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Marți s-au încheiat convorbi
rile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Canaan Sodindo 
Banana, președintele Republicii 
Zimbabwe.

In cadrul ultimelor runde de 
convorbiri, cei doi președinți au 
relevat cu satisfacție rezultatele 

' rodnice ale dialogului purtat și 
au subliniat însemnătatea înțe
legerilor convenite, care expri
mă voința comună de ». dez
volta și mai puternic colabo
rarea dintre România și Zim
babwe pe tărim politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural 
și in alte domenii de activitate, 
de a intensifica și diversifica 
cooperarea in producție, de a 
intări prietenia și solidaritatea 
dintre popoarele noastre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Canaan Sodindo ilanana au 
convenit să continue dialogul ia 
nivel înalt dintre România și 
Zimbabwe, în interesul extinde
rii și aprofundării neîntrerupte 
a bunelor relații, de trainică 
prietenie, solidaritate militantă 
și largă colaborare dintre par
tidele, țările și popoarele noas
tre.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
După cea de-a doua rundă 

de convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Canaan 
Sodindo Banana, președintele 
Republicii Zimbabwe, au fos* 
oaspeții studenților și cadrelor 
didactice de la Institutul poli
tehnic din București, cea mai 
mare unitate de învățămînt 
tehnic din țară unde se pregă
tesc aproape 29 000 de viitoare 
cadre in mai mult de 200 de 
specialități. Din aceștia, aproa
pe 1 000 de tineri sînt venițl 
din diferite țări ale lumii pen
tru a se specializa în țara 
noastră.

La sosirea la institut, cei do» 
șefi de stat sînt intîmpinați cu 
îndelungi aplauze. O compania 

După turneul final al campionatelor

SECȚII Șl ANTRENORI ÎN NUMĂR MARE, 
BOXERI PUȚINI Șl CU VALOARE REDUSĂ

alcătuită din studenți, membri 
ai gărzilor patriotice, și studen
te care efectuează stagiul mili
tar prezintă onorul. Tineri și 
tinere oferă flori tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Canaan 
Sodindo Banana.

Sint vizitate in continuare 
facultățile de energetică și au
tomatică.

Pretutindeni pe parcursul vizi
tei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Canaan Sodindo 
Banana sint aplaudați cu însu
flețire de miile de studenți 
ieșiți in întâmpinare.

Felicitând călduros cadrele 
didactice și studenții, președin
tele Canaan Sodindo Banana 
și-a exprimat aprecierea pentru 
tot ce s-a realizat aici în insti
tut și a semnat in cartea de 
onoare a acestei prestigioase 
instituții de invățămint superior 
din țara noastră.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Canaan Sodindo 
Banana au răspuns cu multă 
cordialitate manifestărilor de 
simpatie ale studenților și ca
drelor didactice din Institutul 
politehnic bucureștean.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Canaan Sodindo Banana, pre
ședintele Republicii Zimbab
we, au semnat, marți după- 
amiază, în cadrul unei cere
monii care a avut loc la Pa
latul Consiliului de Stat, Co
municatul comun.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Canaan 
Sodindo Banana și-au sirins 
mîinile cu căldură, s-au îm
brățișat prietenește.

In încheierea solemnității, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Canaan Sodindo Banana au 
ciocnit o cupă de șampanie 
pentru dezvoltarea și întărirea 
continuă a relațiilor de strînsă 
prietenie, solidaritate și cola
borare dintre România și Zim
babwe, în folosul și spre bine
le ambelor țări și popoare* al 
cauzei păcii, înțelegerii șl coo
perării internaționale.

Astăzi, ia Oslo, în preliminariile C. M. de fotbal

NORVEGIA - ROMÂNIA, INTR-UN MECI 
DE DEBUT AL TRICOLORILOR NOȘTRI
• lordănescu, apt de joc, deci se va alinia formația din întîlnirea cu 

Iugoslavia • Partida va fi transmisă la posturile noastre de radio

și televiziune, cu începere de
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OSLO, 23 (prin telefon). Un 
nou start pentru fotbalul româ
nesc într-o competiție de uriaș 
interes. Mîine (n.r. — azi), tri
colorii iși vor incepe campania 
„Mundial-Spania ’82“, intilnind 
la Oslo, în preliminariile C.M., 
reprezentativa Norvegiei.

