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La invitația tovarășului 
Nibolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
vineri după-amlază a sosit în 
Capitală, într-o vizită oficială 
de prietenie, tovarășul Canaan 
Sodindo Banana, președintele 
Republicii Zimbabwe, împreună 
cu tovarășa Janet Banana.

Vizita în (ara noastră a pri
mului președinte al Republicii 
Zimbabwe, Canaan Sodindo Ba
nana, este o expresie elocventă 
a dorinței celor două țări de a 
dezvolta șl mai mult legăturile 
de prietenie șl solidaritate mi
litantă statornicite intre P-C.R. 
și Z.A.N.U., între cele două 
popoare, încă din perioada lup
tei poporului Zimbabwe împo
triva dominației coloniale, pen
tru cîștigarea dreptului său 
inalienabil la viață liberă, inde
pendentă șl demnă.

Ceremonia sosirii solilor po
porului Zimbabwe a avut loe 
pe aeroportul OtoPenL

Este ora 16,30. Aeronava pre
zidențială cu care călătoresc 
solii poporului Zimbabwe ateri
zează.

La coborirea din avion, to
varășul Canaan Sodindo Banana 
și tovarășa Janet Banana sînt 
salutați cu deosebită cordialitate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Cei doi șefi de stat îșl string 
miinile cu căldură, se îmbrăți
șează.

Cu aceeași caldă prietenie 
se salută tovarășele Elena 
Ceaușescu și Janet Banana.

Un mare număr de oameni 
ai muncii aflați pe aeroport 
aclamă cu căldură pentru prie
tenia dintre cele două țări șl 
popoare, exprimindu-și convin
gerea că primul dialog la nivel 
inalt dintre Republica Socialis
tă România și Republica Zim
babwe se va solda cu rezultate 
fructuoase pentru ambele țări, 
deschizind perspective dintre 
cele mai favorabile pentru dez
voltarea și adîncirea bunelor 
relații dintre țările și popoarele 
noastre, va aduce o contribuție 
de seamă Ia înfăptuirea aspira
țiilor lor de dezvoltare, la tri
umful cauzei libertății și păcii 
in întreaga lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Canaan Sodindo Banana, răs
pund cu cordialitate manifestă
rilor de dragoste și vie simpa

TRICOLORII PREGĂTESC MECIUL

tie ale mulțimii venite în În
tâmpinare.

Solemnitatea primirii oficiale a 
solilor poporului Zimbabwe s-a 
încheiat cu defilarea gărzii de 
onoare.

Treședlnții Nicolae Ceaușescu 
și Canaan Sodindo Banana, to
varășele Elena Ceaușescu și 
Janet Banana părăsesc apoi ae
roportul in aplauzele celor pre- 
zențl.

Pe traseul străbătut de coloa
na oficială de mașini pină la 
reședința rezervată inalților 
oaspeți, se aflau, de asemenea, 
mii de bucureștenl care salutau 
cu aceeași căldură pe cel doi 
șefi de stat, dînd expresie sen
timentelor de prietenie și soli
daritate pe care Ie nutresc unul 
față de celălalt cele două state 
șl popoare prietene.

Dintr-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliști, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Canaan 
Sodindo Banana au răspuns cu 
cordialitate manifestărilor de 
simpatie ale bucureștenilor.★

Tovarășul Canaan Sodindo 
Banana, președintele Republicii 
Zimbabwe, și tovarășa Janet 
Banana au făcut, vineri seara, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
o vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă cor
dialitate, sub semnul relațiilor 
de strînsă prietenie, colaborare 
și solidaritate militantă care 
s-au statornicit și se dezvoltă 
între țările, partidele și po
poarele noastre. ★

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, vineri, la 
Palatul Consiliului de Stat, un 
dineu oficial In onoarea tova
rășului Canaan Sodindo Banana, 
președintele Republicii Zimbab
we, și a tovarășei Janet Ba
nana.

In timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Canaan Sodindo Banana au 
rostit toasturi. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

Dineul s-a desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate șl prie
tenie.

Duminică, la ora 10, finalele „naționalelor" de box

D. ȘCHIOPU, FL. LIVADARU, D. ILIE Șl I. CERNAT, 
SINGURII CARE ÎȘI VOR APĂRA TITLURILE

CEI 22 DE F1NALIȘT1
Semlmuscă: 
Muscâ : 
Cocoș i 
Pani > 
Somlușoarâ i 
Uțoarâ I 
Semimljlode 
Miji, mica : 
Mijlocia 1 
Semigrea l 
Grea i

A. SĂLI (Farul) - D. ȘCHIOPU (Steaua)
N. ȘEITAN (Ut Mangalia)- C. GHEORGHIȘOR (Slatina) 
GH. BRUMA (Rapid) ~ ------- - ~ •
I. SANDU (Ph. Ploiești) 
FL. LIVADARU (Steaua) 
D. ILIE (Dinamo)
I. VLADIMIR (Dinamo)

D. PETROPAVLOVSCKI (M.f.)
V. SILAGHI (Dlnamo)
I. CIRLAN (B.C. Galați) . ___ . .. ..
V. VRINCEANU (Dinamo) - L CERNAT (Steaua)

Mîine dimineață, la ora 10, 
iubitorii sportului cu mănuși 
din Capitală vor înconjura din 
nou ringul de la Palatul spor
turilor pentru a asista la ultl- 
mult act al campionatelor na
ționale de box : finalele-

După un maraton pugilistic 
care a durat întreaga săptămî- 
nă, astăzi cel 22 de Analiști au
o binemeritată zi de odihnă, 
pentru a-și reface forțele, îna
inte de marea reuniune in care 
se va boxa, cum se spune, „cu 
centurile de campioni pe masă".

Cea de a doua gală semifi
nală, desfășurată aseară, a de
semnat finaliștii la categoriile 
semimuscă, cocoș, semiușoară, 
semimljlocie, mijlocie și grea. 
Reuniunea a început cu con
fruntarea dintre „semimuștele“ 
Adem Săli (Farul) și Vasile 
Voicilă (Muscelul). Partida se 
anunța interesantă dar, din pă
cate, un atac cu capul înainte 
al musceleanului îi sparge ar
cada lui SalL în continuare, 
constănțeanul boxează atent, de 
la distanță, punîndu-și în va
loare cunoștințele tehnice și 
jocul de picioare, superioare 
lui Voicilă. Și astfel, cîte pu
țin dar sigur, Săli acumulează 
punctele necesare victoriei în
tr-un meci desfășurat în marea 
majoritate a timpului sub sem
nul echilibrului El il va intîl- 
ni în finala de inline pe Du
mitru Șchiopu (Steaua), califi
cat fără luptă, adversarul său, 
Alexandru Turei (Voința Cluj- 
Napoca), fiind oprit de medic 
să boxeze.

La „cocoș”, Nicolae Mițoi

- D. CIPERE (Met Dr. T. Sv.)
- T. CERCEL (Dlnaiao)
- V. IOANA (Mmoalal)
- P. CAPRLCEANU (Steaua)
- M. CIUBOTARU (IAEM Tim.) 

.)- M. OUATU (S.C. Bacău)
- M. IFRIM (URBIS Buc.)
- N. RADAN (B.C. Brăila)

(Metalul Drobeta Tr. Severin), 
învingătorul lui Radu Daniel, 
nu s-a putut califica în finale. 
După o primă repriză, excelen
tă, în care l-a dominat clar pe 
Gheorghe Brumă (Rapid), Mi- 
țoi „a terminat benzina", tă- 
minînd tot mai des la discreția 
sportivului rapidist. Brumă, în- 

D. Cipere (dreapta) punctează de la o distanță... convenabilă și 
ciștigă in fața lui D. Voinescu Foto : I. MIHĂICĂ

cepînd din rundul doi, și-a va
lorificat avantajul alonjei, 
punctîndu-1 cu directe dure Pe 
impetuosul său adversar. Slaba 
pregătire fizică a redus viteza 
de execuție prin care Mițoi ex
celase, facilitînd drumul spre 
victorie rapidistului Gh. Brumă, 
care a primit decizia cu 4—1. 
Ceilalți doi semifinaliști ai ca
tegoriei, Dumitru Cipere (Me
talul Drobeta Tr. Severin) și

Simbățâ 20șepțenȚbrieJ^980 J

Dumitru Voinescu (C.F.R. Ti
mișoara), au realizat un med 
plăcut, cu faze de box auten
tic, care i-a îneîntat pe spec
tatori. Recentul medaliat la 
J.O. de la Moscova și-a dove
dit din nou măiestria de a con
duce lupta in ring. Cu depla
sări derutante și contraatacuri 
rapide, Cipere a acumulat avan
tajul necesar victoriei.

Finaliștii categoriei semiușoa- 
ră au fost cunoscuți într-un 
timp neobișnuit de scurt. Ti- 
beriu Cucu (Steaua) s -a decla
rat „indisponibil**, cedînd locul 
în finală colegului său de sală 
Florian Livadaru. în meciul 
care s-a disputat, Florea Zam
fir (Farul) părea superior mus- 
celeanului Viorel Ioana, con- 

stănțeanul punctînd mai mult 
și mai clar. Dar, către finalul 
primei reprize, la un schimb de 
lovituri, Ioana l-a plasat adver
sarului un puternic croșeu de 
stingă la bărbie și l-a pus k.o. 
Fără îndoială, cele mai frumoa-

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 8-a)

DE FOTBAL CU NORVEGIA

CAMATARU
Joi seara — odată cu ultimii 

selecționabili, cei de la Univer
sitatea Craiova, sosiți, pe calea 
aerului, de la Milano — se a- 
flau la Snagov toți cei 20 de 
jucători care pregătesc meciul 
cu Norvegia, programat să se 
desfășoare, miercuri 24 septem 
brie, la Oslo : IorJache, ăiora- 

ru, Speriatu (portari), Negrită, 
M. Zamfir, Sameș, Ștefănescu, 
Al. Nicolae, Munte»nu II, Geol- 
gău (fundași), țicleanu, Stoica, 
Beideanu, Iordănescu (mijlo
cași), Crișan, Țălnar, Cămătaru, 
M. Sandu, Marcel Rădacanu. 
Bălăci (înaintași).

Ieri dimineață, dr. Dumitru 
Tomescu i-a supus pe tricolori 
unui control medical, deplstînd 
la Iordănescu o întindere mus
culară, contractată, miercuri, în 
timpul jocului Sandard Llăge 
— Steaua.

Toți ceilalți 19 jucători au 
participat, după-amiază, la un 
antrenament cu caracter com
plex, desfășurat sub suprave
gherea antrenorilor Valentin 
Stănescu și Victor Stănculescu.

Pentru astăzi sînt prevăzute 
două antrenamente, iar pentru 
mîine, un joc-școală în compa
nia lotului de tineret care, așa 
cum am mai anunțat, pregă
tește jocul de miercuri, de la 
Ploiești, cu selecționat» simi
lară a R. D. Germane.

în scopul unei rapide treceri 
de la activitatea de club la 
aceea a echipei naționale, tot 
vineri a avut loc o ședință teo
retică în cadrul căreia Ștefă
nescu și Iordănescu, . căpitanii 
formațiilor Universitatea Cra
iova și Steaua, au făcut o ana
liză a jocurilor de la Milano 
și de la Liege- A fost o șe
dință utilă, la djscuții partici- 
pînd și alți jucători.
Programul selecționabililor mai 

cuprinde, între altele, viziona
rea meciului Norvegia — Fin

landa, înregistrat pe videomag- 
netoscop, precum și analiza jo
cului Anglia — Noivegia, des
fășurat în preliminariile cam
pionatului mondial și urmărit, 
la fața locului, de Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R. 
Fotbal.

M. RADUCANU

„CUPA ROMÂNIEI LA ATLETISM
ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE

® întrecerile grupei A sînt programate in Capitala
Etapa a Ilî-a a oompetițiel 

de atletism pe echipe „Cupa 
României" programează în Ca
pitală ultimele întreceri la ca
pătul cărora vom cunoaște e- 
chipeie campioane naționale 
ale anului 1980. înaintea con
cursului din cadrul grupei A, 
programat pe Stadionul Repu
blicii, astăzi de la ora 14,30 și 
mîine, de la ora 8,30, clasamen
tul general are următoarea în
fățișare :
1. Steaua BUC. 346 (255-1-31)
2. C.A.U. BUC. 287,5 (145+142.5)
3. Dinamo Buc. 260 (202+53)
4. Rapid BUC 213 (10.3+116)
5. Argeș 198 ( 81+117)
6. Constanta 193 ( 63+125)
7. Dolj 177 ( 27+150)
8. Cluj 106 ( 70+.3<J)
9. Metaluil Buc, 96,5 ( 74 +22,5)

După cum se poate vedea 
Steaua se îndreaptă spre cuce
rirea unul nou titlu de cam
pioană pe echipe, la care a 

în pag. 4-5
Reprezentarea olimpică Ia înalt nivel, obiectivul 
principal al sportului românesc de performanță

Azi : atletismul

fost mereu „abonată" în ultimii 
ani. Formația clubului militar 
își va adjudeca, la fel ea la 
ultimele ediții, și titlul de 
campioană în întrecerea echi
pelor masculine. în schimb, 
pentru obținerea titlului la fe
mei candidează cu mari șanse 
echipele Dolj și Clubul atletic 
universitar. în ceea ce priveș
te „lanterna roșie", a cărei po
sesoare urmează să participe, 
ulterior, în meciul de baraj, 
formațiile Cluj șl Metalul lup
tă să scape de ea !

în grupa B cele două serii 
se vor desfășura Ia Iași și Po
iana Brașov, iar în grupa C 
gazde vor fi Drobeta Tr. Se
verin, Buzău și Odorheiu Se
cuiesc.

Pentru foarte multi dintre 
atleții noștri acesta este ulti
mul mare concurs — oficial — 
al actualului sezon. Sînt aștep
tate.. de aceea, eforturi pentru 
rezultate cît mai bune.



„Cupa r. N. C. A. P." Ia Oină, o Inimoasă compctific sub egida „Dadadcl" După turneul turului, 1n Divizia A feminina de volei

TINEREȚEA SPORTULUI DIN BATRINI • •• ECHILIBRU IN... INEGALITATE VALORICĂ!
Intrată în tradiția competi

țională 
U.N.C.A.P." 
tea ediție) 
un număr 
entuziaste 
te sub egida 
stituind un 
nat al satelor, leagănul stră 
vechiului nostru sport națio
nal. Dintre sutele de partici
pante (multe formații nou în
ființate) 12 echine. care au 
mers din victorie în victorie, 
s-au calificat în finala ne 
țară, găzduită la sfirșitul săp- 
tămînii trecute de stadionul 
„23 August“ din Curtea de 
Argeș. Protagonistele: Viață 
Nouă Olteni (jud. Teleor
man), Biruința Gherăești (jud 
Neamț). Avîntul Curcani (jud. 
Ilfov), Mecanizatorul Ciobanu 
(jud. Constanța), Șiretul Su- 
roaia (jud. Vranceal. Venus 
Negrilesti (jud. Bistrita-Nă- 
săud). Recolta Apoldu de Sus 
(jud. Sibiu). Victoria Văcărești 
(jud. Dîmbovița). Drum Nou 
Boureni (jud. Dolj), Recolta 
Mărgineni (jud. Bacău). Recol
ta Cărei (jud. Satu Mare) șl 
Măgura Joia Mare (jud. Arad)

După cum se poate vedea, 
pe stadionul din Curtea de Ar
geș, ale cărui tribune au fost 
pline la toate reuniunile, s-au 
Intîlnit echipe mai noi și mai 
vechi. Cele de curînd înființa
te, cu mulți tineri talentați și 
dornici de afirmare n-au putut 
trece peste plusul de experien
ță al adversarilor rutinati. Va- 
siie Andrusca, Ion Gălățeanu 
(Biruința Gherăești). Gheorghe 
Stanciu, Marin Georgescu (Via
ță Nouă Oltenii. Marin Gheor
ghe, Ștefan Eftimie (Avîntul 
Curcani), ca să dăm numai cî- 
teva exemple de oiniști aflați

de oină, „Cupa 
(ajunsă la a șap- 

a atras Tn acest an 
sporit de echipe în 
întreceri desfâșura- 

„Daciadei**, con- 
veritabil campio-

Ia a doua tinerețe, au acționat 
cu atîta vigoare și măiestrie, 
incit au îneîntat privirile spec
tatorilor. într-o pauză, maes
trul sportului Gheorghe Stan- 
ciu, din comuna Olteni, ne-a 
răspuns zîmbind cînd l-am în
trebat cit timp va mai juca 
în echipă? „Eu în virstă? Atî
ta vreme cit țintesc adversarii 
;i mai pot realiza puncte su-

• Un veritabil campionat sătesc

• „Eu In virstă? Poftește de

mă întrece !“• Schimb din mers

al generațiilor de jucători

Iscusiți

plimentare din... bătaia mingii, 
să poftească cine vrea să se ia 
eu mine Ia Întrecere!**, lăsin- 
du-ne să înțelegem că oină este 
un sport bărbătesc șl complet, 
de care nu te poți despărți 
chiar și după ce te retragi din 
activitatea competițională. Că 
așa stau lucrurile, o poate de
monstra faptul că oiniștii de la 
Viață Nouă Olteni și Avîntul 
Curcani au fost însoțiți, printre 
alți Infocați suporteri, de pre
ședinții cooperativelor agricole 
de producție din comunele lor, 
Marin Ghiță și, respectiv, Pe
tre Mavrodin, dndva jucători 
de nădejde in echipele respec
tive.

Lupta pentru un loc pe po
dium a fost extrem de viu dis
putată. Echilibrul de forțe care 
a existat între principalele fa
vorite este ilustrat de rezulta
tele înregistrate în partidele 
dintre Viață Nouă Olteni — 
Biruința Gherăești (13—13) și 
Avîntul Curcani — Biruința 
Gherăești (10—10). Numai gra
ție victoriei obținută in fața 
adversarilor din Curcani, Via
ță Nouă Olteni a cucerit primul 
loc. Dar dincolo de rezultate 
am observat atît la sportivii 
experimentați, cît și la cei ti
neri marea plăcere de a juca 
oină, țesăturile de pase deru
tante, loviturile care făceau ca 
mingea să... zboare dincolo de 
linia de fund a terenului, 
„prinsul la mijloc" sau apăra
rea ermetică a celor aflați in 
tirul echipei la „prindere" fi
ind faze mult gustate de nu
bile. Alături de formațiile care 
au urcat pe podium, harnicii 
instructori voluntari M. State 
(Mecanizatorul Ciobanu), C 
Hărăbor (Șiretul Suroaia). Gh. 
Florea (Venus Negrilești) ș( 
N. Olteana (Recolta Apoldu de 
Sus) au prezentat ansambluri 
bine armonizate și cu mulți ti
neri pe cale să devină oiniști 
iscusiți.

CLASAMENTUL FINAL: 1. 
Viață Nouă Olteni (A. Burciiă 
Jucător-antrenor, M. Georgescu. 
C. Doinei, Gh. Stanciu, S. Bur- 
cete, D. Năstase, I. Burcete, F. 
Teodorescu, O. Robescu, G. 
Volcu, M. Voiculescu) 14 p, 2. 
Biruința Gherăești 13 p, 3. A- 
vintul Curcani 12 p, 4. Meca
nizatorul Ciobanu 9 p, 5. Șire
tul Suroaia 7 p, 6. Venus Ne
grilești 5 p.

Troian IOANIȚESCU

Pe teme de etica sportivă

CU TOT SUFLETUL PENTRU ECHIPA!
Rar Se poate infilnl un 

profesor -antrenor care să pună 
•Uta suflet într-o întrecere șco
lară, ca Ion Crasi de Ia Liceul 
industrial „Victoria* din lași !... 
Venise la Drobeta-Tumu Severin 
eu echipa feminină de handbal 
a liceului, finalistă tn „Cupa 
U.T.C.*. L-am urmărit la ulti
mele antrenamente, repeWnd 
toate schemele tactice posibile, 
apoi tn meciurile din turneu pe 
banca echipei sale, intre sportive, 
în „timpii de odihnă*, între sco- 
reri. verlficîndu-și ceasul-crono- 
metru. Cu fiecare reușită, prof. 
Crasl era tot mai agitat, bucu
ria sa nu mal avea margini. Și 
etnd, după ultima 
elevele handbaliste 
jocul a coincis cu o 
(a treia consecutiv) 
lumea H aparținea.

Mărturisim sincer că la prima 
vedere atitudinea prof. Crasl ne-a 
șocat. Nu pentru că. intr-un fel, 
acest mod de exprimare n-ar fi 
fost firesc (mai cu seamă că se 
încadra în ...........
dar parcă 
om trecut 
Se Împăca 
lestare: ca 
desfacă...

