 
prezentă. Tot ea ni se pare însă 
cea mai indicată pentru a-și re
cuceri laurii, în ceea ce a fost 
o impresionantă revenire. Dar 
să lăsăm cifrele să vorbească, 
mai elocvente pe cîntaruil apre
cierilor, așa cum rezultă din cele 
două tabele de mai jos. Seriei 
turneelor clasice i-am adăugat, 
în preambul, finalele circuitelor 
de iarnă, competiții cu mare 
pondere în tenisul actual. Deed, 
la masculin :

« Dallas (WCT) : Connors — 
McEnroe 2—6, 7—6, 6—1, 6—2.

® Roland Garros : Borg — Ge- 
rulaitis 6—4, 6—1, 6—2 (în semifi
nală :. Gerulaitis — Connors 6—1, 
3-6. 6-7. 6—3, 6—4).

• Wimbledon : Borg — McEn
roe 1—6, 7—5, 6—3, 6—7, 6—6
(s.f. McEnroe — Connors 6—3, 
3-6, 6-3, 6-4).

© Flushing Meadow : McEnroe 
— Borg 7—6, 6—1, 6—7, 5—7, 6—4

3—6. 6—0).

(s.f. McEnroe — Connors 
5—7, 6—6, 6—3, 7—6).

La feminin :

6—4,

• Nek York („Avon”) : Austin
— Navratilova 6—2, »—«. 6—3
(s.f. Austin — Goolagong 6-2,

• Roland Garrow : Evert — 
Ruzici 6—0, 6—3.
• Wimbledon : Goolagong —

Evert 6—1, 7—6 (s.f. Goolagong
— Austin 6—3, 0—6, 6—4 ; Evert
— Navratilova 4—6, 6—4, 6—2).
• Flushing Meadow : Evert —

Mandlikova 5—7, 6—1, 6—1 (s.f.
Evert — Austin 4—6, 6—1, 6—1).

Poate că elucidările necesare 
le vor aduce numai ultimele eta
pe ale maratonului anual de tur
nee șl ’anume campionatele Aus
traliei. de la sfîrșit de an, ca șl 
cele două Masters-uri, mai întîj 
cel al fetelor, în noiembrie, apoi 
acela al băieților, în ianuarie ’BL 
Pînă atunci, să consemnăm — 
indiferent de purtătorii viitoarelor 
cununi de lauri — importantul 
transfer de forțe în favoarea ti
nerei generații. Americanul John 
McEnroe (21 ani) conduce ta cla
samentul Marelui Premiu și ta 
cel al computerului, unde doar 
pentru o scurtă perioadă fusese 
detronat Alături de el, com pa
triot ii săi Peter Fleming șl Gene 
Mayer (ambii 24 ani), apoi ceho
slovacul Ivan Lendl (19), france
zul Yannick Noah (20) șl argen
tin eanul J. L. Clerc (22) sînt, in
contestabil, vedetele de mîine. Și 
mal pregnantă este ascensiunea 
tineretului în varianta feminină a 
clasamentelor. Aci avem satisfac
ția ca. pe lîngă nume deja con
sacrate, cum sînt cele ale ameri
cancelor Tracy Austin (17 ani) și 
Andreea Jaegger (14), să găsim 
pe acela al campioanei noastre 
Lucia Romanov (20), pentru ta- 
tîia oară clasată printre ..primele 
16“ în recentul turneu new-yor- 
kez și promițîndu-ne un pas ho- 
tătrft spre ,,zecimea" mondială. 
Acolo unde poate figura desigur 
și Virginia Ruzici, lucătoarea ro
mâncă posesoare a celui mai bogat 
palmares de succese în marele 
tenis.

Radu VOIA

r- < # m *

ai OLIMPIADEI 'SO
LUTZ DOMBROWSKI A ALES, 

ÎN CELE DIN URMA, BINE...
Nu încape îndoială că atunci 

cînd 1 s-a spus „omul care plu
tește* nu s-a greșit I Pentru că 
principala calitate a lui Lutz 
Dombrowski, campionul olimpic 
al săriturii în lungime, este de
tenta. El plutește, pur șl 
simplu, peste nisipul gropii, 
reallzînd excelentele sale perfor
manțe cu o ușurință impresio
nantă.

Născut la Zwickau, în R. D. 
Germană, în 25 iunie 1959, Lutz 
Dombrowski și-a început activi
tatea sportivă în 1971 la Karl 
Marx-Stadt, unde mai tîrzlu b 
fost descoperit de antrenorul 
Hans-Jtlrgen Grdtzner care, fără 
a se lăsa impresionat de primul 
său rezultat remarcabil (15,16 m 
la triplusalt), obținut la 16 ani, 
a decis ca Lutz să fie el-vul său și 
să se dedice... săriturii în lungi
me ! A fost un moment de cum
pănă în cariera tînărului atlet 
care nu iubea această probă, fiind 
un îndrăgostit de evoluțiile ,,can
gurilor" și avînd ca erou al ti
nereții sale nu pe vreun as al 
săriturii în lungime, ci pe repu
tatul săritor de triplu din Uniu
nea Sovietică, Viktor Saneev.

Insistența antrenorului a fost 
decisivă. Și Lutz a început să se 
pregătească cu seriozitatea cane-1 
caracterizează. Antrenament după 
antrenament șl satisfacțiile erau 
din ce în ce mai mari. Numai 
după un an, el a trecut de gra
nița celor 7 m, reallzînd, la 17 
ani, un rezultat remarcabil : 
7,55 m ! Lucrînd .zi de zi cu

Lutz Dombrowski, H. J. Grtitzner 
și-a dat repede seama că. în a- 
fara detentei, elevul său are țd 
o altă mare Calitate șl anume a- 
ceea a unei viteze deosebite pe 
distanțe scurte. Astfel el realiza 
curent (cu start lansat !) sub 10 
secunde pe 100 m (!).

Primul obiectiv pe care și l-au 
propus cei doi a fost atingerea și 
dobortrea recordului R. D. Ger
mane, care măsura atunci, ta 
1977 8,13 m„ deși cel mai bun 
rezultat al lui Lutz Dombrowski 
era 7,60 m !

Munca asiduă, perseverența cu 
care și-a urmărit țelul, sprijinul 
nu numai tehnic, dar și moral al 
reputatului tehnician H. J. Grtitz
ner, au transformat pe ambițio
sul sportiv Dombrowski într-un 
atlet complet (1,87 m șl 85 kg), care 
ta iulie 1979 a cîștlgat proba de să
ritură în lungime din cadrul Cu
pei Europei de la Torino, cu per
formanța de 8,31 m, ceea ce re
prezenta un nou record al țării 
sale. Prima etapă fusese, așadar, 
parcursă...

După acest succes, Lutz Dom
browski a declarat că a doua e- 
tapă a carierei sale este recordul 
european al iugoslavului Stekici : 
8,45 m. Munca a continuat la fel 
de intens, timpul acordat de me
canicul în construcția de mașini 
Dombrowski celeilalte sale pasiuni, 
muzica pop, a fost tot mal redus 
și, iată, pe marele .stadion mosco
vit, la Jocurile Olimpice, el și-a 
atins șl cea de a doua etapă, 
reușind 8,54 m. Deci nou record

al Europei. Dar nu numai atît, 
ci și medalia olimpică de aur. 
Ce va urma acum ? Recordul 
mondial ? încă nu — răspunde 
Lutz. Cea de a treia etapă rămi
ne, deocamdată, examenul de ad
mitere la institutul Politehnia 
pentru a deveni din mecanic in
giner.

Călin ANTONESCU
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