Este primul meci oficial 
România — Norvegia din scurta 
istorie a confruntărilor dintre 
cele două selecționate (partide
le anterioare, disputate în anii 
1955 și 1956, revenind jucăto
rilor noștri cu 1—0, la Oslo, și 
2—0, la București) și, în vede
rea lui, acordîndu-i-se întreaga 
atenție, fotbaliștii noștri și-au 

Șîncheiat astăzi (n.r. — ieri) pre
gătirile. Proaspeți, bine dispuși,
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— după cele 12 ore pline afec
tate somnului în odihnitoarele 
camere ale hotelului Helsfyr, 
situat la aproximativ 5—6 km 
de centrul metropolei — trico
lorii au luat, marți după-amia- 
ză, primul contact cu gazonul 
de la „Ulevall Stadium", 
participînd la un antrenament 
mai mult cu caracter tehnico- 
tactic. A fost prezent la teren 
și lordănescu care, așa cum se 
știe, după meciul de la Liege, 
a acuzat o întindere muscula
ră. Executînd „programul-1 fără 
probleme, el a primit, in cele 
din urmă, avizul medicului Du
mitru Tomescu, așa îneît stelis- 
tul va începe alături de coechi
pierii Iui jocul cu Norvegia 
Prilej, acest aviz primit, rentru 
conducerea tehnică să comunica 
ziariștilor norvegieni, Ia sfir- 
șitul antrenamentului, aceeași 
formulă de echipă utilizată, cu 
succes, în partida cu Iugoslavia, 
din finala Cupei Balcanice ; un 
„11“ pe care îl aveți in chena
rul de mai sus. Cum se vede, ex-

la ora 20
ccptindu-l pe Muntcanu II. 
fundașul Sportului studențesc, o 
combinată Universitatea Craio
va—Steaua, două dintre forma
țiile de frunte ale fotbalului 
nostru, cu certificat de bună 
reprezentare în confruntări cu

ȘTEFANESCU 

parteneri din elita fotbalului 
european.

Dincolo de ciștigul realizat 
în importantul plan al omoge
nității, prin această combinată 
Universitatea—Steaua, forța ac
tualului „11“ reprezentativ con
stă și în valorile lui individua
le, lordănescu, Stefănescu. Bel- 
deanu, Sameș (jucători cu bogată 
experiență competițională), M.

Gheorghe NiCOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

In concursul international de caiac-canoe, la Snagov
• Activitatea multor tehnicieni este nesatisfăcătoare

în numărul nostru de ieri am 
publicat un comentariu referi
tor la turneul final al campio
natelor individuale de box ală 
iseniorilor, încheiate duminică, 
la Palatul sporturilor și cultu
rii din Capitală. Aminteam în 
comentariul respectiv că una 

Dumitru Cipere (dreapta), unul dintre campionii actuali care 
se prezintă intr-un evident progres Foto : Ion MIHĂICA
dintre cauzele nivelului valoric 
scăzut al actualei ediții a com
petiției este și slaba activitate 
Husă de antrenorii noștri în 
cele mai multe dintre secțiile 
de box din țară, lipsa lor de 
interes pentru depistarea și pre
gătirea unor elemente talentate 
care să asigure „schimbul de 
mîine" al boxului de perfor

manță. în cele ce urmează vom 
încerca să prezentăm o scurtă 
analiză a activității secțiilor, 
judeeînd-o prin prisma partici
pării (sau absenței) reprezen
tanților lor la actul final al cam
pionatelor naționale.

Din documentele pe care le 

deține federația noastră rezultă 
că în țară există 183 de secții 
afiliate în care activează un 
număr de 215 antrenori, între 
care 142 cu normă întreagă. O 
scurtă trecere in revistă a lis
telor participanților la turneul 
final ne dovedește că la aceas
tă etapă a competiției (la care 
au fost prezenți aproape 100 de 

sportivi) n-au avut reprezen
tanți decît 42 de secții. Amin
tind și faptul că foarte multe 
dintre aceste unități de bază 
ale boxului românesc au fost 
slab reprezentate la campiona
tele naționale (cîte un singur 
pugilist și acela lipsit de va
loare), avem o imagine mai 
clară despre modul cum se 
muncește în secțiile de box, 
despre lipsa de interes, de pa-

Mihai TRANCĂ

(Continuare In pag. 2-3)

In centrul minier Brad, „Daciada" se inalfă ca bradul I

MIȘCAREA ÎN
Cunoscut ca un important 

centru minier, iar pe firul isto
riei ca o „cetate" a moților, 
Bradul trăiește în anii noștri 
înnoiri și prefaceri spectac Joa
se. Așezat la mică distanță de 
Țebea, unde la umbra gorunu
lui lui Horea se află osemin
tele lui Avram Iancu c așul 
Brad se dezvoltă cu pași repezi, 
iar călătorul care nu l-a mai 
văzut de 10—15 ani, aproape 
că nu-1 mai cunoaște : a ve
nit un oraș nou, cu tlocuri 
frumoase, ale căror culori dau 
Bradului un aer tineresc.