Dar ce 
elnd prof, 
cumpătat 
slnt toți 
mecul lor) ne-a

partidă, cu 
din Ploiești 
nouă victorie 

parcă toată

limitele sportivității), 
vîrsta acestui sufletist, 

prima tinerețe, nu 
ardenta sa 
resort gata

de 
cil 
un

manl- 
să se

aflat după aceea,am
Crasl a redevenit calm, 
(ți puțin sfătos, cum
moldovenii, spre far-

tmprăștlat re-

pede nedumerirea dința. „Vedeți 
dumneavoastră — ne spunea 
dascălul de sport Ieșean — nu 
prea poți sta locului clnd da 
patru ani trec pe lingă primul 
loc... In 1977, la București, fetele 
mele s-au situat pe locul trei pe 
podium, anul trecut la Rlmnicu 
Vîlcea, pe locul al doilea. iar 
acum se impunea să mal fac un 
pas. La zonă, iată, Insă, că una din 
titularele de nădejde, Maricica 
Birrlacu. s-a accidentat, n-am 
mal putut-o recupera, am venit 
la turneul final fără ea. Am stat 
ca pe ghimpi. Șl apoi, ați văzut, 
încă din primul meci, cu hand
balistele din Htmnicu VUcea, ri
valele noastre de la ediția pre
cedentă, a fost gata, gata să Ie
șim din cursă, loviturile de la 7 
metri au decis dștlgătoarea. 
Cum să stal liniștit cînd tn ette- 
va minute ți se poate Irosi o 
muncă de un an 7 Șl apoi mal 
este ceva...*.

Acest ceva, rostit sfătos, ținea 
de ceea ce 1 se oferise prof. 
Crasl tn liceu, adică TOTUL, și 
teren, și mingi. Liceul care pre
gătește viitoare muncitoare textl- 
Uste, tricoteze șl țesătoare a m- 
nestraț asociația sportivă cu un 
număr aproape incredibil de 
mingi: IM din piele șl so din 
cauciuc. tn „atelierele" de hand
bal Ungă fiecare elevă se află ctte o 
minge, la fel șl la lecțiile de e- 
duoațle fizică.

Ințelegețl șl div.. stimați cititori, 
că la mijloc este vorba de o 
problemă de conștiință, de do
rința unei continue autodepășlrl, 
de o mare profesio nallta te. așa 
cum stă bine dascălului adevărat, 
celui de la oatedră, dar și 
celui la trening.

Tiberiu STAMA

intre 
prknei 
tat — 
turului 
de sălile de sport din Tg. Jiu 
și Tîrgoviște — o deosebire 
netă. în timp ce în seria I 
rezultatele s-au situat în gene
ral în limitele normalului, va
loarea actuală a echipelor re- 
flectîndu-se fidel în rezultate, 
în seria a II-a competiția a 
sfidat orice criteriu valoric, fiind 
„turneul tuturor posibilităților". 
La Tg. Jiu, echipele mai valoroa
se, bogate în Individualități și 
cu mai îndelungată experien
ță : Dinamo — 10 p, Farul — 
9 p și C.S.U. Galați — 8 P 
(aceasta din urmă fiind totuși 
ceva mai bine creditată, apri
ori, decît cea constănțeană, dar 
neconfirmînd) s-au aliniat la 
startul cursei din turneul retur 
(peste o săptămînă, la Plo
iești) pentru primele două locuri 
în clasamentul seriei și, deci, 
pentru prezența, alături de al
te două formații din seria a 
II-a, în turneul final care, Ia 
mijlocul lui octombrie, va de
cide campioana țării, in schimb, 
Universitatea Timișoara — 9 p, 
Penicilina Iași (echipă mult 
„subțiată" In ultimul timP, a 
cărei prezență In „zona tulbu
re" nu reprezintă o surpriză)
— 6 p și Olimpia Oradea — 
5 p se Înscriu pentru retur in 
lupta pentru evitarea turneului 
final aL„ retrogradării.

La Tîrgoviște, Insă, cele 6 
divizionare A pe care le-am 
urmărit In cele 5 
curs au avut o 
de contradictorie, 
(nu numai de la 
ci șl de la un set la altul sau 
chiar pe parcursul aceluiași 
set) incit, după turneul-tur, nu 
se poate spune care echipe ar 
putea (și merită) să ocupe la 
sfirșitul returului primele două 
locuri sau pe ultimele... Trei 
echipe — Universitatea Craio
va, Știința Bacău șl Chimpex 
Constanța — au cîte 8 p, iar 
celelalte trei — Universitatea 
București, Maratex Baia Mare 
și Rapid — se află la distanță 
de un singur punct! Se poate 
spune că seria a II-a este o 
serie extrem de echilibrată, dar 
cu unele precizări. Echilibrul
— la nivel mediocru — n-3 
provenit din egalitatea valori
că dintre loturile aliniate. Trei 
dintre echipe, cele cu 8 punc
te, dețin individualități mai 
multe, la vlrste propice unui 
randament ridicat, dar — fie

cele două serii ale 
divizii feminine a exis- 
prin prisma turneelor 
de campionat, găzduite

zile de con- 
evoluție atît 
de sinuoasă 

o zi la alta,

că pregătirea specifică pentru 
competiția sistem turneu a fost 
oarecum ignorată, fie că sub 
aspect calitativ și cantitativ an
trenamentele 
tă deosebită 
netă n-a fost 
ile la poluri 
formații bine 
confirmat că 
leiul nostru feminin se lucrea
ză — paradoxal — invers pro
porțional cu valoarea elemen
telor care compun echipele. 
Cele bine dotate lucrează pu
țin (și, pe alocuri, sub nivelul 
calității), atît cit să fie puse 
la adăpost de mari necazuri, 
adică de eventualitatea ieșirii 
din divizie; cele mai sărace în 
individualități consacrate în
cearcă să supraviețuiască prin- 
tr-un plus de muncă. Așa se 
explică faptul că Universitatea 
București — cu sportive tine
re, fără mare experiență — 
ne-a lăsat cea mai bună im
presie, arătînd un evident plus 
in CALITATEA pregătirii sub 
toate 
tactic, 
media 
mobil, 
cedeelor tehnice (model de ac
tivitate In apărare), lucid co
ordonat de o ridicătoare — 
Mirela Popa — care, socotim 
astăzi, n-ar fi trebuit să lip
sească din „12“-le nostru olim
pic. Așa se explică și faptul 
că Rapid, mizînd pe multe ve
terane (Eugenia _ ' 
Ivanov, Rodica 
nera Hoffman, 
rcscu) a învins 
vorite : Universitatea 
și Știința Bacău !

Pe parcursul turneului de Ia 
Tîrgoviște puține jucătoare au 
avut o prestație mai constant 
bună : Marilena Dubinciuc, Ca
melia Ursache, Constanța Mi
litant (Univ. Craiova), Mioara 
Bistriccanu 
Marta 
năilă, 
pex), 
Onciu 
lldiko 
Buc), 
Bulancea (Rapid). Era de aș
teptat mai mult de la jucătoare 
ce se anunțau de perspectiva : 
Kate Tcacenco, Marica Moise, 
Valerica Maier, Maria Mititelu, 
Camelia Tomeci, Eugenia Ble- 
bea, Ileana Stati, Cristina Liu- 
ba-Florea, Gabriela Cojocaru, 
Daniela Dogaru, Mariana A- 
postolescu.

Aurelian BREBEANU

n-au atins o co-
— detașarea lor 
posibilă. Evoluți- 

opuse ale acestor 
dotate ne-a re- 

îndeosebi în vo-

aspectele : fizic, tehnic, 
Un sextet de bază cu 
de virstă de 20,5 ani, 
stăpîn pe execuțiile pro-

Rebac, Maria 
Bulancca, Ve- 
Ileana Tcodo- 
tocmai pe fa- 

Craiova

(Știința Bacău), 
Marinescu, Emilia Mă- 
Liliana Văduva (Chim- 
Doina Săvoiu, Mariana 
(Maratex), Mirela Popa, 
Gali, Silvia Firan (Univ. 
Eugenia Rebac, Rodica

In „Cupa CIBO" la delism Q EVADARE DE 100 KM!

DE CE S A RENUNȚAT LA AMATORI ?

BRAȘOV, 19 (prin telefon). 
A 17-a ediție a competiției ci
cliste internaționale „Cupa 
CIBO** se apropie de finiș. Vi
neri 
5-a, 
dra 
tem, 
de animată ca șl precedentele. 
Ea a fost marcată de o eva
dare de 100 km, realizată de 
dinamovistul Ionel G»ncea și 
de Ștefan 
șov). Cei 
inima In 
fruntașii 
au evadat. Faza s-a petrecut 
la km 14, după sprintul de la 
Codlea. Fugarii colaborează, am 
putea spune chiar că se Înțeleg 
minunat la trenă, creindu-și 
avans : 1:30 la Perșanl și 2:00 
la Mîndra. între timp, din plu
ton au mal fugit polonezul J.

a fost programată etapa a 
Brașov — Codlea — Min- 
— Făgăraș — Brașov, 114 
la fel de frumoasă, la fel

Pintecan (CIBO Bra
do! rutieri și-au luat 
dinți șl, in timp ce 
cursei se suspectau,

Siarnecki și V. Schondau (Vor- 
wărts Berlin). Cînd mai erau 
doar cîțiva kilometri pînă la 
sosire, Pintecan rămîne, epui
zat de efort, tn timp ce Gan
cea își savurează solitar tri
umful. Clasament : 1. IONEL 
GANCEA (Dinamo) a parcurs 
114 km in 2 h 46:01 (m o. 41,2 
km) ; 2. Șt. Pintecan (CIBO 
Brașov) 2 h 46:53 ; 3. V.
Schondau (Vorwărts Berlin) 2 h 
47:34 ; 4. J. Siarnecki (Polonia) 
2 h 47:46. Cu timpul de 2 h 
48:45 a fost înregistrat un plu
ton de 30 de alergători, condus 
de italianul Maurcio Ostelli.

în clasamentul general du
pă 5 etape conduce J- Bieniek 
(Polonia) 10 h 29:18, urmat ’ 
H. Groger (V.B.) la 31 
J. Pozak (Polonia) la 57 
Lewandowski (Polonia) 
1:13; A. Kluge (V.B.) la 134;

■ • 
»;

de
3. 
S. 
la

N. Aldulea (CIBO Brașov) la 
2:35 ; B. Kaise£ (V.B ) la 2:42 ; 
Ionel Gancea
V. Schondau
J. !
Sîmbătă (n.r. 
etapa a 6-a,
Brașov.

Carol GRUIA

(Dinamo) la 4:44;
—----- - (V.B.) la 5:30 ;

Siarnecki (Polonia) la 6:00. 
astăzi) se dispută 
ultima, circuit in

coresp.

UNDE MERGEM?
Repu- 
Intre- 

Roinâ-

O Inițiativă inspirată, eu rezul
tate pozitive pe pian financiar șt 
bine primită de spectatori (dar la 
care avem impresia că i-a re
nunțat) s-a dovedit a fi progra
marea unor probe rezervate con
ducătorilor amatori. Privite eu 
neîncredere de către unii „cunos
cători" (se susținea, printre al
tele, că amatorii nu pot ob
ține valori pe măsura posibilită
ților concurenților), alergările re
zervate acestora au constituit șjț 
nu întimplător) o adevărată sursă 
de performanțe valoroase, mulți 
cai ameliorindu-șl simțitor re
cordurile realizate cu driver! con- 
sacrațl. Cft despre oamenii din 
sulky, trebuie să arătăm că ma
joritatea lor (M. Leontopol — 
campion „en-titre* șl lider ac
tual —, M. Manea, G. Buznea, B. 
Manea, H. Șerban) au dovedit 
reale aptitudini pentru acest sport 
(siguranță, concepție tactică, vi
talitate), cursele tăcute de ei ri
vali zînd pe plan spectacular, eu 
cele rezervate drtverflor profesio
nist!. Ne-am ocupat tn cronica 
de față de problema amatorflor 
fiindcă reuniunea de Joi nu ne-a 
oferit nimic deosebit. Poate doar 
„victoria* obținută de Vareg ta 
fața unor adversari prea puțin 
preocupați de soarta cursei. Re

HI PISM

Sportul

z uitate tehnice 1 Cursa 1 : L Son
daj (Tr. Marinescu) rec. 139,0,2. 
Plocon. Simplu X ordinea Închi
să. Cursa a n-a : X Suzeta «Gv. 
Sotean) rec. 138,3, 2. Percutor. 
Simplu 7, ordinea 43, event 12. 
Cursa a M-a : L Haîogena ȘLR. 
Nlcolae) rec. 1:28.S, 2. Ratafia, 3. 
Tîrgoveț. Simplu - —
event 14, ordinea 
piu cfștigător 132.
L Melodic JM.
1:23.9, 2. Stilat. Simplu 4, 
nea 18, event 7. Cursa a 
L Vareg (G. Grigore) rec. _
2. Holban, 3. SoroceL Simplu 
ordinea 1, event 37, ordinea tri
plă XH. Cursa a Vi-a s 1. Efect 
OG. Tăraase) rec. îae.S. 2. Jovmir,
3. Vlgu. Simplu 18, ordinea in- 
ctiisă, event Kl, ordinea triplă 
tMC, triplu ctștlg&tor 1 M3. Cursa 
a vn-a : k Melodic CM. Mitroiu) 
rec. 139.9, 1. Stfflat. 3. SlUta. Sim
plu 3, ordinea 5, event 3a, ordi
nea triplă 93. Cursa a VUI-a : 1. 
Oetoa CL Oanăj, sîmiplu 1,80. or
dinea 27. event 18. PariuS austriac 
s-a ridicat la suma de 13392 lei 
șl a foot ciștigat de 1 tichet cu o 
combinație cu șapte cal a lei 
4.798 șt un tichet eu 2 combinații 
ou șase cal in valoare de (.795 
lei (Rezultat provizoriu).

X ordinea », 
triplă 371. tri- 
Cursa a
Mltroiu)

136,2,
5,

Repu- 
Intre- 

Roraâ-

IV-a :

Gh. ALEXANDRESCU

intens albastră ea pe 
totuși factorii naturali

de Techirghiol, apele

• Chiar dacă marea na mai este 
Ilustratele trimise vara de pe litoral, 
rămtn o zestre inestimabilă :

— ai» mării, nămolul sapropelic 
sulfuroase mezotermale de Mangalia,

• Bazele de tratament ultramoderne din Mangalia și 
Eforie Nord funcționează In tot cursul analul.

• Litoralul cunoaște după sezonul estival o existență mai 
calmă, mai lentă, dar nu lipsită de varietate, de puncte de 
atracție, care contribuie la o vacanță cit mai plăcută, activă, 
plină de inedit

Adresele filialelor I.T.H.R.: Str. Mendeleev nr. 14, Bd. 
Republicii nr. 88, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35; Cal. 
Grivițel nr. 138, Cal. Moșilor bloc 55 bis.

SIMBATA
ATLETISM. Stadionul 

blicll, de la ora 14.30 : 
ceri In cadrul „Cupei 
nlel*.

RUGBY. Stadionul Parcul co
pilului, de la era ÎS : Rapid
— R.C. Sportul studențesc ; 
ora 18,30 : R. C. Grivița 
Roșie — Steaua (meciuri In 
Cupa F.R.R.) ; stadionul Ti
neretului, de la ora 17 : Vul
can — Gloria (Div. B).

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul 

bllcii, de la ora 8,30 : 
ceri în cadrul „Cupei 
nlel".

BOX. Palatul sporturilor șl 
culturii, de la ora 10 : fina
lele campionatelor naționale.

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, de la ora 11 : Rapid — 
Autobuzul (Div. B); teren 
Mecanică Fină, de la ora 11 : 
Mecanică Fină — Sirena (Div. 
B) ; teren Electronica, de la 
ora 11 : Electronica — Tehno- 
metal (Div. C) ; teren T. M. 
București, de la ora 11 : T.M. 
București — Viitorul Chlrnogi 
(Div. C) ; teren 23 August IV. 
de la ora 11 : C.F. Luceafărul
— Voința (Div. C) ; teren
Danubiana, de la ora 11 : Da
nubiana —

HANDBAL, 
la ora 9 : 
Voința Galați 
Universitatea 
Sibiu (m. B) 
de la ora 10 __ .__ ___
lecția Vaslui (f.B) ; sala Flo- 
reasca, de la ora 11,30 : Pro
gresul — TEROM Iași (f. A).

POLO. Ștrandul Tineretului, 
de Ia ora 10 : C.N. ASE — 
Progresul șl Rapid — Dina
mo (Div. A).

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
de la ora 10 : Olimpia — Ra
pid Buzău (Div. B).

ICSIM (Div. C).
Teren Drept, de 

Universitatea — 
(f.B.); ora 10,10: 
— Independența 

; teren Giulcști, 
: Rapid — Con-



TINERETUL - PRIMUL BENEFICIAR AL „DACIADEI“
U

na din sarcinile de căpetenie cuprinse in Programul 
dezvoltării mișcării sportive este antrenarea întregu
lui tineret la practicarea sistematică ți organizată a 

mai este nevoie 
legată de necesitatea asigurării dez- 
organismuliri in creștere, menținerea 
ți capacității de muncă, precum ți 
in mod plăcut ți util a timpului liber, 
susținute munci educative, care să

„ACTIVITATEA SPORTIVA FACE PARTE
exercițiilor fizice și sportului. Motivația 
s-o amintim ? - este 
voltârii armonioase a 
și intărirea sănătății 
organizarea petrecerii 
Totul, pe fondul unei 
contribuie la formarea tinerilor ca vrednici cetățeni, con
structori harnici ai socialismului și comunismului.

Ziarul nostru publică in mod sistematic articole privind 
antrenarea tinerilor - fete și băieți - intr-o tot mai bogată 
și mai variată activitate sportivă, cu precădere in aer li
ber, in cadrul marii competiții sportive naționale „Daciada” 
evidențiind preocuparea asociațiilor și organelor sportive 
sau cu atribuții pentru îndeplinirea acestei sarcini de partid 
de o mare importanță socială.

In pagina de față ne-am propus să ne ocupăm de cîteva 
aspecte ale activității sportive de masă in rindurile tinere
tului muncitor de la orașe și de Ia sate, iar constatările re
dactorilor noștri, care nu se vor mărgini la acest raid, le su
punem atenției cititorilor și factorilor de răspundere.

DIN VIAJA NOASTRA DE
Am vizitat, cu cîteva zile in 

urmă, căminul de nefamiliste 
al Filaturii Române de Bumbac 
din Capitală, blocul in care 
trăiesc peste 200 de tinere mun
citoare, unele angajate in între
prindere, altele venite aici din 
intrega țari pentru calificare 
sau pentru specializare in fru
moasa meserie de filatoare. 
Peste 200 de fete cu „miini de 
aur", unite ca intr-o mare fa
milie, au făcut din locuința lor, 
din fiecare colțișor, adevărate 
expoziții de broderii, de flori 
de picturi ji țesături. Dar ceea 
ce a impresionat deopotrivă pe 
reporterul sportiv a fost mulți
mea de diplome sportive, diplo
me ale „Daciadei", frumos în
rămate, numeroasele cupe și

FIECARE ZIfi

La întreprinderea de osii și boghiuri din Balș,

„TINEREȚEA NU EXCLUDE 
întreprinderea de osii $1 bo

ghiuri din Balș este tinără, dar 
produsele ei, de bună calitate, 
concurează cu acelea ale în
treprinderilor similare mai 
vechi, după cum muncitorii 
de la Balș, deși tineri — me
dia lor de vîrstă abia depă
șește 25 de ani, concurează, de 
La egal la egal, cu „veteranii” 
din alte întreprinderi.

Neavînd tradiție în domeniul 
sportului, cei de la I.O.B. 
și-a/u creat-o. Azi asociația 
sportivă are cinci secții — 
bal (echipa întreprinderii 
în Divizia C). box, lupte 
bere, rugby (echipă în B) 
moto. Unele secții au și 
rezultate, apreciate 
republican, 
lupte libere, 
se mindrește 
Constantin Mărăscu. 
national la juniori in 1979 
1980, cu Marin Dobre. și 
campion național în 1979. 
Mircea Pupăză, care a obținui 
locul 3 în ultimii doi ani la 
republicanele de juniori. • Sînt 
patru ani de cind echipa noas
tră se află în Divizia A de 
lupte, ne spune antrenorul. Șl 
toată echipa este foarte tînă- 
ră. Dar la noi există o zica
lă : „tinerețea nu exclude... 
maturitatea in sport”.

Tineri sînt și boxerii pe ca- 
re-i antrenează prof. Victor Lă- 
zăreanu. E drept, boxul de la 
I.O.B. nu are încă rezultate 
notabile pe plan republican. 
Dar Lucian Lup aș si Nicolae 
Șișu au fost chemați la se
lecția făcută de federație pen
tru loturile reprezentative. E- 
chipa de rugby, ca și cea de 
fotbal, sînt rezultatul selec
ției făcute prin competițiile 
„Daciadei". Cît privește sec
ția de moto, componenții ei 
— Marian Tabacu, Vasile Bîr- 
zeanu și alții — au cîștigat 
campionatul republican la mo
torete în anul 1979.

— Tineretul de la I.O.B. iu-

pe plan 
Antrenorul de la 
Nicolae Tănase. 

cu elevul său 
campion 

și 
el 
cu

MATURITATEA IN SPORT“

Tinerii boxeri de Ia LO B. Balș se antrenează, cu gîndul la vre
mea senioratului, cind unii ar putea deveni campioni naționali

bește sportul, ne spunea tova
rășul Nicolae Dincă. prim-vi- 
cepreședinite al Consiliului o- 
rășenesc pentru educație fi
zică și sport. Dragostea pen
tru exercițiul fizic le este insu
flată încă din școală. Există 
la unitatea școlară a întreprin
derii o frumoasă sală de sport 
terenuri în aer liber și se or
ganizează mereu competiții ca
re atrag tineretul. învățîndu-1 
să-și petreacă timpul liber fă
când sport

La I.O.B. marea competiție 
sportivă națională „Daciada” a 
găsit teren propice. • Fotbalul 
este mereu la ordinea 
cum spunea secretarul 
țiel, Dumitru 
ce urmăream 
meci de fotbal 
joacă tot anul 
creează uneori.. 
tați.

Pe lingă noi treceau tineri 
care se îndreptau spre stadion 
pentru un joc de rugby. Ter
minaseră lucrul și înțelegeau 
să-și petreacă timpul liber pe 
terenul de sport Multi tineri 
se dezbrăcaseră, alergau, arun-

zilei, 
asocia- 

Vijulie, în timp 
împreună un 

dintre secții. Se 
și doar zăpada 

discontinui-

cau greutatea, se luau Ta trîn
tă.

— Ceea ce vedeți se petrece 
in fiecare zi, ne spunea secre
tarul asociației. Vrem ca 
scurt timp noi. 
realizăm cel mai mare 
centaj pe județ în 
PAREA la ” ’ ’
acum un 
LOCUL I 
ciadei” pe

Priveam 
cursurilor, 
învăluise totul 
plăcută, 
rețe de pe terenurile de sport 
ale întreprinderii de osii și bo
ghiuri din Balș. dragostea pen
tru mișcare a tinerilor munci
tori ni s-au părut chezășia în
deplinirii dezideratului enun
țat de secretarul asociației spor
tive.

în
I.O.B.-iștii, să 

pro- 
PARTICI- 

„Daciadă", după ce. 
an, AM CÎȘTIGAT 
la competițiile „Da- 
județ.
desfășurarea 
Soarele de toamnă 

într-o lumină 
Revărsarea de tine-

con-

Sever NORAN

Notă

DE CE NUMAI CEI
O comună din Mehedinți, 

s*e c*heamă S vini ța, polarizea
ză de mal mulți ani atenția 
prin reușita activității spor
tive de masă organizată în
deosebi eu tineretul. O co
mună situată către marginea 
județului, ceea ce nu-i îm
piedică pe tinerii de acolo, 
băieți șl fete, de a fl în... 
miezul preocupărilor pentru 
sport, spre lauda lor si a 
celor care ti sprijină, Comi
tetul de partid și Consiliul 
popular al comunei.

Se înțelege că exemplul ti
nerilor din Șvinița n-a putut 
rămine singular. Cei din 
Pătulele, iată, se situează și 
el printre animatorii acțiuni
lor sportive de masă. A că
pătat tradiție o cupă a re
coltelor bogate, după cum cei 
din Obîrșia de Clmp sau din 
Bălăcița se află printre cel 
care organizează foarte bine 
duminici cultural-sportive,
întregul tineret din aceste a- 
șezărl rurale mehedințene se 
întrece la cîntec șl joc, în 
concursuri și com petiții de 
atletism, fotbal, handbal șl 
ciclism.

Pare, de aceea, de neînțeles 
cum La Salcia, . \_
Ocol, Vînjuleț și Bîcleș. spor-

Breșnlța de

DIN ȘVINIȚA K 
tul rămîne cu mult în urma 
celorlalte preocupări ale ti
nerilor de acolo, cum ne-au 
dat de înțeles factorii cu 
miuncă de răspundere în or
ganizațiile U.T.C. șl cum 
ne-am convins și noi. Acțiu
nile sportive de masă sînt 
rare, improvizate, participa
rea este adesea mal mult sim
bolică. Să nu cunoască oare 
tinerii din aceste comune fo
loasele mișcării tn aer liber, 
ale sportului T

Ni s-au dat asigurări că 
lucrurile se vor îndrepta, că 
șl tinerii din așezările ru
rale semnalate mai sus vor 
ajunge cit de curind printre 
iubitorii sportului. Desigur 
că, într-un viitor apropiat, 
așa se va întîmpla. Depinde, 
însă, de el, dnd anume, cît 
de curind se va înfăptui &- 
ceastă schimbare de 
lltate, cît de repede 
martorii unor acțiuni 
ve de masă care să 
dă pe toți tinerii. Așa cum 
în fiecare an tinerii din Șvini- 
ța ne trimit invitație La în
trecerile lor sportive, așteptăm 
șl de La Salcia, Breșnița de 
Ocol. Vînjuleț și Bîcleș un 
semn de viață. .. (t. st.)

menta- 
vom a 
sportl- 

cuprtn-

trofee expuse pe palierele eta
jelor, în vitrine încadrate de 
flori. „Sportul face parte din 
viața noastră de fiecare zi — 
ne spunea cu o notă de min- 
drie in glas tovarășa Dumitra 
Sâvulescu, „mama căminului", 
cum o numesc fetele. Sint fete 
tinere, vor să fie sănătoase, să 
se dezvolte armonios, să fie 
frumoase. Și încă o dovadă că 
iubesc sportul, vedeți, își expun 
și ele succesele”.

Dacă sportul, mișcarea in aer 
liber fac parte din viața de 
fiecare zi a muncitoarelor de 
la F.R.B., dacă există aici c 
opinie unanimă pentru SPORT 
DE MASA, acest lucru nu s-a 
realizat de la sine. Mai intii 
este vorba de asigurarea unor 
condiții dintre cele mai bune 
de practicare a acestei activități 
Ne-am dus să vedem baza spor
tivă, care se află in imediata 
vecinătate a întreprinderii. 
Chiar de la intrare te întimpi- 
nă panouri cu chemări la între
cerile „Daciadei”, Gazeta ilus
trată a asociației, un panou cu 
normele complexului polisportiv 
„Sport și sănătate" și... multe, 
foarte multe flori de-a lungul 
plaselor ce delimitează terenu
rile de volei șt de handbal, de 
tenis, de-a lungul tribunei pen
tru spectatori. La ora aceea ma
tinală, in această oază a spor
tului era liniște. Doar pe tere
nul de handbal profesoara Ele
na Toma, secretara asociației 
sportive, împreună cu Marton 
Demeter — un foarte harnic 
gospodar al bazei și o echipă de 
tineri lucrau la întinderea unui 
strat de bitum peste zgură. 
„Fetele sînt la lucru, coniii sînt 
la școală, așa că profităm de

răgaz pentru a da haină nouă 
suprafețelor de joc — ne spu
nea prof. Elena Toma. Am în
ceput întrecerile de toamnă — 
cum spunem noi — în cadrul 
„Daciadei" la volei, la handbal, 
al fotbal (da, fetele noastre 
joacă și fotbal), acțiunile turis
tice de sezon”. Cum ați reuși1 
să-i atrageți pe tineri și tinere 
pe angajatele F.R.B.-ului spr* 
sport ? — o întrebăm. ..S-a reu
șit — atît cît am putut — pen
tru că sportul la noi nu-i doar 
o problemă a asociației sporti
ve”. Afirmația ni se pare dem
nă de subliniat. Am aflat că 
activitatea sportivă se află pe 
agenda de lucru a comitetului 
de partid (secretar Maria Gher- 
ghelaș). a conducerii întreprin
derii (directorul, ing. Hie Ste
fanov, fiind președintele de o- 
noare al asociației}, a organiza
țiilor sindicale și U.T.C. Așa se 
explică succesele. Am notat din 
relatările profesoarei Toma nu
mele unor oameni care pun tot 
sufletul pentru dezvoltarea ac
tivității sportive de masă 5 
Petre Bobe — ajutor de mais
tru. Petre Tudor — antrenor 
voluntar la fotbal, Aurelia Cris- 
tea — organizatoarea acțiunilor 
turistice, Geta Eremia si enu
merarea ar putea continua. De 
la Marton Demeter am mai a- 
flat un alt amănunt demn de 
reținut : „Aici nu fac sport nu
mai angajați! noștri. Vedeți 
blocurile acelea ?, și ne arată 
cîteva blocuri cu 10 etaje. Pa 
fiecare scară avem echipe de 
copii care vin să joace aici. Noi 
le-am organizat...”.

Viorel TONCEANU

TERENURI SPORTIVE MUTATE
Ați auzit, desigur, de Vata 

de Jos, frumoasa stațiune 
balneoclimaterică așezată nu 
departe de Brad, la marginea 
Munților Zanandulut. Dar pro
babil că nu toți atl auzit de 
asociația sportivă „Ponorul” 
din Vata, asociație care 
împlini, curtnd, 50 de ani. 

înființată în anul
1931, această aso
ciație — printre pri
mele existente ta 
România ta. mediui rural 
promovat fotbalul șl sportul 
popicelor. Tradiția a fost con
tinuată la alți parametri de 
calitate șl larg dezvoltată in 
anii socialismului, tmbogățln- 
du-se activitatea asociației cu 
noi sporturi : la Vața există 
azi o echipă de handbal, care 
se mlndirește că este cea mai 
veche din județul Hunedoara, 
tenisul de clmp s-a dezvoltat 
pe cele două terenuri ale șco
lii generale, iar cele 
popicărli au devenit, 
de mult, locul de 
preferat de tineret.

Dar lată acum

EÂ... CONSILIUL POPULAR

două 
plnă nu 

întîlnlre

asociația

sportivă „Ponorul' 
mare dificultate.
de sport s-au 
Consiliul popular 
spun în glumă localnicii. Am 
cerut o explicație tovarășu
lui prof. Amos Boloț. secre
tarul asociației.

— Tineretul nu mal are unde 
să facă sport, ne-a 
spus interlocutorul. 
Pe unele terenuri au 
fost făcute construc- 

pe altele, depozite. Șl 
celelalte terenuri sint ame
nințate. deși s-ar putea găsi 
o soluție pentru protejarea 
lor. In fine, cealaltă popi- 
cărle a fost și ea dezafecta
tă, primarul aslgurîndu-ne 
atunci că se va construi, po
trivit legii, alta in loc. Dar, 
el nu mal e acum primar 
în comună, iar noi așteptăm. 
De aceea, se spune că terenu
rile sportive ale Vaței s-au 
mutat la... Consiliul popu
lar.

Chiar să nu intereseze pe 
nimeni activitatea sportivă a 
tineretului de aici t (S.N.)

se află in 
„Terenurile 

mutat la... 
comunal**.

FIII SĂTMARULUI VOR SĂ FIE VOINICI
Sute de tineri practică cu pasiune luptele greco-romane

sondaj întreprins în așe- 
rurale din județul Latu 

ne-a pus în fața unei si 
poate de excepție : marea

Un 
zările 
Mare 
tuații 
majoritate a tinerilor muncitori 
de acolo manifestă un interes 
puțin obișnuit pentru sportul 
voinicilor, pentru luptele greco- 
romane. „Sigur, este o chestiu
ne de tradiție, remarca Mihai 
Sas, activist în cadrul U.J.C.A.P 
Satu Mare. In județul nostru 
luptele au prins rădăcini adinei, 
cu secole in urmă, avind fa ori
gine vechea trîntă românească 
Nu-i insă mai puțin adevărat 
că o asemenea tradiție a fost 
continuată intr-o variantă... con 
temporană, de cițiva antrenori 
și instructori de ispravă, astfel 
că in multe centre sătești lup
tele au ajuns să concureze chiar 
și fotbalul !...“

Afirmația lui 
el un îndrăgostit 
bărbătesc, atît 
Satu Mare) nu e 
devăr. La Livada, de pildă, prin 
munca mai multor antrenori, 
printre care și Gheorghe Arde
lean (și cu sprijinul larg al 
ing. Ioan Moga, președintele 
C.A.P.), sportul luptelor a ajuns 
realmente la proporții de masă, 
cuprinzînd zeci și sute de ti
neri. Programarea anul trecut 
la Livada a Finalei concursu
lui național sătesc de lupte

dotat cu „Cups 
determinat un

Mihai Sas (și 
de acest sport 
de popular ia 
departe de a-

greco-romane 
U.N.C.A.P." a 
impuls și mai puternic în dez
voltarea acestei ramuri de sport 
care a pătruns pînă și în gră
dinițe !

Prin eforturile altui tehnician 
sătmărean, losif Toma, la Odo- 
reu luptele și-au format mulți 
adepți credincioși. Nucleului 
inițial (o subsecțle a Clubului 
sportiv din Satu Mare) i s-au 
adăugat alte cîteva „ateliere” in 
unitățile de producție ale C.A.P., 
realitațe izvorîtă și din contri
buția factorilor locali, a consi
liului popular. Azi prioritățile 
pentru sportul luptelor r'zează 
nu numai pe tinerii muncitori 
de pe ogoare, ci intr-o buni 
măsură și pe oamenii mai in 
virstă. In fond, cui nu îi prin
de bine puțină mișcare, prin- 
tr-un sport organizat ? ! Iar în
trecerile „Daciadei" au oferit 
din plin acest cadru organizato
ric și totodată sărbătoresc.

Exemplele celor din Livada și 
Odoreu au avut darul de a sti
mula interesul pentru luptele 
greco-romane și în rîndul tineri
lor muncitori din Ardud (cu 
concursul inimosului profesor 
Octavian Feher) și Negrești 
(ing. Zoltan Ghemeș, de la 
S.M.A., este sufletul tuturor ac
țiunilor de popularizare a aces
tui sport), din Boghiș (fiul unui

muncitor brigadier, acum stu
dent la Cluj-Napoca, Nicolae 
Pintea, are principalul merit in 
atragerea tineretului în acest 
sport) și Sanislău, din Valea 
Vinului și Petrești, din Mădăraș 
și din alte așezări sătmărene. 
„Firește, nu trebuie să ne ima
ginăm centrele de aici la di
mensiunile celor de la orașe — 
sublinia prof, loan Sabău, meto
dist la C.J.E.F.S. Satu Mare, 
Ele reprezintă, insă, în multe 
cazuri, nuclee cu o excelentă 
bază de masă chiar și .entru 
activitatea de performantă".

Că așa este ne-a demons- 
trat-o recenta ediție a Finalei 
concursului național sătesc de 
lupte greco-romane de la Podul 
Iloaiei, unde doi dintre cam
pioni, tinerii Dumitru luhaz și 
Stefan Molnar au fost descope- 
riți prin intermediul întreceri
lor sportive de la sate, în timp 
ce alții (Stefan Palincas r’ Ni
colae Popan), modelați inițial 
din așezări rurale, se înscriu, la 
rîndu-le, în eșalonul speranțe
lor. al aspiranților la marea 
performanță. „Daciada", cum a 
dovedit-o și in multe alte ra
muri de sport, realizează — așa 
cum este dealtfel și concepută 
— In mod convingător ceasta 
trecere treptată de la portul 
pentru toți la măiestrie '

Tiberiu ST AMA



Reprezentarea olimpică la inalt nivel, obiectivul

principal al sportului românesc de performanța

ATLETISMUL N
ÎN CURSA MARILOJ

I
" ntrecerile de atletism din 

cadrul Olimpiadei a 
XXII-a, desfășurate pe 

Stadionul central „V.I. Lenin" 
de Ia .Lujniki, au prilejuit dis
pute de ridicat nivel valoric, 
încheiate cu numeroase recor
duri (7 mondiale și 19 olim
pice), cu o mulțime de per
formanțe deosebite. Concursuri
le au fost abordate de un 
mare număr de atleți și atlete, 
cei mai mulți dintre sportivii 
angajați în întrecere la Jocu
rile de Ia Moscova. în probele 
de atletism (24 masculine si 14 
feminine) au luat parte repre
zentanți a 65 de țări, din cele 
81 delegații sportive la Olimpia
da a XXII-a.

în competiția feminină au 
luat parte atlete din 42 de țări. 
Dintre acestea: 9 țări au obți
nut medalii, 13 au avut puncte 
și 16 au avut finaliste:

1 2 3 4 5 6 7 8

U.R.S.S. 7 6 5 2 2 3 2 1
R.D. Germană 5 5 5 7 5 3 2 2
Italia 1 — — 1 — — — t
Cuba 1
Polonia — 1 1 1 1 2 1 1
Bulgaria — 1 — 1 2 1 2 3
Cehoslovacia —- 1 — — — 1 — —
M. Britanie — — 2 — 1 2 —- 3
Jamaica 1
România — — — 1 — 1 2 2
Suedia — — — 1 — — — —
Ungaria — — — — 2 —

De ce n-au 
cînd ar fi

în mod cert, pentru pregătirea
participării la Jocurile Olimpice 
nu sînt suficienți doar cei 4 ani 
care despart două ediții ale Jocu
rilor, un ciclu olimpic cum se nu
mește, ei mai mulți, MINIMUM 
5—6 ANI. Conștientă de faptul că 
un performer autentic, cu veleități 
de clasare bună la Olimpiadă, nu 
se poate forma decit în minimum 
5—6 ani, Federația noastră de spe
cialitate a pornit la drumul spre 
Moscova ’80. tocă de la jumătatea 
ciclului olimpic MOnchen-Mont- 
real ! Și, între altele, a stabilit, 
in principiu desigur, ca din lotul 
olimpic avînd ca obiectiv J.O. din 
1980, în anul 1975 să facă parte 
minimum 300 de atleți si atlete 
și că, potrivit fireștilor exigențe, 
to continuă creștere, ale selecțio
nării, lotul să fie restrtos treptat 
pină la 70 de atleți to 1980, din
tre care să fie aleși cei mai me
rituoși pentru a face deplasarea 
la Olimpiadă.

în legătură cu aceasta trebuie 
subliniat faptul că, la prima ve
dere, F.R.A. s-a arătat prea mo
destă în aprecierea, de pildă, a 
celor 70 de atleți prevăzut! a face 
parte din lotul olimpic ta 1980, 
din moment ce, potrivit, regulilor 
olimpice, la Jocuri avea dreptul 
să înscrie 118 concurenți titulari 
și 8 rezerve ; deci 126 de atleți ! 
F.R.A. cunoștea însă anumite li- 
mite-frînă, determinate de Însăși 
dezvoltarea inegală a atletismu
lui nostru de performanță, care 
ti impuneau să prevadă doar 70 
de atleți șl din care abia să-l 
aleagă pe „olimpici".

Poate părea paradoxal, astăzi, 
dar mai simplă a fost, ta cele din 
urmă, stabilirea lotului olimpic 
la „cota" anului 1980. decît alege
rea celor 300 de atleți cu care 
să se pornească la drum ta cam
pania olimpică pentru Moscova !,.. 
Și aceasta, pentru simplul motiv, 
că, ta mod practic, ta anul 1975 
nu S-au găsit 300 de tineri atleți 
despre care să se poată afirma 
că pină în 1980 progresele lor 
t-ar putea face competitivi pentru 
marea întrecere... De fapt, dată 
fiind penuria de valori certe sau 
de valori — speranțe ale atletis
mului nostru, operația nomina
lizării unui lot larg pentru J.O. 
din 1984, care trebuie efectuată de 
pe acum, întîmpină aceleași difi
cultăți reale, aceleași riscuri ale 
prognozei.

Am studiat un tabel al lotului 
olimpic stabilit pentru anul 1977, 
deci primul din ciclul olimpic 
Montreal — Moscova. El cuprinde 
două categorii de atleți : consa- 
crați și de perspectivă. 4 băieți 
și 5 fete la consacrați, 41 băieți 
și 25 fete la perspectivă. Era 
vorba, lesne de înțeles, de atle
ții cu posibilități de a deveni 
„olimpici" ta 1980. Tabelul res
pectiv a fost rodul unei serioase 
analize a atletismului, la elabo
rarea lui fiind consultați mulți 
antrenori și, evident... statisticile. 
Ce constatăm recitind acum acest 
tabel 7 Din lotul consacraților au 
ajuns, la Moscova, la J.O. I Ilie 
Floroiu, Natalia Mărășescu, Cor
nelia Popa și Eva ZSrgS-Raduly, 
Iar Argentina Menis a fost unde-

Franța — — — — ț — ț —
Australia — —-------— 2 —
Belgia —----------- —• — 1 —
Finlanda — — —-------------1 —

în disputele masculine, din 
cele 65 de țări participante, 17 
au obținut medalii, 27 au 
„punctat" (atleți clasați în pri
mele 6 locuri) și 28 au avut fi- 
naliști (locurile 1—8). Rezultă 
deci că 37 de țări n-au avut 
reprezentanți în nici una dintre 
cele 24 finale!

1 2 3 4 5 6 7 8

U.R.S.S. I 8 7 6 3 3 _ 6
R.D. Germană 6 3 S 4 4 3 3 2
M. Britanie 4 2 2 2 1 — 1 2
Polonia 2 3 — — 2 3 5 1
Etiopia 2 — 2 1 — — 1 —
Italia 2 — 1 — 1 1 1 1
Cuba — 2 1 2 1 — — 1
Tanzania — 2 — — — —- — —
Finlanda 1 1 1 2 2 — —
Spania — 1 — 1 2 1 2 —
Australia — 1 — — 1 — — 2
Cehoslovacia •— 1 — — — 1 1 —>
Olanda — 1
Franța — — 1 2 1 — 3 1
Brazilia — —- 1 1 1 — — 1
Bulgaria — — 1 — — 3 2 3
Jamaica — — 1
Austria — — — 1 1 1 — —
Ungaria — — — 1 — — 1 1
Irlanda — — — 1 —- — 1 —*
Suedia — — — 1 — — — —
Elveția — — — — 2 — 1 —
Iugoslavia — — — — 1 1 — 1
Belgia —• — — — 1 — —
Trinidad-Tobago 2 — 1
Mexic
România 1 1 —
Nigeria 1

fost decit 21, 
putut fi 126 ?...

va pe aproape. în schimb, dintre 
atleți! die perspectivă ta 1977, au 
devenit certitudini olimpice ta 
1980, doar Horia Toboc, Nicolae 
Voicu, Adrian Proteasa, Iboia 
Korodi și Elena Tărîță. Deci 
3,3% ! Este drept, mai sînt unii 
atleți, dintre cei nominalizați ta 
1977. care au făcut parte din lo
tul olimpic 1980, dar n-au concu
rat la J.O. : Niculina Vasile, Ga
briela Ionescu, Dan Betini. Alți 
cîțiva au progresat ca perfor
manță, dar destui sînt cei care 
au abandonat atletismul sau care 
au dispărut ta anonimatul medio
crității...