— Paralel cu dezvoltarea in 
dustrială s-a clădit și continuăm 
să clădim un oraș nou, pe

ION GEANTA IL ÎNTRECE 

PE VASILE DIBA PE 500 m!
Ieri dimineață, pe lacul Sna- 

gov, a început concursul inter
național de caiac-canos organi
zat de clubul Dinamo Bucu
rești, avînd ca invitați o selec
ționată a cluburilor Dinamo 
din U.R.S.S. și sportivi de la 
Levski-Spartak Sofia. în pro
gram figurează întreceri in cele 
11 probe olimpice pe distanțele

AER LIBER
care-l înzestrăm și au baze 
sportive, cu zone de recreare a 
minerilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Brad — ne-a decla
rat tovarășul Ionel Vlad, 'cre- 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid, președintele Consiliului 
orășenesc pentru educație fizi
că și sport. Vedeți dumnea
voastră, pentru un >m „are lu
crează în subteran mișcarra în 
aer liber este de ‘mportanA 
vitală, iar noi, edilii orașului, 
trebuie să-i creăm condiți- 
pentru sport. Ați iflat, proba
bil, cîte ceva despre activita
tea asociațiilor noastre -oortâ- 
ve...

Da, aflasem. împreună cu 

de 500 și 1 090 m. fiecare echi
pă aliniind cite două echipaje 
la toate probele.

Reuniunea inaugurală, în cam 
s-au desfășurat probele de 500 
m, a fost dominată de caia- 
ciștii și canoiștii sovietici și cei

(Continuare in pag a 4-a)

ESTE VITALĂ
prim-vicepreședintele C.O.E.F.S., 
tovarășul Ervin Greger, fi sesem 
la asociația sportivă „Aurul" » 
întreprinderii miniere Barza, 
la asociația „Metalul11 le la 
Uzina de utilaj minier Criscior, 
la asociația „Voința- a oope- 
rativei „Moțul". Știam ă la 
Brad în prim-plan se afl“ fot
balul și boxul. Fotbaliștii la 
„Aurul11 sînt de patru ani în B 
iar echipa de juniori — în 
campionatul republican.

— Cel mai important lucru — 
ne spusese tovarășul Greger —

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)
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De astăzi, pînă duminică

TURNEELE RETURULUI ÎN DIVIZIA A DE VOLEI
ARBITRII DE RUGBY IEȘI

Pe lacurile din stațiunea Nep- 
tun-Mangalia — devenite baze 
de navomodelism — s-au desfă
șurat. de eurind, două competiții 
republicane de larg interes pen
tru Iubitorii acestui sport : con
cursul dotat cu „Trofeul Mircea"
— întrecere rezervată probelor de 
navomodele propulsate și navo- 
modele teleghidate, competiție or
ganizată de Institutul de Marină 
din Constanta și „Cupa Voința", 
pentru veliere liber lansate și ve- 
liere teleghidate, aflată la cea 
de-a treia ed.ție, organizată de 
UCECOM

Cele două competiții s-au bu
curat de o frumoasă participare
— peste 20 de secții reprezentind 
asociații și cluburi din țară — șl 
au fost urmărite, datorită și tim
pului frumos, de numeroși spec
tatori. Iată și câștigătorii, pe ca
tegorii de modele : „Trofeul Mir
cea", navomodele propulsate — 
categ. EH — I. Secbilă (S.C. Tul
cea) ; EK — A. Jalbă (C.S.U. Ga
lați) ; EY — Elena Petrache (E-

nergetidanul Buc.) ; S — I. Șer- 
ban (A.S.I.M. Constanța). Navo
modele teleghidate : F1V5, F1V15
— L. Ciortan (Jiul Petroșani) ;
F1E1, FIE. F3E, F3V — F. Csas- 
zar (Jiul Petroșani) ; F12,5 —
FSR15 — H. Grcger (Voința Re
ghin) ; F2A — H. Orba (Meca
nica Timișoara) ; F2iB — I. Mo
can u (Jiul Petroșani). Pe echipe, 
primele trei locuri au fost ocu
pate de Jiul Petroșani, urmată de 
Votata Reghin și C.S.U. Galați.