La întocmirea de către F.R-A. 
a lotului „olimpic inițial" s-au 
avut ta vedere. în primul rind, 
propunerile Consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport. 
Acestea au prezentat listele cu 
atleții — consacrați și de perspec
tivă — pe care ÎI vedeau capa
bili să figureze în lot, stabilind, 
pentru fiecare dintre ei, obiecti
vul de performanță de atins în 
anul 1980. O asemenea acțiune nu 
este un fapt oarecare, o simplă 
operație de rutină, să-i zicem, 
ci angajamentul fiecărui for spor

tiv județean față de atletism în 
mod special, în contextul general 
al sportului nostru...

în afara a 4 județe (Harghita, 
Ialomița, Ilfov și Olt) care nu 
s-au aiagujet (1?) să dea nici un 
atlet capabil de a deveni olim
pic, toate celelalte și-au nomina
lizat speranțele și certitudinile 
pentru J.O. ’80. Din lunga listă de 
atleți, propusă atunci, 11 au ajuns, 
în final, la Olimpiadă : Floroiu 
și Toboc (jud. Constanța), Iboia 
Korodi (jud. Arad), Bichea (jud. 
Sibiu), Elena Tărîță (jud. Neamț), 
Eva Zorgo-Raduly (jud. Cluj), Co- 
pu, Voicu, Proteasa, Cornelia 
Popa si Florența Țacu (mun. 
București). în paranteze am tre
cut, cum se vede, județele care 
i-au nominalizat inițial pe acești 
sportivi. Este interesant, că, ta 
ceea ce-i privește pe aceștia, o- 
biectivele lor cifrice au fost în
deplinite sau au fost în imediata 
apropiere a rezultatelor prevăzu
te pentru 1980

în schimb, în afară de faptul 
că despre mulți diptre nominali
zați nu se mal știe nimic ca per
formeri, altora 11 s-au stabilit — 
nu știm pe ce bază ! — niște o- 
biective de performanță care și 
atunci, dar mal ales acum, apar 
cu totul exagerate, asta ca să nu 
spunem altfel ! Iată, la întîmpla- 
re. cîteva exemple de astfel de 
„exagerări" : Mircea Mihail (Dolj) 
17,30 m la triplu (anul acesta 
15,86 m), Aurel Niculescu (Timiș) 
13:00,0 (!!) la 5000 m (13:54,4), 
Dorina Șumălan (Caraș-Severin) 
64,00 m la disc și 19,50 m la greuta
te (47,34 m și, respectiv 14,15 m), 
Tudor Stan (București) 76,00 m la 
ciocan (70,02 m), Gheorghe Cră- 
ciunescu (București) 21,00 m la 
greutate (17,30 m), Măricel Onciu 
(București) 2,22 m la înălțime 
(2,10 m), Elena Marinescu (Bucu
rești) 1,95 m la înălțime (1,74 m) 
etc.

Dacă aceste rezultate — ca și 
celelalte ar fi fost îndeplinite !...

încă o dată insă se dovedește un 
anume aspect de formalism, de 
lipsă de răspundere, care dăinui» 
în atletismul nostru.

De aceea, la ediția a XXII-a • 
Jocurilor au fost prezențî doar 21 
de atleți români (13 fete și 8 bă
ieți), parti cipanți la 8 probe, din

cele 14 feminine și, respectiv, la 
7 probe din cele 24 masculine. 
Participarea, departe de cerințe, 
reflectă Insă slaba dezvoltare a 
atletismului nostru, munca de su
prafață, de mîntuială pe care o 
duc mulți dintre specialiști, secți
ile de atletism din cluburi și a- 
sociații, școlile și liceele noastre

O carență care se permanentizează: neobținerea
la momentul dorit I

drept, în discuție cîțiva „dacă" 
vizînd comportarea unuia sau a 
altuia dintre atleți, dar — la mo
dul general — optimismul era 
precumpănitor. Și zicem noi, era 
vorba de un optimism real, de
terminat de chiar evoluția din 
acest sezon, din ultimele săptă- 
mîni mai ales, a candidaților noș
tri olimpici.

Și totuși, împotriva tuturor apa
rențelor, a tuturor rezultatelor 
foarte bune, bune sau numai pro
mițătoare care au însoțit evolu
țiile preolimpice ale atleților noș
tri fruntași, ta pofida pregătirilor 
apreciate, nu o dată, de specia
liști competenți ca fiind la nive
lul corespunzător cerințelor mo
mentului, iată că ta întrecerile 
de la Moscova, cu extrem de pu
ține excepții, comportarea de an
samblu a reprezentanților noștri 
a fost nu slabă, el foarte slabă, 
așa cum lesne se poate vedea și 
din tabelele alăturate.

Cu o excepție (mai evidentă) 
— cursa de 4X400 m la care a 
fost înregistrat un nou record ; 
totuși și aici se aștepta un rezul
tat mal bun I — rezultatele atle- 
ților români la J.O. de la Mos
cova au fost sub nivelul prestației 
cele mal bune din acest an ! Și 
acum, ca și altădată în asemenea 
ocazii, s-a pretins atleților noștri 
să-și egaleze, măcar, în respecti
vul concurs de amploare, rezul
tatul cel mai bun din acel sezon, 
considerîndu-se că, și ta felul 
acesta, poate fi asigurată o cla
sare oricum mulțumitoare...

Pentru a înțelege mai bine si
tuația de la J.O. '80 a atleților 
noștri, iată un tabel tn care am 
notat pentru fiecare sportiv; anul 
do naștere ; recordul personal și 
anul în care a fost realizat ; cel 
mai bun rezultat din 1980. data 
la oare a fost obținut și locul în 
bilanțul mondial (al țărilor parti
cipante la J.O.) ; performanța și 
locul la Olimpiadă.

„formei sportive44
In urmă cu mai bine de un an 

se scria în ziarul nostru : „Avem, 
din păcate, prea puțini atleți ca
pabili de mari performanțe și doar 
la un mănunchi de probe, dar 
aceștia — în primul rind aceștia ! 
— trebuie astfel pregătiți, în răga
zul rămas pină la J.O., incit va
loarea lor să devină realmente 
competitivă ! MUNCA, cu toate as
pectele și implicațiile ei, ESTE 
SINGURA CHEIE CARE POATE 
DESCHIDE POARTA SUCCESU
LUI OLIMPIC !“.

Ei bine, ce ne-a arătat activi
tatea de pregătire a campaniei 
olimpice 1980 7 In primul rind că, 
la modul general, după Jocurile de 
la Montreal, din 1976, s-a lucrat 
mai bine și mai mult în atletism. 
Neîndoios aceasta. Repetatele con
troale efectuate la antrenamente 
au demonstrat, nu o dată, că s-a 
muncit mai bine decît pentru O- 
limpiada trecută acolo unde, pre
cum se știe, rezultatele atleților 
noștri au fost, de asemenea, nesatis
făcătoare. S-a apreciat atunci, ta 
ședințele de analiză de după Olim
piada canadiană, că, în fapt, ca
litatea muncii a decis comporta
rea slabă a atleților români șl, in 
consecință, munca de pregătire 
pentru Moscova ’80 a fost mai bine 
organizată, mâi bine îndrumată și 
controlată. Unele rezultate bune 
— și n-au fost puține — au întă
rit convingerea că la întrecerile 
de la Lujniki atleții români ar 
putea avea o comportare superi
oară celei de la Montreal și că 
atletismul este ta măsură să răs
plătească, prin rezultate valoroase, 
serioasa investiție morală și ma
terială care 1 ae face de mai 
mulți ani și că-și va îndeplini 
obiectivele cu care «-a angajat. 
Nimic nu lăsa să se întrevadă că, 
la Moscova, la Olimpiadă promi
siunile nu vor fi Împlinite ! La 
ultima ședință a biroului F.R. 
Atletism dinaintea plecării la 
Olimpiadă au apărut, ce este

Reord
personal

Rezultai
(1980)

Rezultat 
La J.O.

400 M
Nlculina Lazarciuc 52,58 (-) 52.56 52.52 (5 serie)(n. 1957) (1980) CM.V.)
Maria Samungi 52,07 12,74 (—) 52,89 (4s.)(n. 1950) (1979) (14.VI.)
Elena Tărîță »,M (-) 52,04 (—) 52,96 (5 s.)(n. 1954) (1980) (J14.VT.)

800 M
Fița Lovin 1:56,7 1:56,7 (4) 1:59,2 (4 sf.)

(n. 1951) (1980) 012. VI.)
Doina Beșliu 2:00,5 (12) 2:00,5 (12) 2:00,3 (fi sf.)

(n. 1956) (1980) cis.v.)
1500 M

Natalia Mărășescu 3:58,2 4:03,4 (9) 4:04,8 (IX)
(n. 1952) (1979) p.vn.)

Ileana SILal 8:58,5 4 .*04,2 (10) 4:03,0 (VIU)
(n. 1S41)/- (1979) e.vn.)

Maricica Puică 3:59,3 3:59,3 (4) 4:01,3 (VH)
(n. 1950) (1980) OB.vrr.)

ÎNĂLȚIME
Cornelia Popa 1,93 1,90 (13) L88 (VIU)

(n. 1950) (1976) O5.VI.)
DISC

Florența Țacu 87,02 67,02 (8) 64,53 CVD
(n. 1955) (1980) (ll.V.)

SULIȚA
Eva Zdrgd-Raduly •8,80 •«,«0 (4) 14,08 (VH)

(n. 1954) (1980) (B.vn.)
4X400 M

Iboia Korodi 53 23 53,61 1:27,7 (IV)
(Bl. 1957) (1979) PLV.) Împreună cu 

Lazarciuc, Sa- 
șd Tărîță

400 M
Horia Toboc 45,86 46.M (-) 4t,M (5 ».)

(n. 1953) (1979) (Sl.V.)
10 000 M

Ilie Floroiu 27:40,l 28:04,0 (12) 28:16,3 (X)
(n. 1952) (1978) (Sl.V.)

3000 M. OBST.
Vasile Bichea 8:22,6 1:22,6 (4) 8:23,9 (IX)

(n. 1950) (1980) C.VH.)
Paul Copu 1:20,4 8:38,3 (-)

07.VH.)
8:45,0 (10 sf.)

(n. 1953) (1978)
Nicolae Voicu 8:26,6 <»,« (—) 1:49.0 (9 s.)

(n. 1955) (1978) (29.VI.)
400 MG

Horia Toboc 49,64 49,64 (8) <9,84 (VI)
(1980) C5.VI.)

înălțime
Adrian Proteasa 2.26 1,26 <») 2,21 (VII)

(n. 1959) (1980) f4.VH.)
DISC

Iosif Nagy •5,80 •5,80 (9) 59,34 m (cal.)
(n. 1946) (1580) et.vi.)

Din lot au mai făcut parte și 
„Cercurile olimpice" :

200 M
Nlcoleta Lia

(n, 196.3)________________________ <
ÎNĂLȚIME

Sorin Matei
(n, 1963)__________________ ______ (

Dacă și-ar fi reeditat — num:
— aceste rezultate la J.O. Ev 
Zorgo-Raduly ar fi fost campios 
nă olimpică (Caridad Colon-Cub 
a avut 68,40 m), Maricica Puie 
ar fi urcat pe podium pe locul 5 
Iosif Nagy al 4-lea, Fița Lovi 
ar fi fost a 5-a, Adrian Troteas 
al 5-lea etc. Dacă...

Este clar că, în lumina faptelo 
pregătirea atleților noștri n-a fo: 
bună, așa cum s-a spus, dacă Lj 
MOMENTUL DORIT (să nu-i ma 
spunem și... planificat !) repre 
zentanții noștri n-au izbutit s 
atingă plafonul cel mai ridicat a 
evoluției din acest sezon și, drep 
consecință, clasările lor au fos
— cu excepțiile de rigoare — slab 
și foarte slabe.

Am asistat, nu de mult, la 
analiză a comportării la J.O. t 
care și-au expus părerea atleții ș 
antrenorii lor. După mai multe or< 
de discuții (altfel interesante, deș 
spiritul autocritic a fost ca și ab 
sent) n-am înțeles totuși mare iu 
cru asupra cauzelor ui no
insucces al atletism nostru
N-am înțeles cum se poate c 
Eva ZOrgo-Raduly, o atletă ex 
cepțională, cum a dovedit-o me 
reu ta ultimii ani, capabilă d 
rezultate mari, să capoteze la a 
treilea examen olimpic al său 
după ce cu cîteva zile înainte. 
J.O., pe același stadion, la 'Mos 
cova, pe ploaie, obținuse recordu 
său de 68,80 m 1 Mai apoi, 1 
campionatele naționale de la Pi 
tești, la 27 zile după Jocuri, a 
proape în glumă, ea a arunca 
68,38 și 68,36 m L..

In același concurs, de la Pi 
tești, Fița Lovin, Învinsă totuț 
de Silai la 800 m, a înregistra 
un timp (1:58,9) care, fără emoții 
l-ar fi asigurat participarea la fi
nala olimpică și, poate, cine știe.. 
Dealtfel 65% dintre olimpicii noș
tri au avut la Pitești, rezultat) 
mai bune decît la J.O.

Am ales doar aceste două ca 
zuri, cele mai frapante. Ce do 
vedesc ele, ca și altele de acum 
și de altă dată 7 Arată încă u>

Un bilan’ total
5 puncte,

Steaua + Dinamo + C. A. U.
Așadar. 21 de atleți români a 

luat parte la întrecerile de p 
Stadionul de la Lujniki. La mc 
dul general poate fi considera 
ca pozitiv faptul că Iotul atleți 
lor noștri a fost alcătuit din rc 
prezentanți a 14 secții din 8 or: 
șe (județe) ale țării. Cei ms 
mulți i-a dat clubul Farul Con 
stanța —' 4, apoi Steaua 3, C.SJM 
Craiova și Metalul București - 
câte 2, și restul, cite 1 — C.S.ȘA 
Craiova, C.A. Roman, C.S.U. Ga 
lăți, A.S.U. Suceava, Olimpi 
București, Dinamo București i 
C.S.Ș. Lie. nr. 2 București, Uni 
versitatea Cluj-Napoca, Științ 
Constanța și Politehnica Timi 
șoara

Precum se știe, la J.O. de 1 
Moscova, atleții noștri au avut 
comportare foarte slabă, mu) 
departe de așteptări, de posibili 
tăți, de cerințe. S-au clasat tatr 
primii șase doar echipa feminin 
de 4x400 m (Iboia Korodi, Niculi 
na Lazarciuc, Maria Samungi, E 
lena Tărîță) — locul 4, Florenț 
Tăcu la disc — locul 6 și Hori 
Toboo la 400 mg — locui 6. A 
ceste clasări înseamnă un tota 
de 5 puncte, cele mal puține rea 
Uzate de atleții români la ultj 
mele 6 ediții ale J.O. De aseme 
nea, acum n-a fost cucerită ni< 
o medalie pentru delegația noastră

Tabelul alăturat, al evoluție 
olimpice a atleților români, est 
edificator :

1 1 3 4 5 5 7 » Pc

1923 —---------------------------g
1936 -------------------------------o
1952 ------------------- 2 1 1 2
1956 ---------------1------------- 2
I960 1— 1— 1----------- 13
I9«4 2 — 1— 21— 223
1968 22--------------------------------24
1972 — 3— 1— 11— 14
1976 ------ 1 — 1 1 1 2 7
1980 -----------1 — 2 32 |

<4321762 *0
Deci, mari și late, doar CINC 

PUNCTE, reprezentînd eforturi! 
(umane și materiale) a multe 
ani de muncă. Repartizate pe clu 
buri aceste 5 puncte înseamnă 
Farul 2,75 p, Steaua 0,75 p, C.S.N 
Craiova 0,75 p și C.A. Roman 0,’



U A PIERDUT TEREN
[RMĂRI INTERNATIONALE
știgători ai insignei

1.17 (-)
(15.6.)

24.54(6 s.)

1,24 (15) 
(5.7.)

2,18 (13)

speranțe. Să recunoaștem deschis 
că e mult prea puțin pentru pre
tențiile sportului, ale atletismului 
și, nu în ultimul rînd, chiar ale 
Liceului respectiv 1

Maria Samungi a 
făcut o cursă re
marcabilă in schim
bul al treilea al șta
fetei de 4X400 m la 

J.O.

De activitatea cluburilor
celui „basm cu cocoșul 
itletismului nostru, așa 

fi denumită situația, 
discutată. A PUNERII 

1 A ATLEȚILOR LA 
L DORIT ; de fapt la 
mpus de însuși calen- 
>etițional.
sta a fost Olimpiada, 
976, acum doi 
enele" ca și 
e dată atleții

în vîrf de 
za competiție.
iată, încă o 

tehnicienii atletismului 
cazul de față unii din
tâi reputați antrenori, 
ite de serviciu) nu stă- 
letodologia punerii în 
mă a elevilor lor pen- 
imit moment dintr-un 
oncursuri.
repetăm, fenomenul nu 
z izolat ci se înscrie
ii lungă a neîmpliniri- 
ile examene ale atle- 
ternațional, el nu va 
izat izO?<>t ,ei 
are amin team.

mai mult ca
iii atletismului 

teoretic cît
:ic, de oameni 
enți, din diferite do- 
tivitate, astfel ca să se 
ia, în mod deliberat, 
iei sportive a atleților 
ă un domeniu în care 
ivoia ca știința să lie 
iproape de activitatea 
tică, așa cum se pe- 
le, în mod obișnuit, 
1 din diferite alte țări, 
r pe care atletismul 
îe la știință (medicină, 
imie, pedagogie, psiho- 
rebuie să-i fie acordat, 
cere însăși viața de 

lioanelor și pretențiile, 
u mai mari ale înalte- 
anțe. Fără un aseme- 
real, concret, multila- 
ient cu greu atletis- 
va mai putea depăși 
mumit stadiu — ne- 
— de dezvoltare.

a antrenorilor

jnzăto
dalie

ani au 
In 1974. 

noștri 
formă 

De ce ? 
dată se

în con- 
Se im- 
oricînd, 

să fie 
mai cu 
de ști-

0,75 puncte
iste deci producția o- 

a atitor zeci și zeci 
atletism din întreaga 

rva sute de antrenori 
de educație fizică, a 39 
udețene pentru educa-
i sport și C.M.E.F.S. 
re, de mai multă vre-

ca sarcină prioritară 
itletismului !...
nari, puternice, cu 
ne condiții de activi- 
ite cu un mare nu- 
renori și-au adus și 
au făcut-o,’ dealtfel, 

>rilejuri (a se vedea, 
a, oampionatele euro- 
?raga ’78) o oontribu- 

foarte departe de 
ilcătuire a lotului o- 
•rii noastre. Steaua a 
scova doar 3 atleți, 
ai 1, iar Clubul atle- 
ar din București...
ii când ne gîndim ce 
gajamente și-au luat, 
icazii, președinții fi
ii ce unități, că vor
drege, că atleții lor 

iregătiți pentru Olim- 
âte și mai câte 1 
tau lucrurile cu ma- 
duburi, cu cele mai 
scții de atletism, cu 
•i mai valoroși, care 
tru J.O. de la Mos- 
menea „contribuție", 
e planul cantității și 
alității, ce pretenții 
atunci față de efi- 

i desfășurată în alte 
letism din asociațiile 
sportive ?
amănunt, cu semni- 

Clubul sportiv școlar 
din dmpulung (fos- 
perimental de atle- 
ictivitate de un dece- 
ire s-ar fi cuvenit să 
un niște candidați 
e performeri de cer- 
i-a dat încă aproape 
l Moscova ’80. Din 
care a evoluat la 

r Nicuiina Lazarciuo 
iță a acestui Liceu, 

pus atitea și atîtea

Șl

depind
Fiind Un sport 

mai adesea, precis măsurate !) a- 
tletismul are marele avantaj — 
sau dezavantaj ! — că judecățile 
de valoare privind activitatea sa, 
a oamenilor săi, să se facă în 
mod obiectiv, fiind astfel scutit 
eventual de tot felul de interpre
tări eronate, deși — și în cazul 
lui — se mai încearcă uneori ast
fel de practici, mai ales atunci 
când este vorba de... justificări 1 
In această privință, a justificări- 

putea întrece 
dintre oamenii 
care 
pasa

rezultatele
al cifrelor (cel o- 

fel

lor, cu greu i-ar 
cineva pe mulți 
atletismului nostru 
Te abilitate de a . 
rea, de fiecare dată, 
altora...

Incercînd să spunem 
pe nume, poate că n-ar fi drept 
să spunem că vinovați de eșecul 
atletismului nostru la J.O. de la 
Moscova (ca și altădată, din pă
cate, la destule alte competiții de 
anvergură) sînt doar antrenorii, 
dar ei nu pot fi scutiți de criti
că pentru faptul că, de-a lungul 
mai multor ani, realizările n-au 
fost pe măsura investițiilor, și că, 
în cele din urmă, atletismul (cu 
peste 2000 de specialiști plătiți, 
desigur, ca să facă treabă bună !) 
se dovedește incapabil să se pre
zinte la Olimpiadă cu un lot mai 
numeros (și aceasta de 
mulți ani !) și, desigur, 
pregătit ca să fie realmente com
petitiv la ora întrecerii supre
me a acestui sport.

De fapt, judecând mai în amă
nunt situația de astăzi — ca și 
cea de ieri ! — constatăm că e- 
fectivul de performeri reali ai 
atletismului nostru este produsul 
direct al muncii, bune ori 
cum este ea, desfășurată în 
ra“ lotului național, față de 
cei mai mulți antrenori și 
burile, aproape în totalitate,

au o ma- 
răspunde- 
pe seama

lucrurilor

foarte 
astfel

rele, 
„se
care 
clu- 

n-au

atleților
nici un fel de 
bligație, nici un 
de răspundere. Es
te de neînțeles 
cum se face că a- 
celeași cluburi, să 
le zicem Dinamo 
și Steaua (dar nu 
numai ele !), dau 
mari performeri
pentru alte ramuri sportive (caiac-ca- 
noe, lupte, handbal etc.) in timp ce 
contribuția lor la marea performan
ță atletică este aproape nesemnifi
cativă. S-a spus odată și se pare că 
așa stau lucrurile că marile noastre 
cluburi sint lidere ale... neputin
ței, care trage atletismul Înapoi ! 
O dovedește contribuția acestora, 
a antrenorilor lor, la formarea 
și la pregătirea loturilor națio
nale, pentru multe campanii im
portante, la care evoluția atleți
lor a lăsat mult de dorit șl n-a 
răspuns așteptărilor, angajamen
telor formulate în prealabil. Ca 
să nu ne ducem prea mult în
apoi, să amintim că la campio
natele europene de seniori de la 
Helsinki — 1971, Roma — 1974 și 
Praga — 1978, la „europenele" de 
juniori de la Atena — 1975, Do- 
nețk — 1977 și Bydgoszcz — 1979, 
oa și la J.O. de la Montreal și 
mai ales acum la Moscova, com
portarea celor mai mulți dintre 
atleții noștri a fost slabă. Și a 
fost slabă, pentru că au fost... 
slab pregătiți !

Nu o dată, la diferitele analize 
ale atletismului, la diferite nive
luri, a apărut limpede că mulți 
— poate chiar foarte mulți — 
dintre antrenori lucrează — tacă 
și acum — la nivelul de cunoș
tințe și de exigență ale anilor ’50. 
De aceea, și multe dintre rezulta
tele atleților noștri de astăzi sînt 
tot cam la același nivel, al ani
lor ’50 ! Numai pretențiile 
vendicările sînt altele, la

și re- 
zi !...

In loc de
UNELE EXPLICAȚII ALE DEZVOLTĂRII

A
r fi desigur o greșeală dacă analizîndu-se 
rezultatele atleților noștri la recentele 
Jocuri Olimpice, s-ar avea în vedere doar 
acest episod „Moscova ’80“ și nu dez

voltarea de ansamblu a atletismului, căruia, 
pe bună dreptate, i s-a spus sport al sportu
rilor. In pofida anumitor succese (căci, din 
fericire, în atletismul nostru au existat și 
unele succese și, desigur, vor mai exista încă!), 
a participărilor largi, cu starturi bine populate, 
la diferite competiții cu caracter intern, aria 
de practicare a atletismului s-a restrîns tot 
mai mult în ultima vreme. Statisticile o dove
desc!

Fapt cert, aria de practicare a atletismului 
se restringe din mai multe motive... Unul, 
poate cel mai important și cu implicațiile cele 
mai de fond, ar fi acela că atletismul este din 
ce în ce mai puțin „predat" și practicat in 
școală, în pofida însăși a programei de învăță- 
mînt, care fixează atletismului un anume loc, 
foarte exact și în funcție de acesta fiind sta
bilite precis și sarcinile și răspunderile profe
sorilor de educație fizică față de atletism, chiar 
ale directorilor de școli și ale inspectorilor etc.

Desfășurarea diferitelor competiții școlare 
(din ce în ce mai puține), a înseși campiona
telor republicane școlare sint cea mai bună 
dovadă că atletismul a pierdut teren serios in 
școală. Și dacă în școală — unde este angrenat 
întreg tineretul țării, unde sînt profesori spe
cialiști, unde există un cadru organizatoric și 
chiar o minimă bază materială — nu se prac
tică îndeajuns atletismul, atunci unde oare să 
se practice cu mai bune rezultate?

Existența secțiilor de atletism in cadrul clu
burilor sportive școlare, în majoritatea marilor 
localități din țară, reprezintă ceva, desigur, 
pentru tineretul școlar, dar aceste unități nu 
țin și nici nu vor putea suplini vreodată atle
tismul în școală, așa cum trebuie el, repetăm, 
predat și practicat! Aceste unități vin, indis
cutabil, cu un aport însemnat la dezvoltarea 
acestui sport, dar — trebuie să recunoaștem — 
ele reprezintă încă foarte puțin pe planul marii 
performanțe atletice. Există, după cît se pare, 
un anume nivel de suficiență în care-și duc ac
tivitatea cele mai multe .dintre C.S.Ș.-uri, un 
nivel care, în final, se arată ineficient pentru 
creșterea nivelului rezultatelor, pentru lărgirea 
numărului performerilor, al sportivilor fruntași 
capabili să abordeze cu succes cerințele unor 
mari competiții internaționale.

Desfășurarea anuală a campionatului clubu
rilor sportive școlare este — din punctul de 
vedere al „suficienței", de care aminteam — 
exemplul cel mai elocvent, valoarea generală 
a concursului fiind departe de ceea ce se poate 
pretinde, în primul rînd, de la specialiștii care 
activează în aceste unități. Și, deși și această

S-a constatat, și nu de ieri, de 
astăzi, că noțiunea de muncă ta 
colectiv, în atletismul nostru, chiar 
și la lotul național, este o noțiu
ne teoretică, abstractă, cane con
duce, în ultimă fază, la o anumi
tă stare conflictuală între antre
nori și între atleți. Deși FJÎ.A. 
cunoaște această chestiune încă 
de mai mulți ani, totuși, n-a reu
șit să impună ordinea necesară 
și iată că, la Moscova, ca o con
secință firească, ta finala cursei 
de 1500 m, cele trei alergătoare 
românce calificate, au concurat 
fără nici un fel de tactică de e- 
chlpă, fiecare pentru sine. Expli
cația : antrenorii tor nu conlu
crează în nici un fel, Iar atletele 
respective... nu-și vorbesc 1 A- 
tunci despre ce „joc" de echipă 
mai poate fi vorba T_. Și acesta 
este doar un exemplu, unul din 
multele pe care, din păcate, atle
tismul nostru îl oferă.

Justificat — sau nu 1 — mulți 
dintre antrenori consideră că 
știu, poate nu chiar totul, dar 
în orice caz foarte mult, că pen
tru ei nu mai există secrete în 
pregătirea atleților, dar țin
crete" puținele ori mai multele 
cunoștințe pe care le dețin, ta 
loc ca acestea să devină, cum ar 
fi firesc, un bun al tuturor spe
cialiștilor atletismului, de pe în
treg cuprinsul țării. Apropo dea- 
ceastă situație ; fie-ne îngăduită 
o Întrebare : pentru 
intr-adevăr, lucrurile, 
trenor, care lucrează

.se-

concluzii

că așa stau 
tânărul an

ta cine știe

ce capăt de țară, de unde și cum 
are posibilitatea să fie, cît de 
cit, la curent cu ce e nou în a- 
tletism ? 
bim de 
care se 
învățate 
nuală a 
la Snagov, de F.R.A., este neîn
doios o cale — și se pare, pînă 
acum, singura — de a populari
za noutățile pregătirii atleților. 
Dar nici acolo „secretele" nu se 
fac cunoscute și in afară de a- 
ceasta, la reuniunea de la Sna
gov sint chemați doar o parte 
dintre cei care lucrează in atle
tism și, de regulă, cam aceiași 
specialiști. Lucrările generale 
prezentate cu acest, prilej sint 
cam singurul material de docu
mentare științifică pentru conti
nua instruire a numeroșilor teh
nicieni ai atletismului, pentru că 
unele dintre valoroasele lucrări 
elaborate de Centrul de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S., cu o te
matică variată, generală și spe
cială, nu ajung acolo unde, în- 
tr-adevăr, se simte nevoia lor. în 
această direcție trebuie să se facă 
mult mai mult și, neîndoios, mai 
bine 1

Activitatea antrenorilor, a altor 
tehnicieni ai atletismului nostru 
a făcut, de mai multe ori, obiec
tul unor analize, dar măsurile 
luate, au fost fără eficiență din 
moment ce situația, pe plan ge
neral, se prezintă, în continuare, 
la fel.

Asta ca să nu mai vor- 
antrenorii mai vîrstnici. 
folosesc tot de metodele 
cindva. Consfătuirea a- 
antrenorilor, organizată

LENTE A ATLETISMULUI NOSTRU
de mai multă vreme,chestiune este cunoscută 

nu știm ca cineva să fl stabilit măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea de fond a situației la 
aceste unități, care consumă fonduri importante 
și care dau 
muiui de 
niorilor.

Aria de 
și pentru 
vreun fel 
și comisiile locale de atletism — dacă școlile 
n-o fac! — ar trebui să organizeze ele compe
tiții pentru copii și juniori. De aceea, deși ta 
calendarul competițional sint prevăzute ter
mene pentru organizarea etapelor preliminare 
ale diferitelor campionate republicane, aces
tea nu sint respectate și concursurile nu se 
mai organizează. Stă scris, negru pe alb, ta di
ferite regulamente de competiții și sînt prevă
zute chiar și ta calendarul competițiilor spor
tive centrale, etape — cu caracter de masă — 
pe clase, interclase, pe școli etc. Dacă aseme
nea concursuri s-ar organiza undeva ar fl, In
tr-adevăr, o treabă bună! In legătură cu con
cursurile iată încă un „caz": pină în urmă cu 
cițiva ani, exista un concurs cu caracter repu
blican — deci cu finală pe țară — rezervat co
piilor. Din anumite motive s-a renunțat la 
etapa finală, stabilindu-se ca limită — etapa 
județeană. Ei bine, cu excepția Bucureștiului și 
încă a două, maximum trei județe, competiția 
copiilor nu se mai desfășoară nicăieri!...

In atletismul nostru se mai constată și un alt 
aspect păgubitor și cu mari implicații ulterioa
re: mai mult de jumătate dintre tinerii atleți 
se pierd, pur și simplu, pe drum, in momentul 
de răscruce al trecerii lor de la juniorat la 
seniorat. Juniori talentați, cu rezultate promi
țătoare, dispar din atletism cu mult înainte de 
a fi realizat ceea ce, realmente, le stătea în 
putință s-o facă. Chestiunea este desigur foarte 
complexă și are numeroase explicații. După 
părerea noastră, una, poate nici măcar cea mai 
importantă, ar fi și aceea a slăbiciunii sec
țiilor de atletism din cluburile sportive în cars 
ar trebui să activeze această masă de tineri, 
foștii juniori, și în care, adesea, el nu-și gă
sesc loc!... In secții nu este loc pentru acești 
noi veniți. și din cauza diferitelor elemente 
plafonate, senatori de drept ai cluburilor, de 
care acestea nu se arată dispuse să se despar
tă. Chiar și o sumară trecere în revistă a efec
tivelor secțiilor diferitelor cluburi va arăta, ori- 
cînd, aceasta!

In aceeași ordine de idei s-ar putea vorbi — 
și încă foarte mult — despre eficiența diferi
telor competiții exclusiv cu caracter de masă 
(„Crosul tineretului", de pildă, cea mai mare 
dintre aceste competiții și-a adus, pînă acum, 
o contribuție cu totul minoră la creșterea po-

totuși — atit de puțin atletis- 
virf din țara noastră, la nivelul ju-

practicare a atletismului s-a restrîns 
că, iată, copiii nu mai sint atrași ta 
către acest sport. Cluburile sportive

tențialului atletismului de performanță) : despre 
•„ciudatul" fenomen care se constată în activi
tatea unor tehnicieni de a se ocupa, de mai 
multă vreme, doar de unele grupe de copii (că, 
oricum, este mai ușor), fără să se intereseze, 
cum ar fi firesc, și de „performanță" ; despre 
faptul că ta multe localități (inclusiv Piteștiul, 
unde se spunea că atletismul se scrie cu A 
mare!) atleților Ie este interzis accesul pe sta
dionul de fotbal; despre faptul că producția 
de materiale pentru atletism (între care pan
tofi cu cule, greutăți de 5 și 6 kg, ciocane, 
garduri etc.) nu ține pasul cu dezvoltarea in
ternă a acestui sport. Dar de cite alte aseme
nea aspecte nu s-ar putea vorbi, mai ales 
acum clnd se caută explicații, cu adevărat via
bile, faptului că la J.O. de la Moscova n-au fost 
prezenți decît 21 de atleți români și prestația 
tor a fost foarte slabă. Fiecare dintre aceste 
aspecte au contribuit, în cite un fel, ca la 
Olimpiada ’80 atletismul nostru să nu fi rea
lizat decît 5 puncte 1

Federația noastră de atletism este răspunză
toare, în principal, pentru starea de lucruri 
existentă — repetăm, de mai multă vreme — 
ta activitatea acestei importante ramuri de 
sport. Fără ca aceasta să însemne o scuză — 
poate, dimpotrivă! — trebuie arătat că, prin 
forța lucrurilor (înțelegînd prin aceasta sume
denia de sarcini nerezolvate de cluburi și chiar 
de forurile sportive teritoriale), F.R.A. s-a 
transformat în organul de conducere și coordo
nare — exclusivă — a activității diferitelor lo
turi naționale, inclusiv al celui olimpic, în loc 
să fie, potrivit nevoilor de viață ale atletismu
lui, organul de conducere și îndrumare a acti
vității din întreaga țară.

Federația de atletism se face însă serios vi
novată și pentru faptul că n-a reușit încă să 
întroneze o disciplină de muncă, responsabilă, 
fermă mai ales în loturile naționale, pentru că 
nu a întronat un stil corespunzător de muncă 
deopotrivă la antrenori și Ia atleți, pentru clu
buri, pentru că a tolerat diferite și multe 
abateri.

Federația de atletism, potrivit sarcinilor pe 
care le are în ansamblul mișcării sportive din 
țara noastră, are datoria ca îmbunătățindu-și. 
în primul rînd ea, stilul de muncă, să devină 
cît mai grabnic forul de conducere a întregii 
activități atletice din toată țara.

Situația actuală a atletismului nostru pre
tinde o analiză amplă, foarte serioasă, care să 
ducă urgent la soluții și măsuri concrete, me
nite să ajute acestui sport, cu cea mai serioasă 
pondere olimpică, să devină — realmente — 
competitiv în arena internațională.

Pagini realizate de Romeo VILARAz



LA IOANNINA — PRIMELE CANDIDATURI UN MECI, UN ADEVĂR!
PENTRU VIITORUL LOT OLIMPIC DE CANOTAJ
9 Rodită Pușcatii și Dorica Bucur, un cuplu cu ccrtc perspective • Taler Toma 

și constantin Postoiu confirma ® Viorel Oprea — liderul „noului var*
Penrtru canotajul românesc, 

recentele întreceri balcanice 
desfășurate la Ioannina. în 
Grecia, au însemnat confirma
rea unei certe valori a rame- 
rilor și vîslașilor noștri. Cu 
cele opt titluri balcanice și 5 
locuri II și III realizate în cele 
14 (din 19) curse la care au 
luat startul, reprezentanții 
tării noastre au dominat auto
ritar cele două regate de pe 
lacul Limnopoulou, lăsind o 
foarte bună impresie.

Desigur, ne face o deosebită 
plăcere să subliniem excelenta 
comportare a campioanei olim
pice și mondiale Sanda Toma, 
care șl cu acest prilej — a fost 
a 11-a victorie consecutivă din 
cariera sa — ne-a relevat cali
tățile (tehnică, forță) deosebite 
de care dispune. Dar competi
ția în sine ne-a oferit și alte 
satisfacții.

Așa cum relatam de la fața 
locului, antrenorul emerit Vic
tor Mociani a încercat pentru 
proba de 2 f.c.. un cuplu nou 
alcătuit din Bodies Pușcatu si 
Florica Bucur, care la debutul 
într-o competiție de mare am
ploare au cucerit medalii de 
bronz olimpice la 8+1. Cele 
două tinere ramere au justifi
cat pe de-a întregul încrederea 
acordată de cunoscutul nostru 
tehnician, întrecînd pe sporti
vele bulgare Sika Barbulova și 
Stoianka Kubatova (medalii de 
bronz la J.O. de la Moscova) 
cu aproaipe 5 secunde. Proba 
de dublu vîsle ne-a oferit o 
confruntare foarte interesantă 
privind perspectiva. Tehnicienii 
bulgari au renunțat pentru mo
ment la Otzetova și Iordanova. 
campioane olimpice (1978) șl 
mondiale, care au urmărit în-

DIVIZIONARELE A DE HANDBAL DIN NOU LA START!
Maratonul handbalistic al a- 

cestei săptămîni continuă inli
ne. cînd se va desfășura etapa 
a IV-a a campionatelor națio
nale, Divizia A. Sînt programa
te partide de importanță ma
joră, atît pentru fruntea cit șl 
pentru subsolul clasamentului. 
Astfel, Dinamo București întîl- 
nește, în deplasare, Gloria Arad 
formație „disperată" după trei 
înfrîngeri, Dinamo Brașov — 
care pare a fi decisă să nu 
glumească cu prezumtivii li
deri — îi va da serios de fur
că Politehnicii Timișoara, iar 
H.C. Minaur Baia Mare pri
mește vizita unei vechi rivale. 
Știința Bacău. Cele trei neîn
vinse din întrecerea feminină, 
Rulmentul Brașov, TEROM Iași 
șl Știința Bacău, evoluează în

„MARELE PREMIU
AL BUCURESTIULUI\ 
LA AUTOMOBILISM

Astăzi, începînd de la ora 13. 
pe traseul de pe platforma Pi
pera Toboc din Capitală se 
desfășoară una dintre cele mai 
atractive competiții automobi
listice ale anului : „Marele
premiu al Bucureștiului", con
curs de viteză pe circuit, or
ganizat de Filiala A.C.R. Bucu
rești, prin Comisia municipală 
de automobilism și karting, in 
colaborare cu A.S. „Unirea Tri
color". întrecerile se vor des
fășura pe grupe și clase de 
automobile, conform regula
mentului F.I.A. „Marele pre
miu al Bucureștiului" este, de 
fapt, cea de a V-a etapă și 
ultima a campionatului național 
de automobilism, astfel că vor 
fi desemnați campionii pe a- 
cest an. Tot cu acest prilej va 
fi instituită o cupă transmisi
bilă în memoria cunoscutului 
pilot de automobile Dorin Mo
toc. Trofeul pus în joc va fi 
atribuit sportivului român care 
va realiza cel mai bun timp 
pe_ o mașină de construcție ro
mânească și va rămîne defini
tiv celui care îl va cîștiga 5 
ani la rînd. Alergările se vor 
desfășura pe traseul: sos. Pe- 
tricani — str. F-ca de glucoză 
— str. ing. Gh. Constantines- 
eu — șos. prof. Dimttrie Pom
pei, pe o lungime de 2,3 km. 

Sportul

trecerile de pe mal, aliniind pe 
Iskra Velinova (medalie de ar
gint la Moscova în 4+1 rame) 
și Anka Bakova (medalie de 
bronz la 4+1 vîsle). Și V. Mo- 
ciani a renunțai la dublul Ho- 
meghl — Roșea, preferind 
două vîslașe din barca de 4+1, 
pe Aneta Mihaly și Sofia Ba
nov ici. Disputa celor două schi
turi a fost acerbă, sportivele 
bulgare trecînd linia de sosire 
cu un avans de 90 de sutimi 
de secundă. Oricum ideea nu 
este lipsită de interes și vom 
urmări cu atenție evoluția ce
lor două vîslașe, împreună. în 
viitor.

înoeretnd, evident, să antici
peze nucleul viitorului lot o- 
limpic masculin, antrenorii 
noștri au deplasat la Ioannina 
cîteva echipaje alcătuite în 
marea majoritate din tineri ca
notori aflați în pragul afirmă
rii internaționale. în fruntea 
lor i-am situa, firește, pe cel 
doi rameri dinamoviști Vaier 
Toma șl Constantin Postoiu. 
La Moscova ei au ratat me
dalia de bronz la 2 f.c. pe ul
timii 50 de metri, dasîndu-se 
pe locul IV. Și debutul lor 
promițător la J.O. a fost con
firmat la Ioannina, unde au 
obținut cea mai categorică vic
torie (peste 12 secunde), im- 
presionlnd realmente. La aceas
tă oră ei alcătuiesc cel mal 
valoros echipaj masculin ro
mânesc șl au perspective certe 
de a urca pe scara ierarhiei 
mondiale. Cu condiția să se 
pregătească la fel de conștiin
cios și să aibă la dispoziție și 
un schi! pe măsura valorii lor.