„Cupa Voința". Veliere liber 
lansate, seniori : D—M — L. Cior
tan (Jiul Petroșani) ; D—10 — 
L Cristea (Voința Deva) ; D—X
— A. Pitulice fC.SU. Galați) ; 
juniori : D—M — I. Vlad (Avîn
tul Reghin) ; D—10 — Antonela 
Ștefu (Voința Deva) ; D—X — I. 
Pașca (Avîntul Reghin). Vellere 
teleghidate : F5X seniori — H. 
Greger (Voința Reghin) ; F5X 
juniori — A. Solj’om (Voința 
Reghin) Pe echipe : Voința Re
ghin, urmată de Avîntul Reghin 
și C.S.U. Galați. (Liviu MAIOR — 
coresp.)

fINALA PE TARĂ A ,,VOINTIADH“ LA ORIENTARE TURISTICĂ
In pădurea Stejarul (jud. Ma

ramureș), timp de două zile, s-a 
desfășurat finala pe țară a „Vo- 
tațiadei" la orientare turistică. 
Competiția a fost excelent orga
nizată de UCECOM (prin U.J.C.M. 
Maramureș) șl Voința Baia Mare. 
Au participat 128 de concurenți 
din 30 de județe ale țării.

Rezultate tehnice. Masculin, ca
tegoria I: 1. Pavel Gligor, 2. Zol- 
tan Szalai, 3. Voicu Plaian (toți 
din Cluj-Napoca); feminin, cate
goria I: 1. Natalia Deconescu 
(Craiova); 2. Silvia Tomoroga 
(Bistrița), 3. Marla Șut (Bistri-

2.
3.

ța). La categoria cooperatori, 
masculin: 1. Vasiie Bota, 2.
Gheorghe Allenel (ambii de la 
Baia Mare), s. Lucian Chelaru 
(Iași). Cooperatoare, feminin: 1. 
Ileana Jeler (Baia Mare), 2. Re- 
nate Meiss (Mediaș), 3. Maria 
Miron (Iași).

In clasamentul general pe echi
pe, sportivi categoria I, primul 
loc a fost ocupat, ia masculin, 
de Cluj-Napoca, iar la feminin 
de Bistrița. La categoria coope
ratori, atît la masculin, cit șl la 
feminin, Voința Baia Mare s-a 
clasat pe primul loc. (Adrian 
CRIȘ AN — coresp).

Astăzi, divizionarele A de vo
lei se aliniază la cel de al doi
lea turneu (al returului) din 
cadrul ediției 1979—1980 a cam
pionatelor. Cele două serii mas
culine sînt găzduite, 
ceasta, de sălile de 
Alexandria (s. I.) și 
(s. a II-a), în timp 
pele feminine, lupta 
tinuată la Ploiești (s. I) și Arad 
(s. a II-a). Turneele returului, 
care încep astăzi și se încheie 
duminică, se desfășoară zilnic 
de la ora 16, cu excepția eta
pei de duminică, programată de 
la ora 9. (La Arad, însă, jocu
rile se dispută și duminică tot 
de Ia ora 16). Iată situația de la 
care pornesc echipele, 
neele returului :

MASCULIN
SERIA I

STEAUA 
Explorări B. Marc 
Tractorul Brașov 
Viitorul Bacău 
C.S.M. Suceava 
Silvania Simleu S.

SERIA A
DINAMO
„Poli" Timișoara 
Delta Tulcea 
Univ. Craiova 
Calculatorul Buc. 
Petrolul Ploiești

FEMININ
I

SERIA A II-a
SA IASA DIN ANOI

IN CENTRUL MINIER BRAD
(Urmare din pag. I)

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SERIA 
DINAMO
Farul Constanța 
C.S.U. Galați 
Univ. Timișoara 
Penicilina Iași 
Olimpia Oradea

de data a- 
sport din 
Rm. Vîlcea 
ce în gru- 
va fi con-

UNIV. CRAIOVA 
Știința Bacău 
Chimpex Constanța 
Maratex Baia M. 
Univ. București 
Rapid București