O altă surpriză plăcută ne-a 
oferit la acest concurs noul 
campion balcanic de juniori la 

deplasare, In compania unor 
formații cu veleități. Cite vor 
rămîne cu vechea aurăî

Programul acestei secvențe 
de campionat este următorul:

MASCULIN

Arad: GLORIA — DINAMO 
București

Bacău: C.S.M. Borzești — 
RELON Săvinești

Craiova: UNIVERSITATEA
— STEAUA

Brașov: DINAMO — POLI
TEHNICA Timișoara

Baia Mare: H.C. MINAUR — 
ȘTIINȚA Bacău
FEMININ

Tg. Mureș: MUREȘUL — U- 
NIVERSITATEA Cluj-Napoca

Bacău : TEXTILA BUHUȘI
— CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE

Timișoara : UNIVERSITATEA
— RULMENTUL Brașov

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
MÎINE, RAPID - DINAMO IN CAMPIONATUL DE POLO

Campionatul de polo continuă 
duminică cu partidele etapei a 
IV-a din turul m al Diviziei A 
(seria I) avînd cap de afiș eter
nul derby Rapid — Dinamo. Me
ciul este programat la ștrandul 
Tineretului, de la ora 11, avînd ta 
deschidere o altă întîlnire intere
santă care opune formațiile bucu- 
reștene CJi. ASB și Progresul. 
Rapid — o victorie si un rezul
tat egal ta jocurile directe cu 
Dinamo — continuă să se afle

ÎNCEPE o noua ediție
La sflrșitul acestei săptămini 

Începe o nouă ediție a „Cupei 
F. R. Rugby-, cu meciuri ta pri
mele două serii ode câte cinci 
echipe), ta cea de a treia (de 
patru echipe), etapa inaugurală 
fiind programată la S octombrie. 
Cel dintîl joc are loc chiar as
tăzi, la Parcul copilului (ora 15) 
șl va opune formațiile Rapid si 
R. C. Sportul studențesc. Această 
partidă este, de fapt, „uvertura- 
unui cuplaj interesaijt : în mecl- 
vedetă (ora 16,30) se intîlnesc 
R. C. Grivlța Roșie șl Steaua 
(lipsesc, bineînțeles, jucătorii din

ETAPA A ll-a A DIVIZIEI A DE POPICE
Azi și mîine se dispută etapa 

a doua a campionatului Diviziei 
A de popice, care programează 
o serie de Jocuri atractive. Echi
pele campioane joacă în depla
sare : Voința Tg. Mureș (f) la 
Arad cu U.T.A., formație recent 
promovată in competiție, iar 
Gloria București (m) va evolua 
la Sinaia în compania diviziona
rei Carpați, o echipă tînără, dar 
ambițioasă pe teren propriu. To
tuși, bucureștenii, cu jucători 

simplu, Viorel Oprea (18 ani), 
elev la Liceul Electroaparataj 
din București, descoperit și 
pregătit de antrenorul Marin 
Boia. El posedă calități pro
mițătoare pentru a deveni un 
foarte bun vîslaș, ca și cîțiva 
dintre la fel de tinerii săi co
echipieri, vîslași și rameri (N. 
Grecu, M. Voina, Al. Adam, 
M. Obeadă de la C.S.Ș. Poli
tehnica Timișoara, Gh. Iulian, 
L Badea, Cr. Mîrzea). O pre
gătire care ar trebui să încea
pă chiar din această toamnă, 
la cel mal înalt nivel și asi
gurarea unul program competi- 
țional mai variat i-ar putea a- 
juta să devină cît de curînd 
competitivi și în întrecerile de 
mare amploare. în fine, i-am 
lăsat la urmă pe cei 8 vîslași 
de la Dinamo si Steaua (D. 
Gheorghe, G. Arba, G. Bularda, 
T. Coman, N. Simion, D. Voi- 
culescu, L Ștefan, P. Iosub. 
Ramerii noștri s-au impus fără 
dificultate în fata sportivilor 
bulgari și iugoslavi creditați cu 
timpi superiori, atît în proba 
de 8+1, cît șl în cele de 4 f.c. 
sau 4+1, dovedindiu-se în pro
gres. Pentru a ajunge însă In 
elita echipajelor din lume ei 
mal au de cîștigat secunde pre
țioase, care îmi se pot dobîndi 
dedt printr-o muncă asiduă 
de zi cu zi, printr-o totală dă
ruire sportului îndrăgit. în ori
ce caz, îmbucurător este că de 
pe acum putem întrezări un 
nucleu de tineri canotori 
care-și depun candidatura pen
tru viitorul Iot olimpic și poate 
că la următoarea Olimpiadă 
vom putea admira nu numai 
medaliile fetelor, d și pe cele 
ale băieților.

Adrian VASIUU

București : PROGRESUL - 
TEROM Iași (ora 11,30, sala 
Floreasca) •

Timișoara: CONSTRUCTORUL 
— ȘTIINȚA Bacău

înaintea acestei etape, clasa
mentele Diviziei A arată astfel :

MASCULIN
L STEAUA 3300 77-48 6
2. PoM. Tim. 3300 65-47 6
3. Dinamo Buc. 3300 63-49 6
4. Știința Bc. 3201 66-59 4
5. H.C. Minaur 3102 59-55 2
6. Dinamo Bv. 3102 53-62 2
7. Relon Săv. 3102 52-65 2
8. U. Craiova 3102 52-71 2
9. Gloria Arad 3003 46-55 0

10. C.SJM. Borz. 3003 49-71 0

FEMININ
1. RULMENTUL BV. 3300 60-34 6
2. TEROM iași 3300 54-34 6
3. Știința Bc. 3300 57-46 6
4. Progresul 3201 47-42 4
5. „U" Cluj-Nap. 3201 47-45 4
6. U. Timișoara 3102 44-49 2
7. Mureșul 3102 40-52 2
8. Constr. Tim. 3003 38-51 0
9. Textila Buh. 3003 41-58 0

10. Constr. B.M. 3003 44-61 0

în fruntea clasamentului, dar un 
succes al dinamoviștilor ar relan
sa evident lupta pentru titlu. AJ 
3-lea meci al etapei se desfășoară 
la Cluj-Napoca între Voința șd
Crișul. Cflasamentul înaintea a-
cestei etape :
1. RAPID 13 10 3 0 90- 67 23
2. Dinamo 13 10 1 2 127- 68 21
3. Crișul 13 6 2 5 107- 98 14
4. Voința 13 5 2 6 86- 84 12
S. Progresul 13 1 2 10 82-106 4
6. C.N. ASE 13 2 0 11 53-122 4

A „CUPEI F.R. RUGBY-
lot — mai numeroși în cazul 
campioanei). Cealaltă compo
nentă a seriei a doua, Dinamo 
,,stă“ în această etapă. In seria 
I au loc jocurile P.T.T, Arad — 
Universitatea Timișoara și Știința 
Petroșani — Știința CEMIN Baia 
Mare („stă" C.S.M. Sibiu).

• In ziua de 1 octombrie (ora 
17), la sediul F.R.R. se deschide 
curs ui pentru formarea de noi 
arbitri. Ne place să credem că 
vor fi prezenți cît mai mul ți 
candidați la rolul de cavaler al 
fluierului.

bine pregătiți, pornesc favoriți 
în acest med, Alte jocuri care 
rețin atenția : Voința Ploiești — 
Petrolul Băicoi, Metrom Brașov 
— Laromet București, C.S.M. Re
șița — Voința Oradea (f), Chim- 
pex Constanța — Olimpia Bucu
rești (Chimpex este debutantă în 
Divizie, iar Olimpia a revenit 
după o absență de un an). Pro
gresul Oradea — Jiul Petrila și 
Chimica Tîmăveni — Voința Tg. 
Mureș (m).

Reproducem din revista „Fla- 
câra“ nr. 38 din 18 septembrie 
a.c.» articolul de mai jos :

TOVARĂȘE REDACTOR ȘEF,

Citind cronica jocului Continui Hu
nedoara — Jiul Petroșani in ziarul 
Sportul din data de 1 septembrie 
1980 am constatat cu surprindere că, 
sub semnătura tov. Aurel Neagu, o- 
pinia publică din întreaga țară este 
informată in mod greșit asupra u- 
nor aspecte privind jocul in cauză.

Ne referim in primul rind la nota 
4 cu care cronicarul etichetează pu
blicul prezent la joc, care in ma
joritate absolută este compus din 
oameni al muncii, fumalițtl, oțelari, 
cocsari, constructori, mineri etc, sus
ținători ai echipei Îndrăgite, Co*> 
vinul Hunedoara.

Nota 4 acordată celor peste 10 000 
de spectatori ne deranjează, indig- 
nind întreaga opinie publică a ora- 
fulul nostru.

Nu negăm faptul că un număr de 
15—20 de spectatori certați cu disci
plina s-au comportat in afara nor
melor de etică sportivă șl cetățe
nească. Dar aceștia pot face obiec
tul unui comentariu separat de apre
cierea pe care trebuie să o pri
mească publicul cald fi corect al 
stadionului Corvinul.

Nu putem fi de acord cu tov. 
Aurel Neagu nici In alte privințe.

Să începem cu manșeta-titlu pu
blicată in același ziar : „O proas
pătă promovată (Corvinul) — Noul 
Lider". Ce-ar fi fost ca formularea să 
fi fost făcută fără a trece numele 
clubului nostru in paranteză. Exclu
zi nd paranteza, excludea și specu
lațiile ce se pot face pe tema el.

împărtășim un punct de vedere di
ferit și în ceea ce privește aprecie
rile asupra jocului.

Pornind de la fapui că F.G Cor
vinul a cîștigat jocul pe merit cred 
de cuviință să amintesc că ideile 
care trebuiau subliniate în articol 
erau : prezența in formația hunedo- 
reană a opt jucători crescuți în pe
pinieră proprie : aceștia au abordai 
jocul intr-un spirit ofensiv, construc
tiv și într-o deplină sportivitate.

Sintem de acord că Jiul a jucat 
în unele compartimente mai bine de- 
cît ne așteptam, dar pînă la urmă 
a triumfat tot spiritul ofensiv culti
vat cu atîta convingere de tînăruf 
nostru antrenor Mircea Lucescu șl 
prin aceasta Corvinul șl-a asigurai 
atît de disputata intîietate în der
biul hunedorean.

Apoi aprecierea pe care o face 
tov. Aurel Neagu cu privire la 
condițiile eliminării jucătorului pe- 
troșenean Miculescu in care il im
plică și pe sportivul hunedorean 
Gâlan nu este exactă. întregul sta
dion a văzut că in urma unui fault 
de joc sancționat de arbitru, Micu
lescu, jucătorul faultat, l-a lovit cu 
pumnul pe Gâlan, fără ca acesta să 
mai poată riposta deoarece Micu
lescu fugise de la locui incidentului. 
Arbitrul C. Szilagy, cu spatele la 
fază, l-a văzut in fracțiunea urmă
toare de timp pe Gâlan lovit. Con- 
sultindu-se cu tușierul C. Ghițâ au 
apreciat vinovăția lui Miculescu cars 
a fost eliminat din teren în mod 
justificat Dacă ar mal fi ceva de 
comentat cu privire la această eli
minare este că ea trebuia făcută 
mai devreme.

Referitor la aprecierea făcută de 
tov. Aurel Neagu asupra arbitrajului 
prestat de brigada condusă de Carol 
Szilagy (Baia Mare), considerăm că 
nota 6 acordată este nedreapta. Nu 
sîntem de acord cu această notă, 
jocul avînd asigurată o desfășurare 
regulamentară, brigada de arbitri o- 
ferind o prestație bună, ce merita un 
calificativ mult mai mare, jocului 
asigurîndu-i-se continuitatea șl nein- 
fluențînd rezultatul final.

Sîntem siguri câ stînd de vorbă 
mai mult și cunoscînd mai îndea
proape munca noastră, aprecierile 
tov. Aurel Neagu vor fi filtrate prin
tr-o optică mai complexă, construc
tivă.

STEFAN TRIPSA
Erou al Muncii Socialiste

O notă proastă clubului Voința 
București, care n-a reușit încă 
să remedieze defecțiunile la unele 
dintre instalațiile de ridicare au
tomată a popicelor și meciul 
echipei respective a fost din nou 
am î nat !

★
Echipele Electromureș și Vo

ința din Tg. Mureș au susținut 
să-ptămina aceasta jocuri interna
ționale, pe arenă proprie, cu for-

ULTIMELE MECIURI IN BARAJUL DE TENIS
Pe terenurile Progresul, în ca

drul turneului de baraj pentru 
promovare in divizia de tenis, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Băieți : Constructorul
Feroviar București — Industria 
sîrmei C. Turzii 7—2 (S. Zaharia 
— P. Hutter 7—5, 6—2 ; C. Fe- 
țeanu — V. Felecan 6—2, 6—2 ;
A. GuSside — M. Voivod 6—4,
4— 6, 6—3) ; Constructorul Hune
doara — Industria sîrmei C. Turzii
5— 4 (A. Marcu — P. Hutter 9—7,
2—6, 6—0 ; V. Tomescu — V. Fe
lecan 6—3 6—4). Fete : industria
sîrmei C. Turzii — Pionierul Bucu
rești 5—0 ; Cuprom Baia Mare

»» CUPA F.R.M.- LA VITEZA Șl MOTOCROS
- IN FAZELE SUPERIOARE

• Mîine, pe un traseu din 
centrul orașului Tg. Jiu. se va 
desfășura penultima etapă (a 
V-a) a „Cupei F.R.M.* la vi
teză. La cele 7 clase care fi
gurează î.n program și-au a- 
nunțat participarea peste 100 
de alergători din Cîmpina. Ti
mișoara. Oradea, București. Tg. 
Mureș, Sibiu. Zărnești, Brașov 
fci alte centre moto. Primul

TOVARĂȘE TRIPȘA,

Aș fi preferat ca articolul alăturat, 
semnat de dv., să fi apărut de la 
început în coloanele ziarului nos
tru, care v-au găzduit In trecut II 
reproducem acum pentru o mai bună 
înțelegere de către cititori a unoi 
probleme legate de privirea critică 
a jocurilor de fotbal și a răspunse* 
rilor care urmează :

1. Atitudinea publicului. Cu toată 
prețuirea pe care ziarul „Sportul" a 
acordat-o in multe rînduri inimosului 
public hunedorean, la acest med 
s-a constatat câ echipa oaspe a fosl 
primită la intrarea pe stadion cu e 
explozie de fluierături și huiduieli, 
care au mai fost auzite și după aceea. 
Apoi, galeria organizată a Corvinulul 
(in jur de 100 de persoane) cu dra
pele ale clubului, a scandat toi 
timpul meciului injurii grosolane a> 
dresate, in mod bizar, nu direct •> 
chipei Jiul, ci suporterilor acesteia, 
de aceeași categorie de oameni ai 
muncii cu a publicului hunedorean 
la care vă referiți. Hîrtia nu poate 
suporta expresiile triviale ale acestei 
galerii ; le puteți afla insă de la 
conducerea Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport Hune
doara și de la ziariștii locali, mar
tori ai acestor incredibile expresii. 
Dacă o veți face, sînt convins că 
veți roși de rușinea celor în cauză. 
Adaug câ nimeni pe stadion (con
ducerea clubului sau spectatori) n-a 
luat atitudine in timpul jocului. In 
schimb, ziarul local „Drumul socia
lismului", sub semătura redactorului 
Nicolae Stanciu, a scris că „Echipa 
hunedoreană nu are nevoie de o a- 
semenea galerie cu repertoriu vul
gar", iar delegatul clubului Corvinul, 
Ion Socol, a adus la cunoștința F.R. 
Fotbal suspendarea intrării pe teren 
a unor membri ai acestei galerii.

Elementele de mai sus au deter
minat o notă 4, intr-adevăr foarte se
veră și rară, in catalogul „Trofeului 
Petschovschi", care răsplătește anual 
cel mai sportiv public al Diviziei A.

2. Fotbalistul hunedorean a
recunoscut (așa cum rezult# din 
procesul-verbal întocmit) în fața Co
misiei de judecată a F.R. Fotbal 
faptul că a ripostat și l-a lovit, la 
rîndul lui, pe jucătorul Miculescu de 
la Jiul. De asemenea, observatorul 
F.R.F., Petre Mihăiescu, consemnase 
în raport și vina lui Gâlan. Deci, 
fără alte comentarii.

3. Arbitrul C. Szilaghi a primii 
nota 6, care înseamnă satisfăcător, 
deși prin decizia lui de a nu eli
mina pe ambii jucători (n.r. - Mi
culescu și Gâlan), așa cum s-ar fi 
cuvenit și cum este confirmat de de
cizia comisiei F.R. Fotbal de a sus
penda și pe Gălan, arbitrul a de
zavantajat una din echipe șl, In 
cele din urmă, a contribuit la In
fluențarea rezultatului.

4. Fotbalul și echipa Corvinul din 
Hunedoara, inclusiv antrenorul-jucâtor 
Mircea Lucescu au fost și sînt mult 
incurajați de ziarul nostru, așa cum 
se poate constata din scrisul negru 
pe alb.

A
Avînd în vedere cele de mai sus, 

sper că veți conchide, tovarășe Tripșa, 
că opinia publică din intreaga țară 
nu este, așa cum scrieți, informată 
greșit de către ziarul „Sportul" in 
problemele la care vă referiți, ci, 
dimpotrivă, corect incunoștiințatâ 
despre desfășurarea jocurilor D«v’;ziel 
A de fotbal.

A? dori, in încheiere, să vă fac 
sugestia de a folosi reputația nu
melui dumneavoastră pentru a ajuta 
ca atmosfera de rivalitate nesănătoa
să existentă acum intre cele două 
echipe divizionare ale județului Hu
nedoara, Corvinul și Jiul, și suporterii 
lor, sa devină cu adevărat sporti
vă, să fie instaurate relații tovără
șești, prietenești, intre jucătorii șl 
susținătorii acestor doua formații ale 
aceluiași județ, cu preocupări și 
idealuri comune.

Aure! NEAGU
■Redactor șef al ziarului

„SPORTUL"

mațiile Kobanyai Porcelăn Buda
pesta. Ca și în urmă cu două 
săptăimlni, la Budapesta, victoria 
a revenit sexteturilor mureșene. 
La fete, Electromureș a cîștigat 
cu scorul de 2463—2390 p.d., iar
La băieți Voința cu 4765—4662 p.d. 
Cei mai precișd jucători au fost 
Doina Baciu — 429 p.d. și Aure
lia Serdean — 426, respectiv B. 
Fazekas — 822 și M. Farcaș — 
812. (I. PAUȘ — coresp.).

Industria sinned C. Turzii 4—1 
(Mariana Hadgiu — Gina Pop- 
ToLan 6—1, 6—1 ; Vera Dud aș — 
Dana Ion eseu 6—0, 6—0 ; Fran
cisca Koșa — Ana Costea 6—2.
6—3 ; Angela Crăciun — ileana 
Fărcășanu. 3—6., 2—6). Cîștigătorid 
turneului se vor decide intre 
Constructorul Feroviar București 
și Constructorul Hunedoara la 
băieți, iar La fete în meciul cu
prom Baia Mare — Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii, toate cele 
patru echipe fiind, dealtfel virtual 
promovate în prima divizie. (S. 
IONESCU — corfesp.).

start se va da la ora 9,30.
• Ultima etapă (a V-a) a 

„Cupei F.R.MZ* la motocros. 
care urma să aibă loc mîine la 
Cîmpina, a fost amînată pentru 
data de 28 septembrie.

• Campionatul republican de 
perechi la dirt-track se reia la 
26 septembrie pe pista stadio
nului Rapid din Arad cu etapa 
a V-a.



Pc teme de actualitate

AȘTEPTĂM ROADELE ACUMULĂRILOR
>

Cele 360 de minute ale de
butului formațiilor românești 
in competiția europeană inter- 
eluburi au fost repede puse
— cum este bine și normal — 
pe „masa disecțiilor". Comen
tariile făcute pînă acum, fără 
să neglijeze carențele consta
tate în cele patru întîlniri, 
subliniază (excepție făcînd par
tida de la Pitești)replica de cu
raj. utilizind, într-un procen
taj remarcat pe stadioanele 
din Lifege, Glasgow și Milano, 
arma ofensivei. Reprezentan
tele noastre nu au mai apărut
— deci — in postura, care nu 
putea duce în nici un fel la 
succes, de partenere docile, 
grupîndu-oe prudent în apă
rare. La startul noii stagiuni 
a competițiilor continentale, 
reprezentantele noastre au fă
cut dovada unul frumos spirit 
ofensiv care, din păcate, nu 
s-a făcut simțit și pe tabela 
de marcaj a stadionului din 
Milano. Spiritul de care au 
fost animate Steaua, Politehni
ca Timișoara și Universitatea 
Craiova reprezintă rezultatul 
acumulărilor, al experienței 
căpătată de echipele rom&neștl. 
Dar, spre deosebire de alte 
perioade de participare la cu
pele europene, efectele prezen-

ței permanente a cluburilor 
noastre în toate marile Între
ceri europene — și aid trebuie 
să amintim și de această tot 
mai interesantă și mai preten
țioasă competiție a cluburilor 
din Balcani (ultima ediție re
venind, cum se știe, 
Sportul studențesc) — 
rea cu dificultățile 
din „f 
lului european încep 
vadă, să se simtă.

Creșterea calitativă a jocului 
formațiilor noastre de 
se cere evidențiată și prin a- 
ceea că repri__ ț"
al noii generații 
masiv repetată 
celor trei echipe 
cat in deplasare. 
Jurcă, Șunda, T. 
nea, Moise, Țicleanu 
gău — iată-i pe dțiva dintre 
tinerii jucători sau dintre fot
baliștii recent apăruți pe pri
ma scenă competițională inter
nă, evidențiați șl pe aceea a în
trecerilor europene de prim rang. 
Cltîndu-1 mai întîi pe cd ti
neri nu înseamnă că 1-atn ui
tat pe vechii noștri Jucători, 
sportivi eu un bogat palmares 
internațional, care și-au apă
rat fln majoritatea razurilor) 
cu toată ambiția, cu o frumoa-

echipei
- obișnui- 

________ partidelor 
.înalta societate" a fotba- 

să ie

club
ențiată și prin a- 
■ezintă produsul și 

de jucători, 
în formațiile 
oare au ju- 
A. Ionescu. 

Nicoiae, Ma- 
Geol-

In Divizia B

SITA A ÎNCEPUT SĂ CEARNĂ...
Desigur că mîlne atenția ama

torilor de fotbal va fi îndreptată 
spre eșalonufl secund, ajuns la 
„runda* cu numărul 6 (în seria 
a Il-a la a 7-a). încă de pe acum 
se conturează concurențele ce 
țintesc promovarea în Divizia A 
și unele dintre cele care se vor 
zbate să-șl păstreze locul în »B*. 
Un start puternic l-a luat — în 
seria I — F.C. Constanța, care 
a acumulat punctajul maxim (10) 
șl are un avans de trei puncte 
față de C.S.M. Suceava șl Gloria 
Bistrița. Tot în prima serie, sur
prinzător de slab se prezintă 
Gloria Buzău, formație ce nu șl-a 
revenit încă din șocul provocat 
de retrogradarea din în se
ria a n-a, C.S. Tîrgoviște, în 
rîndurile căreia activează de pu
țin timp și Dobrin, a început-să 
adune puncte șl și-a creat deja

un avantaj față de Rapid Bucu
rești (3 puncte) și de Petrolul 
Ploiești (4 puncte), celelalte pre
tendente la șefia seriei. In eea 
de a in-a serie, U.T-A. șl F.C. 
Bihor Încearcă aă ae desprindă 
insă ta plasa Ier se află Olim
pia Satu Mare șt CJfM. Cluj-Ns- 
poca. In zonele fierbinți ale cla
samentelor găsim, in general, 
echipe recent promovate, dar 
printre ele ae află fi unele cu 
mal multi ani de activitate ta 
»B“, ca Viitorul Vaslui, Șoimii 
Sibiu, Pandurii Tg. Jiu, Înfrăți
rea Oradea, Minerul Carata fi 
Dacia Orlștle. Dar, deocamdată, 
s-au consumat numai cinci etape 
(cu una ta plus la acria a n-a) 
și, ptaă la Încheierea Întrecerii, 
multe ae vor mal schimba in 
cele trei clasamente...

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE
seria I: Unirea Focșani — Vii

torul Vaslui : V. Măndescu (Bucu
rești), Gloria Bistrița — C.S.M. 
Suceava : D. Radulescu (Bucu
rești), 
c.s.u. 
rești), 
nerul 
nasiu 
șani - ___ „_____ _______
Roșogâ (București), FD. 
stanța — Viitorul Gheorghenl : 
Gh. Retezan (București), Oltul 
Sf. Gheorghe — Delta Tulcea : C. 
Nițu (Tr. Măgurele), C.S.M. Bor- 
zești — Gloria Buzău : M. Mora- 
ru (Ploiești). F.CJd. Brăila — 
I.M.U. Medgidia : — ----------
(Sinaia).

Gloria Bistrița •
D. Radulescu

Cimentul Medgidia — 
Galați : P. Doiciu (Bucu- 
Ceahlăul P. Neamț_ — Mi- 
Gum Humorului : 
(Alba iulia), C .S.
- Progresul Brăila :

C. Ata-
Boto-

Dle
Oon-

București — Sirena București : 
P. Badu (București), CB. Ttrgo- 
viște — Luceafărul București : 
Cr. Teodorescu (Tîrgoviște), Nl- 
tramonia Făgăraș — Gaz metan 
Mediaș : V. Bunnuz (Vaslui), 
Poiana Ctmpdna — Petrolul Plo
iești : A. Mustățea (Pitești), Bova 
Roșiori — Metalul București : Gh. 
ispas (Constanța),

Gh. Gome a

Rapid
București : 

Metalul

Bucu-
C.

Plo- 
z.

Tg.

SERIA A U-a : 
rești — Autobuzul 
Jurja (București), 
peni — Tractorul Brașov : 
Czavar (Odorhei), Pandurii 
Jiu — Șoimii Sibiu : T. Moiaescu 
(IDrobeta Tr. Severin). Flacăra 
Morenl — Chimica Ttmăvenl : N. 
Posa (Galați), Mecanică fină

SERIA A m-a: Mlnerui Mol
dava Nouă — Minerul Darnic : 
Al. Iile (Cnaiova), U.T. Anul — 
Rapid Arad : L Hdnlg (Arad), 
CJ.L. Slghet — Olimpia Satu 
Mare : Gh. Jucan (Mediaș), Mi
nerul Anina — Dada Orăștie : 
V. Navrovschl (București), Mine
rul Luipeni — Metalurgistul Cugtr: 
A. lanus (București), CJJt. Ti
mișoara — U_M. Timișoara : L 
Buciuman (Timișoara), Metalta 
Alud — F.CM. Reșița : M. Tvău- 
eeecu (Brașov), Aurul Brad — 
CJ.H. Cluj-Napoca : “ 
(/Craiova), înfrățirea 
F.C. Bi/hor Oradea 
(Oradea).

V. OoefUen 
Oradea — 
: O. Ștreag

UN DERBY ONORAT, JOI iN SERIA A ll-a A DIVIZIEI B
Intr-adevăr, partida Metalul 

Plopeni — Rapid (1—0) a fost 
un derby. Rapidiștil au dorit 
revanșa după înfrîngerea sufe
rită pe teren propriu, în ediția 
trecută a campionatului, iar Me
talul Plopeni a căutat să de
monstreze că acea victorie nu a 
fost întîmplătoare. In aceste con
diții, cei aproximativ 10.000 de 
spectatori au asistat la un joc 
spectaculos, de bun nivel teh
nic, cu multe faze fierbinți, cu 
•căzii de gol

Bucureștenii 
da dezinvolt, 
cui terenului, 
apărarea gazdelor, dar lipsa 
mulul de gol* ~ 
pînă în finalul 
re posibil ca 
Fogorași (cel 
teren) să fie _ 
al atacului, el fiind aproape și 
de egalare (min. 66) cînd porta
rul Andrei a respins In extre
mis ?

In replică, Metalul Plopeni a 
jucat aerisit, pe spații largi, a-a 
izbit și de „zidul* Tîță—Pîrvu, 
dar a reușit să înscrie la singura 
greșeală a lui Angelescu (min. 
33), cînd acesta a încercat să 
dribleze la marginea careului de 
16 m, a pierdut balonul, a ur-

mat centrarea lui Dobreseu șl 
Savu a reluat, da la I na, tn 
plasă. Păcat că acest med fru
mos a fost umbrit de elimină
rile lui Manolache (atao violent) 
ți Paraschiv (pentru injurii), de
cizii corecte ale arbitrului con- 
stănțean Gh. Ispas, care a con
dus foarte bine acest derby.

Pavel PEANA

la ambele porțl.
au început parti- 

au stăptnit mijle- 
au creat breșe ta

- t»O-
s-a Tăcut simțită 
partidei. Este «a- 
fundajul rapldlst 
mai bun de pe 
singurul animator

NU OCOLIȚI ASTAZI ȘANSELE 
DE MlLNE 1

• Concursul Pronosport de mîl- 
ne, 21 septembrie 1980, "
particdpanților nod șanse de 
satisfacții la sistemul de joc 
ferat. Atractivitatea acestui 
curs fiind evidentă pentru 
cine, nu ne rămlne deeft să___
mințim că ASTĂZI este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor. 
• Totodată reamintim că NU
MAI ASTAZI se mai pot pro
cura bilete cu numerele preferate 
pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres care va avea ioc 
mtine la ora 16^0 tn sala Clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Stalcovid nr. 42. 
(Numerele dștigătoare vor fi 
anunțate ta cursul serii la radio

oferă 
mari 
pre- 
con- 
ori- 

rea-

să (chiar tinerească) energie, 
faima și bogăția palmareselor. 
Dembrovschi, Păltinișan, Ne- 
delcu II. Iordache, Iordăneș- 
cu. Sames. FI. Marin, Ștefă- 
nescu, Beldeanu și — cu o 
citare specială — Dumitru și 
M. Răducanu, precum și alții 
din categoria lor. au luptat 
pentru o comportare cit mai 
demnă. Și, mai cu seamă in 
cazul Stelei, apoi al Politeh
nicii Timisoara. rezultatele 
le-au răsplătit în bună măsu
ră eforturile. împrejurare ca
re nu s-a arătat la fel și pen
tru Universitatea Craiova, ul
tima avînd de recuperat și 
handicapul creat de un penalty 
injust acordat, după cum a- 
preciază și presa italiană.

Acum, gradul de maturitate 
competițională atins de cele 
trei concurente ale fotbalului 
nostru trebuie neapărat să se 
manifeste în efectuarea „pa
sului al doilea". Nu mai re
prezintă un secret, ci a deve
nit o realitate verificată In 
majoritatea situațiilor de „du
blă partidă", faptul că multe 
meciuri pe teren propriu «înt 
mai grele deeît cele In depla
sare. Condiția, mult mai pre
tențioasă și chiar mai riscan
tă, a jocului de atac — com
parată cu simplitatea și, ade
seori. ridicatul coeficient de 
reușită al contraatacurilor — 
a făcut nu o dată ca bune e- 
ehipe de club, cotate ca certe 
Învingătoare, să rateze califi
carea pe propriul teren. în fi
lară menținerii concentrării 
psihice la înalt grad, se impune 
pregătirea cu maximă atenție 
a „hainelor tactice" in caro 
va fi îmbrăcat me ciul-retur. 
Ne-am convins dt de minu
țios și competent au desfășu
rat antrenorii întreaga opera
ție de informare despre adver
sari și stabilire a planurilor 
tactice pentru Intilnirile-tur. 
Un punct de sprijin în com
portările bune ale echipelor 
care au jucat în deplasare. l-o 
reprezentat și această 
sabilă activitate.

Toate elementele 
stat tot atitea puncte 
care In „acțiunea 
retur" care trebuie să demon
streze că ascensiunea echipelor 
românești în cupele continen
tale constituie rezultatul acu
mulărilor de calitate, al creș
terii experienței lor competi- 
ționale și, mai cu seamă, al 
marii Iot dorințe de afirmare.

ȘI ACUM... OSLO!
nostru 

„miercu-

respon-

amintite 
de ple- 

partidelor-

Eftimie IONESCU

După primele trei

După „miercurea europenelor", pentru fotbalul 
urmează, săptămîna viitoare, la 24 septembrie, 
rea preliminariilor campionatului mondial" ; competiție în 
care, așa cum se știe, tricolorii vor avea ca prima adversară 
— în condiții de deplasare — reprezentativa Norvegiei.

Va fi greu debutul jucătorilor noștri în importanta în
trecere ? Ce reprezintă, la ora actuală. 11-le scandinav în 
planul valoric al fotbalului european ?

Dificil de dat un răspuns, cit mai 
din cauza rezultatelor contradictorii 
vreme, de fotbaliștii norvegieni, care, 
r-u Finlanda, acasă, la 24 august) și . _ _ -_
Anglia, în deplasare, la 10 septembrie) se comportă ono
rabil sub tricoul formațiilor de club în actuala ediție a 
prestigioaselor cupe europene. Iată, spre exemplu. Viking 
Stavanger pierde greu, cu 2—3, în fața lui Steaua roșie 
Belgrad, o finalistă de cupă europeană, anul trecut ; F.C, 
Haugar scoate un 1—1, afară, la F.C. Sion; în sfirșit, F.K. 
Moss cedează la limită (soor 1—2) în fața lui F.C. Magde
burg, pe terenul acesteia.

Analizînd rezultatele de mai sus, în contextul pregăti
rilor pentru Oslo nu-i deloc greșit, dimpotrivă, să cădem 
de acord că, în ultimul timp, fotbalul norvegian a înre
gistrat un sensibil progres. „Paza bună trece primejdia 
rea", spune o veche și înțeleaptă zicală. Pătrunsă de ade
vărul pe care-1 conține, federația de specialitate a și luat, 
dealtfel, măsurile (necesare) de precauție, studiind, din 
timp, la concret, Jocul viitorului partener de întrecere. A 
fost filmat, mai întîi, de antrenorul loan Voica, meciul 
Norvegia cu Finlanda, după care, la interval scurt, Ștefan 
Covaci a urmărit, la Londra, jocul Anglia — Norvegia, pro
gramat în preliminariile campionatului mondial. Deși în 
cele două partide echipa scandinavă a avut exprimări tac
tice diferite (acasă jucînd pe atac, iar în deplasare — pe 
contraatac), cei doi tehnicieni au putut stabili un numitor 
comun în ceea ce privește specificul partenerului nostru 
de la 24 septembrie: găsindu-1 perfect armat din punct 
de vedere al calităților fizice și morale — o echipă de 
școală anglo-saxonă, în acest sens — și destul de dotat 
la capitolul tehnicitate.

Intre alte, sperăm, utile concluzii, menite să contraca
reze atuurile unui adversar pe care fotbaliștii noștri nu 
l-au mai întilnit de mult, timp, figurează și aceasta, esen
țială, trasă de Șt. Covaci la sfîrșitul meciului de pe Wem
bley : „Pentru a-i învinge pe atleticii fotbaliști norvegieni, 
echipa noastră va trebui să facă apel la atributele fotba
lului actual, dar și la ceea ce îi este specific ei : joc de 
mare circulație, riguros în faza de apărare, inventiv în 
momentul posesiei mingii".

Asta, tactic vorbind. Pe planul moralului, tricolorii noș
tri! sînt și ei lansați de promițătoare rezultate, obținute re
cent — în oompania «nor teamuri bine cotate valoric — 
cu formațiile lor de club, precum și cu echipa națională; 
o propulsare de ordin psihic la imaginea (arătată, joi, și 
pe micul ecran) lui... Marcel Răducanu, talent tipic fot
balului românesc, care înainte de 
Iul egalizator, țintuise, în careu, 
șprintînd irezistibil spre poartă.

Este limpede : contează mult, la 
tre într-o întrecere de importanța preliminariilor C.M., 
această stare de spirit, declanșatoare de energie, stimul în 
etalarea cunoștințelor tehnico-taotice, stimul într-un anga
jament total.

aproape de adevăr, 
obținute, în ultima 
după una caldă (6-1 
una rece (0—4 cu

a înscrie, la Lidge, go- 
ambii stoperi adverși,

debutul naționalei noas-

Gheorghe N1COLAESCU

meciuri ale selecționatei de juniori

APĂRAREA-RANDAMENT CORESPUNZĂTOR, ATACUL-IN CRIZA!
România — 
21 suturi la 
doua, foarte 

a realizat o 
rapide, sur-

ALEXANDRIA I 
Turcia 4—0 (1—0).
poartă, o repriză, a 
bună, cînd echipa 
■uită de combinații 
prinzătoare, eficiente. Evldențla- 
til meciului : Balint, Curtean. 
Negoiță, Lasconi.

ROȘIORI : România — Turcia 
2—1 (0—1). 14 șuturi spre poarta 
Iul Levent și din nou o repriză, 
aceeași, a doua, mai bună, clnd 
„ll“-le nostru tricolor a avut tă
ria morală de a recupera Han
dicapul și a-și adjudeca victoria 
într-o partidă deosebit de aspră. 
Jucători remarcați : Balint, Țone, 
Curtean.

ZAMOSZCZ: Polonia — Româ
nia l-o (1—0). 11 șuturi, iarăși 
numai • repriză convingătoare, 
tot cea secundă, pe parcursul 
căreia echipa a evoluat ca... pe 
teren propriu, ratînd în cîteva 
rînduri egalarea. Gîrjoabă, er. 
Badea, Balint și Dragomir au 
jucat la adevărata lor capaci
tate.

Trei meciuri în șase zile ! 
Un ciclu tip U.E.F.A., cunos- 
cîndu-se bine faptul că în acest 
ritm se joacă la turneele" oficiale 
de juniori. Principalele consta
tări făcute după aceste 240 mi
nute ale selecționatei noastre de 
juniori ?

Trebuie subliniat, înainte de 
toate, faptul că, în cele trei par
tide, echipa a jucat mai bine 
în repriza secundă. Este cea mai 
grăitoare dovadă că ea are o ca
pacitate de efort corespunzătoa
re, • pregătire fizică și morală 
apreciabile. Indiscutabil, această 
realitate poate constitui suportul 
necesar pe care se poate „clădi*
• echipă competitivă. O a d«ua 
constatare interesantă sa referă 
la categoria jucătorilor eviden
țiați. Unul este portar, patru sînt 
fundași, doi mijlocași și doar 
unul atacant. Cu alte cuvinte, 
ECHIPA A JUCAT SATISFĂCĂ
TOR ÎN APARARE, din rîndurile 
căreia s-au detașat Balint și 
Curtean, acesta din urmă foarte 
bun în transformarea loviturilor 
libere. Dar mijlocul și ata
cul sînt compartimente defici
tare ! Cele șase goluri înscri
se (dintr-un număr total de 
46 de șuturi), dintre care numai 
trei din acțiune, denotă, totuși,
• eficacitate ceva mal bană de- 
cît în anii trecuțl, DAR ÎNCĂ 
DEPARTE DE CEEA CE SE CE
RE PENTRU O ECHIPA REPRE
ZENTATIVA ANGAJATA INTR-O 
COMPETIȚIE OFICIALA. Exact 
la așa ceva se gîndea și antre
norul Ion Nunweiller cînd ne 
spunea, la înapoierea din Polo-

nla : „Sigur că mal avem mult 
de lucru, îndeosebi pentru îmbu
nătățirea randamentului echipei 
ta faza de atac. Dealtfel, con
tinuăm să urmărim șl alți jucă
tori, porțile selecționatei rămi- 
ntad deschise. Deocamdată vrem 
să mergem la Iași pentru a-1 
convinge pe Radu, un atacant cn 
reale Însușiri, să vină Ia Iotul de 
juniori, el voind să se lase de 
fotbal, Bogdaniuc (Metalul Bucu
rești) și Closzka (F.C. Bala Ma
re) stat alți doi jucători pe ca
re Intenționăm să-i chemam la 
lot.;.*

Prin cele trei meciuri susținute 
ta cele șase zile selecționata de 
juniori a parcurs doar un tron
son din drumul pe care-1 are 
ptaă la cele două partide oficiale 
cu Ungaria din preliminariile 
Turneului U.E.F.A. Pe parcursul 
acestui drum, echipa trebuie să-șl 
rodeze bine toate rotițele pentru 
ca 
ca

aceasta să funcționeze, apoi, 
un veritabil angrenaj.

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU OCOLIȚI AS- 
DE A VA NTJ- 
PRINTRE MARȚI 
DE AUTOTURTS-

; categoria 
categoria 
categoria 
categoria

3 :
4 :
5 :
« :

au

și televiziune). 
TAZI ȘANSA 
MARA MÎINE 
CtȘTIGATORI 
ME ȘI BANI !
NUMERELE EXTRASE LA TRA- 
GEREA LOTO DIN 19 SEPTEM

BRIE 1980
EXTRAGEM I : 02 90 56 54 37 

33 117 61 71.
EXTRAGEREA a Il-fi : 48 48

10 52 14 44 47 25.
Fond total de cîștfgurt : 6S6.188 

lei.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 14 SEPTEMBRIE 1980
Categoria 1 : 3 variante 25% a 

32.169 lei ; categoria 2 : 7,25 va-

riante a 10.5S9 lei
16.75 a 4.588 lei ;
512.75 a 1.457 lei ; 
246,26 a MO lei ; 
1.711 a 100 lei.

Câștigurile de categoria 1 
fost obținute de MARCU VABILE 
ddn Săveni Jud. Botoșani, ANTON 
M. ALEXANDRU din Poiana 
Brașo-v Jud. Brașov și CIURUS- 
NUC GHEORGHE din Slobozia 
Jud. Ialomița.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 17 SEPTEM

BRIE 1980
Categoria 1 : (13 rezultate) I 

variante a 18.593 ' '
Categoria 2 (12 

variante a 576 lei.
Categoria 3 (11 

variante a 72 leL

lei.
rezultate) 233,50

rezultate) 2.791

ȘTIRI
• AZI, MECIURI AMICALE > 

C. S. Tîrgoviște — F.C.M. Brașov 
(ora 17), Rulmentul Alexandria — 
Dinamo București (ora 16,30).
• „CUPA METALURGISTUL". 