2
2
2

3 
3
3
2 3
2 3
2 3

9:10 
10:12
9:13

îl tur-

5
4
3
2
1

5
5
5
5
5
5 0 

II-a
5
5
5
5
5
5

O
1
2
3
4
5

5 O
4
3
2
1
O

1
2
3
4
5

15: 1
13: 5
10: 8
6:12
6:12
3:15

15: 1 
13: 5
9: 9 
8: 9 
5:12
1:15

10
9
8
7
•
5

10
9
8
7
C
5

5 
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
O

15: 1 
13: 4 
10: 9
7:10
5:13
2:15

10
9
8
7
0
5

5 
5 
5 
5 
5 
5

PROGRAMUL DE AZI
MASCULIN, seria I (Alexan

dria) : C.S.M. Suceava — Vii
torul Bacău, Tractorul Brașov
— Explorări Baia Mare, Steaua
— Silvania Șimleu S. ; seria a 
II-a (Rm. Vîlcea) : Dinamo — 
Petrolul Ploiești, Univ. Craiova
— „Poli" Timișoara. • FEMI
NIN, seria I (Ploiești) : Univ. 
Timișoara — C.S.U. Galați, Fa
rul — Penicilina, Dinamo — O- 
limpia Oradea ; seria II-a 
(Arad) : Univ. Craiova — Univ. 
Buc., Rapid — Chimpex, 
ința — Maratex.

ACTUALITĂȚI

Ști-

Un test de pregătire fizică 
efectuat recent la Iași de că- . 
tre președintele colegiului cen
tral de arbitri al F.R. Rugby, 
Ing. Theodor Witting, s-a con
cretizat cu observații încura
jatoare : majoritatea arbitrilor 
de rugby ieșeni, dornici să 
lasă «iii. anonimat (a se citi: 
să oficieze în prima divizie), 
s-au evidențiat prin rezultate 
bune, cu mult sub haremuri, 
ceea ce atestă o pregătire fi
zică temeinică, ordonată și 
metodică. Din sondajul făcut 
cu acest prilej a rezultat că 
toți partlcipanțil la test și-au 
rezervat zilnic cite două ore 
pentru exersarea probelor.

Primul clasat, 
prof. Mihai Popa 
(10,2 sec/4X10 m ;
80 sec/3X100 m, 2 800 
pet la testul Co
oper), nu este cum 
ne-am fi așteptat, cadru 
daetic de educație fizică, ci 
de... muzică ! Faptul îl sub
liniem, desigur, ca o curio
zitate, reprezentînd șl un caz 
de excepție in sportul cu ba
lonul oval. Pasiunea pentru 
muzică transmisă copiilor Șco
lii generale nr. 10 din Iași nu 
i-a fost opreliște tînărului 
profesor de a se dedica, pa
ralel, șl rugbyului, sport pe 
care l-a practicat aproape 
două decenii, mai bine de 10 
ani fiind titular într-o divi
zionară A, Politehnica Iași. 
Dorind să rămînă în familia 
rugbyștilor („in care m-am 
simțit realmente ca lntr-o fa
milie"), prof. Popa s-a dedi
cat, în anii din urmă, arbitra
jului, a șl condus în Diviziile 
B și de juniori mai bine de 
40 de partide, acum asplrînd, 
firesc, la mai sus. Are toate 
temeiurile I

Și ca prof, 
a dovedit că 
foști rugby ști . ....
ră să se alăture, cît de cu- 
rînd, actualilor arbitri care 
oficiază în prima divizie. Din-
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• Campionatele europene
volei, ediția din 1981, vor___
loc în Bulgaria, în luna septem
brie, fetele urmînd a se Întrece 
la Sofia (două grupe) șl Pernlk, 
iar băieții — la Varna, Pazardjik 
șl Burgas.
• Campionatul național Divizia 

A, ediția 1980/81, se va desfășura 
tot pe două serii, care se vor 
stabili la sfîrșitul campionatului 
în curs de disputare și se va or
ganiza sistem tur-retur, cu etape 
săptămînale, după care se vor 
forma grupe valorice pentru tur
neele ce vor desemna ocupan
tele locurilor 1—4, 5—8 și 9—12, 
flecare dintre echipe organizînd 
un turneu în cadrul grupei sale.