La Baia Mare s-au desfășuriat 
ultimele două jocuri din cadrul 
„Cupei Metalurgistului", compe
tiție cîștigată de Cuprom Bala 
Mare care a Învins in finală pe 
Minerul Baia Sprie cu 2—1 (0—0). 
Au înscris Bucu (min. 64) și 
Mureșan (min. 71) de la în
vingători, respectiv Iordache (min. 
51). Pentru locurile 3—4 : Mine
rul Cavnic — F. C. Baia Mare 
(tineret) 9—0 (4—0). (V. Săsăranu, 
coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — COK-

VINUL HUNEDOARA 4—1 (2—0).
Au marcat : Moga, Coman și 
□ănllă (2) de la gazde șl Gă- 
lan de la oaspeți. (I. Tom», co
resp.).



Divizia A la hochei

STEAUA Șl DINAMO LA EGALITATE: 3-3
GALAȚI, 19 (prin telefon). 

Cea de-a dPua ©tapă a Divi
ziei A la hochei a fost domi
nată de derbyul Steaua — Di
namo. Această întâlnire a pri
lejuit un joc foarte rapid, plă- 
cînd prin angajamentul fizic 
total al jucătorilor dar, din 
păcate, derbyul n-a satisfăcut 
din punct de vedere al omo
genității echipelor și al capa
cității- lor combinative. Iată a- 
mănunte asupra celor trei 
jocuri :

STEAUA — DINAMO 3-3 
(1—1, 1—2, 1—0). Dinamoviștil 
Bu deschis rapid scorul prin 
Tureanu (min. 2), dar in min. 
11 Chiriță a marcat dintr-o 
frumoasă acțiune personală. 
A doua repriză a Început în
tr-o notă de ușoară dominare 
a echipei Steaua care în min. 
35 a luat conducerea prin 
Gheorghiu. în final este ria
dul lui Dinamo să domine și 
să înscrie prin Tureanu (min. 
36) și Axînte (min. 40). termi- 
nînd astfel a doua parte a 
jocului in avantaj. în prima 
parte a ultimei reprize, Di
namo are posibilitatea să de
cidă meciul în favoarea sa, 
avînd timp de 1 minut Și 20 
secunde superioritate numeri
că de 5—3. Dinamo nu reu
șește însă să înscrie și In 
min. 48 Hălăucă egalează cu 
un șut de Ia distanță. Au con
dus arbitrii Fi. Gubernu (A, 
Balint Și T. Szabo).

SPORT CLUB — DUNAREA 
GALAȚI 8—0 (1—0, 2—0, 5—0). 
O repriză și jumătate, hocheiș- 
tii formației locale au reușit 
să țină piept puternicei echi
pe din Miercurea Ciuc care

apoi s-a detașat prin superio
ritate fizică șl omogenitate va
lorică remarcabilă. Din pă
cate, în final, meciul a dege
nerat în multe momente, din 
cauza nervozității unor Jucă
tori. Au marcat: Micloș (2), 
Șandor (2), Senteș, E. Antal, 
Gali și Cziszer. Au condus 
arbitrii: M. Presneanu (Șt
Enciu. L. Pertaș).

METALUL SF. GHEORGHE
— AVÎNTUL GHEORGHENI 
4—3 (1—0, 1—1, 2—2). Meciul a 
plăcut prin dîrzenia cu care au 
luptat ambele echipe și prin 
evoluția scorului. Ușor superi
oară pe plan tehnic, echipa din 
Sf. Gheorghe a repurtat o vic
torie pe care o socotim meri
tată, chiar dacă, din punct de 
vedere fizic, jucătorii de la 
Metalul au fost depășiți de 
adversarii lor în finalul par
tidei. Ultima repriză a fost pa
sionantă. Avîntul a egalat la 
2—2, apoi Metalul s-a detașat 
înscriind 2 puncte și conducînd 
în min. 55 cu 4—2. Avîntul re
duce scorul (4—3) in min. 56 
iar în ultimele 70 de secunde 
de joc (pe fondul unei inferio
rități numerice a Metalului) 
scoate portarul, inlocuindu-1 cu 
un jucător de cîmp (deci, 6 
jucători de cîmp contra 4) dar 
nu mal poate egala. Au mar
cat Kemenessy (2), A. Todor și 
Cscdă pentru Metalul, respectiv 
Andrei (3). Au condus arbitrii : 
L. Enciu (I. Becze, N.‘ Enache)

Sîmbătă este zi de pauză, iar 
duminică se dispută meciurile: 
Dinamo — Avîntul, Sport Club
— Steaua și Metalul — Du
nărea.

Călin ANTONESCU

CAMPIONATELE DE BOX
(Urmare din pag. I)

■e meciuri ale galei le-au ofe
rit „semimijlocii". Ion Vladi
mir (Dinamo) și Constantin 
Ghindăoanu (Ceahlăul), doi 
buni tehnicieni, au adus pe ring 
nu numai cunoștințele ci și o 
fierbinte dorință de a cîștiga. 
Experiența competițională mult 
mai bogată a dinamovistului 
și-a spus cuvintul, Vladimir 
cîștigînd la puncte după un 
meci frumos purtat de ambii 
sportivi pînă la ultima picătu
ră de energie. în finală, el îl 
va întîlni pe „punclieurul" ti
mișorean Mihai Ciubotaru. A-

• TELEX •
BASCHET 9 Rezultate din tur

neul universitar feminin. care se 
desfășoară la Lublin (Polonia) : 
Selecționata studențească din 
Franța — A.Z.S. Lublin 5-1—53 ; 
reprezentativa de tineret din 
R.S.S. Lituaniană — A.Z.S. Jele- 
nia Gora 104—58 ; A.Z.S. Varșo
via — A.Z.S. Torun 57—54.

CICLISM 9 Cea de a 66-a edi
ție a cursei Milano — Torino (224 
km) a fost cîștigată de italia
nul Giovanni Ba tag lin înregistrat 
cu timpul de 5 h 40. După 1:38 a 
sosit Francesco Moser.

FOTBAL 0 I-a Mostar, într-un 
meci pentru „Cupa balcanică in
ter cluburi", echipa iugoslavă Ve
lez a întrecut cu 2—0 (0—0) for
mația A.E.K. Atena.

ȘAH • In turneul internațio
nal feminin de la Smederevska 
Palanka, după 6 runde lideră 
este Tatiana Lemaciko (Bulga
ria) cu 4 p, urmată de ELLsabeta 
Polihroniade (România) — 3 p 
(2), Dragasevici (Iugoslavia) — 

3 p (1). în runda a Vl-a Lema
ciko a pierdut la Zatulovska, iar 
Polihroniade a întrerupt c*u Gos- 
tovici. • Cîștigînd partida a 7-a, 
Nona Gaprindașvill a preluat 
conducerea cu 4—3 în semifinala 
turneului candidatelor pe care îl 
susține la Tbilisi cu Nana Iose
liani. în cealaltă semifinală, ce 
se desfășoară la Vilnius, Nana 
Aleksandria conduce cu 3—2 în 
fața Martei Litinskaia.

TENIS • Partidele disputate în 
turul trei al turneului feminin de 
la Las Vegas s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Ann Smith 
— Virginia Ruzici 6—2, 6—2;
Martina Navratilova — Barbara 
Potter 7—5, 5—7, 7—5 • Hana
Mandlikova — Stacy Margolin 
6—1, 6—3 ; Sylvia Hanika — Sha
ron Walsh 6—4, 3—6, 6—1 ; Wendy 
rr,. i...,, Susan Mascarin 5—7, 

Jaeger — 
6—1 ; Mima 
Acker 6—3, 

— Jeanne

cesta a alergat două runduri 
după lovitura de k.o. pe care 
Nicolae Costin (B. C. Galați) a 
reușit nu numai să o evite dar 
să-și și fructifice cunoștințele 
sale tehnice superioare, acumu- 
lînd avantaj. în ultimul rund, 
însă, Ciubotaru își surprinde 
adversarul cu un croșeu de 
dreapta expediindu-1 la podea. 
La reluare, Ciubotaru atacă un 
adversar rămas fără replică, 
marcat evident de lovitura pri
mită. învingător la puncte (4— 
1), M. Ciubotaru (IAEM Timi
șoara).

Evoluind mult mai bine de
cît în primul meci, Valentin 
Silaghi (Dinamo) s-a impus in 
fața combativului boxer din 
Cîmpulung Muscel, Floricel 
Ungureanu. Atent la blocaj șl 
mai precis in riposte, dinamo- 
vistul a cîștigat cu 5—0, dar nu 
fără a fi obligat să facă apel 
la toate resursele fizice, în spe
cial în ultimul rund. Celălalt 
mijlociu dinamovist, Vasile Ci- 
cu, a ratat calificarea, fiind 
întrecut la puncte (1—4) de că
tre Marin Ifrim (URBIS Bucu
rești). Prima semifinală a 
„greilor" a durat 21 de secun
de, timp suficient pentru Va
lentin Vrînceanu (Dinamo) pen
tru a-1 face k.o. pe Viorel Va
sile (Rapid). Vrînceanu il va 
întîlni în finală pe Ion Cernat 
(Steaua), învingător la puncte 
în fața lui Dumitru Micu (B.C. 
Galați), după un meci anost, 
de slabă factură tehnică.

Campionatul european de baschet feminin

ROMÂNIA - FINLANDA 78-64
BOSANSKI BROD, 19 (prin 

telefon). în trei orașe din Iugo
slavia, Magiaj, Bosanski Brod 
și Prijetor a început vineri 
cea de-a 17-a ediție a campio
natelor europene de baschet 
feminin. Echipa României, care 
face parte din grupa B, îm
preună cu formațiile Finlandei, 
Franței și Olandei — primele 
două clasate se califică în tur
neul final al competiției care 
va avea loc săptămîna viitoare 
la Banja Luka — a susținut 
primul său meci în compania 
selecționatei Finlandei. Jucînd 
bine, avînd în permanență ini

țiativa șl avantaj pe tabela de 
marcaj, echipa noastră a ter
minat învingătoare cu scorul 
de 78—64 (40—31). Au înscris 
pentru formația României : Tall 
27, Bădlnld 18, Solovăstru 11, 
Keresztesi 10, Szekelyi 8. și Ar
in ion 6. Atras 23 șl Hakala 19 
au fost cele mal eficace din e- 
chipa Finlandei. în cealaltă 
partidă din grupa B, Olanda a 
Întrecut Franța, după un meci 
echilibrat, cu 53—49 (37—31).

Sîmbătă echipa noastră va 
juca cu Olanda, iar duminică 
va întâlni Franța.

Pau! IOVAN

„TOUR DE I’AVENIR"
PARIS, 19 (Agerpres). — Dis

putată pe traseul Morzine — 
Le Clausaz (133,500 km) etapa 
a 9-a a cursei cicliste Toui 
de 1’Avenir" a fost cîștiga': de 
rutierul sovietic Iuri Barinov 
în 3h 24:46. în clasamentul ge
neral se menține lider colum
bianul Alfonso Flores, urmat 
de L Kașlrin (U.R.S.S.) la 4:0». 
S. Suhurucenko (U.R.S.S.) la 
4:15, J. Skoda (Cehoslovacia) la 
521, J. Jimenez (Columbia) Ia 
7:40, L Barinov (U.R.S.S.) .a 
9:39.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS
BELGRAD, 19 (Agerpres). — 

în sferturile de finală ale pro
bei de simplu bărbați din ca
drul Campionatelor europene 
de tenis pentru amatori ce se 
desfășoară la Belgrad s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Navratil (Cehoslovacia) 
— Segărceanu (România) 7—<5, 
6—0; Borisov (U.R.S.S.) —
Dzimalski (Polonia) 6—3, 7—5; 
Pugaev (U.R.S.S.) — Balere

(Monaco) 3—6, 6—3, 6—1 ; 
Benyk (Ungaria) — Zverov 
(U.RJSJS.) 6—3, 6—7, 6—i Tot 
în proba de simplu bărbați 
(turneul de consolare) tlnărul 
jucător român Andrei Dîrzu 
a obținut două victorii: cu 
2—6, 6—4, 8—3 la spaniolul
Zapatero, și cu 4—8, 6—3, 6—4 
în partida cu iugoslavul Pet- 
kovid.

BERNARD HINAULT;
CEL MAI BUN IN AUGUST

Academia sporturilor din 
Paris l-a desemnat pe ciclis
tul francez Bernard Hinault, 
campion mondial de fond, cel 
mai bun sportiv din lume, al 
lunii august în selecția fina
lă au mai figurat atleta sovie
tică Tatiana Kazankina și na
vigatorul francez Eric Tabariy, 
care a stabilit un nou record 
de traversare a Atlanticului, 
in 10 zile, 5 ore și 14 minute.

'mneri // wantâmeni ]
ai OLlMPIADErSO |

TRĂGĂTORII ROMANI IN FRUNTEA IERARHIEI
MONDIALE A PROBEI DE PISTOL VITEZĂ

Consecință firească a modului de pregătire din întregul ciclu olimpic

Corneliu Ion, Teodor Tașcă și Marin Stan, la unul din antrena
mentele comune premergătoare Olimpiadei de la Moscova 

Foto : Vasile BAGEAC
Ceea ce iubitorii tirului au 

așteptat cu justificate speranțe 
s-a realizat la Olimpiada de la 
Moscova : după 24 de ani, spe
cialiștii români în proba ei- pis
tol viteză au cucerit o nouă me
dalie de aur ! Dacă la Mel
bourne, în 1956, Ștefan Petrescu 
obținea o răsunătoare victorie. 
tnvingîndu-1 pe Karoly Takac, 
dublu laureat Ia edițiile anteri
oare, succesul de la Moscova al 
lui Cornelia Ion este și mai

...INCLUDEREA TENISULUI DE MASĂ
In programul olimpic

renumite școli d« 
din lume, cum 

U.R.S.S.. RD.G. 
fapt încunur a
în ciclul oii .»

Turnbull —
6—4. 6—1 ; Andrea
Joanne Russell 7—6, 
Jausovec — Sherry 
6—4 ; Kathy Jordan
Duvall 2-6, 6—4, 6—3 © La Roma 
a început meciul dintre echipele 
Italiei șd Australiei din cadrul se
mifinalele inter-zonale ale Cupei 
Davls“. După prima zi scorul este 
de 1—0 în favoarea gazdelor. A- 
driano Panatta l-a învins cu 5—7, 
6 4, 6—0, 6—4 pe Paul McNamee.

TENIS DE MASĂ © în orașul 
Lorlentv (Franța), în cadrul Ligii 
europene, echipa Cehoslovaciei a 
întrecut cu scorul de 6—i echipa 
Franței.

Printre sporturile cele mal populare, cu cea mai mare râspindire 
pe tot globul, se numără, fără îndoială, șl tenisul do masă. Sport 
cu vechi tradiții în Asia, cunoscut sub numele de ping-pong, s-a 
extins cu multă repeziciune pe toate meridianele globului, dovadă 
fiind cele două cifre deosebit de semnificative : 122 de tari afiliate 
la I.T.T.F. (federația internațională), tnsumind cîteva milioane de 
practicanțl ai acestei discipline sportive I

Despre această dezvoltare impetuoasă a tenisului de masă a 
vorbit recent la Poznan (Polonia), președintele I.T.T.F., Roy Evans, pre
zent și el ia competiția celor mai tineri jucători de tenis de masă, 
pentru desemnarea campionilor europeni. Dealtfel, trebuie să sub
liniem _ că doar In Europa se organizează campionate pentru cădeți 
șl juniori, în timp ce pe alte continente au loc numai întreceri 
pentru seniori la care participă șl juniorii.

Revenind însă la popularitatea tenisului de masă, conducerea fe
derației Internaționale se preocupă cu multă insistență de intro

ducerea acestui sport in programul olimpic. „Sînt toate șansele ca 
la J.O. din 1988 tenisul de masă să fie inclus în programul olimpic — 
a spus Roy Evans. Discuțiile între forul nostru și C.I.O. sînt destul 
de avansate. Dacă problema diferențierii dintre profesioniști și ama
tor) în tenisul de masă este aproape clarificată, râmîne de rezolvat 
doar un. alt aspect : cel al numărului de participant, pentru că fără 
o selecție prealabilă — pe criteriul Cupei Mondiale, al campionatelor 
mondiale și continentale — numărul participanțiior ar fi extrem de 
mare. Așadar, va trebui să limităm înscrierile, 
lecții riguroase*.

Fără îndoială că includerea tenisului de masă 
ar constitui un punct de interes, dor să nu uităm 
Înrudit, tenisul de cîmp. își cere și el dreptul 
arena olimpică, după o absență de cîteva decenii. Cerere neonorată 
încă. Dar pînă în anul 1988 mai e timp...

populare, cu cea mai mare râspindire

prețios, ținînd seama de concu
renta acerbă și nivelul valoric 
ridicat ai performanțelor. Cele 
587 p ale lui Ștefan Petsetscu 
i-au permis acestuia un succes 
relativ ușor, în timp oe pentru 
Corneliu Ion performanta de 
596 p nu a constituit decît.. 
„biletul" de intrare într-un ba
raj și mai aprig disputat. Pro
gresele formidabile înregistrate 
și In tir îngreunează direct pro
portional accesul spre podium 
și, prin această prismă, reuși
tele ambilor reprezentant! ai 
tării noastre in concursul olim
pic de la Moscova sînt cu atit 
mal lăudabile. Clasarea pe pri
mai loc a Iui CorneMu Ion și 
cea pe local 7 a lui Marin Stan 
(la an singur punct de medalia 
de aur !) situează școala româ
nească de pistol viteză în frun
tea ierarhiei mondiale respecti-
ve. Iată, dealtfel, cum arată un
clasament alcătuit ne baza me-
diei celor doi trăgători din fle-
care țară realizate in concursul
olimpic de pistoli viteză de la
Mîtisci :

1. ROMANIA 595,5 p
2. U.R.S.S. 595 p
3. R.D.G. 594.5 p
4. Italia 593.5 p
5. Austria 591,5 p

6—7. Polonia 591 p
Bulgaria 591 p

8. R.P.D. Coreeană 590.5 p
9-10. Ungaria 586,5 p

Suedia 586.5 p
pe

în 
că 

(de

baza unor se-

programul J.O. 
și un alt sport 
a reintra I) In

Ion OCHSENFELD

au depășit, 
prin valoa- 
pe cei mai

Trăgătorii noștri 
așadar, la Moscova, 
rea lor generală, 
buni țintasi de pistol viteză din 
lume. Să trecem în revistă pe 
cîtiva dintre cei învinși si cîte- 
va elemente culese din cărțile 
lor de vizită : Afanasi Kuzmin 
(U.R.S.S.), realizatorul, în luna 
mai, a unui rezultat absolut.

600 din 600 puncte posibile | 
lărgea VViefel (R.D.G.) campion 
olimpic la Montreal ; Roberto 
Ferraris (Italia), medalie do 
bronz la Montreal ; Jozef Za- 
pedski (Polonia), dublu campion 
olimpic în 1968 si 1972 : Owo 
Gunnarson (Suedia) și Vladimir 
Hurt (Cehoslovacia), foști cam
pioni mondiali.

Instalarea reprezentanților tă
rii noastre înaintea celor aparți- 
nînd unor
pistol viteză 
sînt cele dia 
Italia, este de 
faptului că _ ______ __
1976—1980 Cornelia Ion și Ma
rin Stan au reușit mereu cifre 
de foarte înalt nivel, competi
tive la nivel mondial, situîn- 
du-se în prim-planul luptei 
pentru întâietate în concursurile 
la care an participat. în 1977, 
C, Ion a devenit campion eu
ropean, egaMnd recordul mon
dial, iar în 1979, M. Stan a cu
cerit locul 2 la C.E. de la 
Lwov. Fiecare start luat de Ion 
și Stan, ca și de ceilalți prac
ticant! fruntași ai probei (Teo
dor Tașcă si Dan Iuga, in pri
mul rind. Florin Irimia, Mihal 
Bujdel și alții), a însemnat, de 
fiecare dată, un aspru examen 
al propriei pregătiri, un prilej 
de a da totul, de a lupta pînă 
la capăt, altfel spus, a consti
tuit o școală a pregătirii pentru 
cifre înalte, pentru splendida 
victorie olimpică. Succesul de 
la poligonul Mîtisci. un succes 
al TUTUROR ȚINTASILOR 
ROMANI DE PISTOL VITEZA, 
Încheie in mod logic o perioadă 
de 4 ani de pregătire asiduă, 
neîntreruptă, de concursuri gre
le, deseori epuizante prin dărui
rea cu care au fost abordate.

Lupta strînsă care s-a dat în 
proba olimpică de pistol viteză 
ca si numeroasele rezultate 
înalte (primii 7 clasați s-au gru
pat de-a lungul unui singur 
punct I) demonstrează încă o 
dată că, întrucît la startul fie
cărei întreceri de nivel mondial 
se vor alinia aproximativ 10—12 
țintasi perfect pregătiți tehnic, 
departajarea se va face în prin
cipal pe criteriul rezistentei 
psihice Ia diferițil factori per
turbatori și de stress ai între
cerii respective. Ceea ce în
seamnă că lupta — si așa difi
cilă — pentru supremația a 
pistol viteză, deținută acum de 
români, va deveni și mai crîn.- 
cenă. necesitând noi mijloace de 
pregătire, diferite de cele tra
diționale. Trăgătorii noștri știu, 
desigur, acest lucru si vor pro
ceda în consecință, trebuind să 
se afle, ca și 
pas înaintea 
adversari.

pînă acum, cu un 
principalilor lor

Radu TIMOFTE
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