O Colegiul de antrenori al Co
misiei municipale de volei Bucu
rești programează, pînă la 6 oc
tombrie a.c., trecerea normelor 
de control pentru echipele bucu
reștene din Divizia B de tineret, 
conform programului afișat la 
C.M.E.F.S. București.

de 
avea

Campionatul Diviziei A la hochei
ULTIMA ETAPĂ

M. Popa, testul 
mai sînt și alți 
ieșeni în măsu-părut și sporturile (ehnico-apli- 

cative...
împreună cu tovarășul Ionel 

Vlad am pornit să vizităm 
„zestrea" sportului din Brad. 
Ne-am oprit mai intîi la sta
dion.

— Acesta a 
cincinal, 
nostru, 
simple.

A TURNEULUI GĂLĂȚEAN
La Galați vor continua astăzi 

jocurile din cadrul primului 
tur al campionatului Diviziei A 
la hochei. Este programată ul
tima etapă a acestei întreceri, 
care comportă, după cum se 
știe, trei astfel de turnee și 
alte două runde . care se vor 
disputa după sistemul jocurilor 
pe etape, acasă și în deplasare.

Turneul gălățean, care a 
inaugurat noua ediție a cam
pionatului și a programat pînă 
acum patru etape — toate cu 
jocuri interesante — mai cu
prinde în programul său încă 
o rundă care va avea loc azi, 
după următorul program : ORA 
11 ; 8. C. Miercurea Ciuc — 
Avîntul Ghcorgheni ; ORA 
14,45 : Metalul Sf. Gheorghc 
— Dinamo București ; ORA 17: 
Dunărea Galați — Steaua Bucu
rești.

înaintea acestor trei partide 
în clasament conduc la egali
tate de puncte Steaua și Dina
mo București (7 puncte), de
partajate de golaveraj ; Steaua 
+ 24 și Dinamo + 20.

avem O 
de masă, 

desfășoară 
fotbal pe 

se în-

faptul că 
bază 

asociație 
campionat de 

Competițiile 
realizînd continuitate, 

fotbaliști ajung la 
unii — ca ’'ubin- 

Gli. Georgescu, 
echipe de Divizia 

creat la noi baza 
de masă a sportului de perfor
manță. In box — la fel. Am 
reînființat, de eurind, secția 
condusă de Ion Turică și avem 
deja un finalist la campiona
tele republicane de juniori și 
cițiva campioni județeni. Dar la 
noi „Daciada" nu înseamnă nu
mai fotbal și box. S-a lărgit 
aria de angrenare a muncito
rilor la popice, volei, tenis de 
cîmp și la alte sporturi. Mine
rul Mircea Golcea v-ar putea 
vorbi despre voleiul din' Brad 
forjorul Gh. Croitoru despre 
popice, strungarul loan Ștef 
despre întrecerile de șah, iar 
ing. Zaharia Boitoș și munci
torul Eugen Anca despre teni
sul de cîmp. Odată cu dezvol
tarea industriei brădene au a-
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Fiecare
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lănțuie, 
cei mai buni 
^Aurul*4, iar 
ciuc, Oncu, 
Șchiop — în 
A. Așa s-a

fost construit in 
ne spune însoți- 
ca și alte tere- 
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materiale recuperate 
Ia gura minei", cum 
noi. Și cum 7 Prin mun-

acest 
torul 
nuri 
Iată : 
„de 
zicem ___ .
că patriotică. Așa am realizat 
cele patru terenuri de volei, de 
la „Aurul" și de la Gura Bar
za, cele, șase terenuri de tenis 
de cîmp, popicăria de Ia Voința 
Brad și celelalte două de la 
Gura Barza. Tot prin muncă pa
triotică am organizat o zonă dc 
agrement pe malul Crișului 
Alb, unde avem planuri mari t 
să facem din Criș un... centru 
de canotaj popular ! Cum ? Prin 
înălțarea unui baraj care va 
stăvili apele rîului pe porțiunea 
sa dreaptă. Inchipuiți-vă ce va 
fi cînd pc oglinda Crișului vor 
aluneca bărcile !... 
este că „Daciada" a 
orașul Brad sportul 
țe, cum zicem noi 
BRADUL!

Adevărul 
făcut ca în 
să se înal- 
pe aici, ca

S. C.

PUNCT FINAL Șl IN GRUPA B A „CUPEI ROMÂNIEI" LA ATLETISM
Ultima etapă, a treia, din gru

pa B a „Cupei României" a pro
gramat întreceri în cele două se
rii, la Iași și Poiana Brașov. La 
modul general se poate spune că 
disputele au fost destul de echi
librate, la cele mai multe pro
be, dar nivelul tehnic a fost în... 
suferință, valoarea celor mai 
multe rezultate fiind modestă sau 
chiar foarte modestă. încă o 
dată, ca, dealtfel, și la Intîlnirile 
primei grupe valorice a compe
tiției, se dovedește limpede sla
ba preocupare care există în sec
țiile din cluburi și asociații, la 
nivelul județelor pentru depista
rea de elemente talentate pentru 
atletism și buna lor pregătire 
pentru activitatea sportivă de 
performanță.

După cît se pare, anul viitor 
nu va mai fi organizat concursul 
republican pe echipe „Cupa Ro
mâniei**, a cărei formulă de des
fășurare (evident, nu ceafâșurare (evident, nu cea mai 
bună !) nu șl-a dovedit pe de
plin eficiența. După părerea 
noastră Insă nu formula de or
ganizare a competiției a contri
buit la Ineficiența acțiunii in 
sine, ci lipsa de interes pentru 
activitatea atletică tocmai a ce
lor chemați (sau însărcinați !) să 
o rezolve in cele mai bune con- 
dițiunl șl care — culmea ! —
acum sînt cei dintîi care critică 
„divizia" I... Să sperăm că prin- 
tr-o nouă competiție de amploa- 

așa cum a fost și „Cupa 
Li" — cluburile și asocia-

re — așa cum a fost și „Cupa 
României" — cluburile șl asocia
țiile, antrenorii șl atlețli vor pri
vi altfel activitatea la zi și de 
perspectivă a atletismului nostru 
șl prlntr-e schimbare, de fond, 
a concepției despre muncă vor 
activa în așa fel îneît roadele 
preocupărilor și strădaniilor lor 
să nu întîrzie prea mult, iar at
letismul nostru, realmente, să 
pășească viguros înainte !...

Romeo VILARA
Iată acum cîteva dintre rezul

tatele Diviziei B:
SERIA I (Iași) a programat în

trecerile pe stadionul „23 August" 
de la Copou: BĂRBAȚI: 100 m: 
L Sandu (Iș.) 10,8, G. Scholer
(GI.) 10,9; 200 m: Cr. Pascu (Db.)

22,3, D. Ștefănescu (Ph) 22,4; 400 
m: c. Nagy (Bc) 50,2, " 
trescu (Ph) ~ 
nescu ~ I
(Iș) 1:55,7; 1500 xn: Onescu 3:52,7, 
Gh. Neamțu (Ph) 3:53,8; 5000 m: 
Gh. Zaharia (Ph) 14:43,2, V. Po- 
povicl (Iș) 15:24,5; 3000 m obst. 
V. Popovici 9:22,2, I. Turosu (Gl.) 
9:28,8; 110 mg : S. Dumitrescu
(Ph) 15,1, C. Irlmescu (Bc) 15,2; 
400 mg: D. Melinte (Sv) 55,3, M. 
Popa (Bc) 55,6; 10 km marș: D. 
Marisac * ~~ ~
nă (Iș) 
tă (Br) 
7,05 m;
m, Ad 
înălțime:
L. Szacacs
M. Nlțu (Ph) 4,50 m, I.
zescu (Iș) 4,40 m; greutate 
Stroe (Db.) 14,90 m, L. Dăgăliță 
(Ph) 14,60 m; disc: C. Șopron 
(Bc) 43,06 m, Gh. Dumbravă (Bc) 
42,16 m; suliță: D. Negoiță (Ph) 
68,64 m, N. Roată (Br) 67,10 m; 
ciocan: L Țurcan (Sv) 52,22 m, 
A. Bolcu (Nț) 50,80 m; FEMEI: 
100 m: A. Cușmir (Br) 11,8, D. 
Matei (Br.) 12,1; 200 m: D. Matei 
24,6, A. Cușmir 24,7; 400 m: 
Lovin (Gl) ■* " ~
57,2; 800 m: 
M. Bernea 
M. Bernea 
(Br) 4:35,5;
dru (Gl) 14,9, L. Hoarță (Iș) 15,6; 
lungime: A. Cușmir 6,19 m, M. 
Spulber (Bc) 5,30 m; înălțime: 
M. Spulber 1,63 m, D. Chiriță 
(Iș) 1,60 m; greutate: T. Ghiu- 
luțu (Bc) 12,49 m, D. Cosțin (Br) 
11,89 m; disc: D. Costin 40,16 m, 
T. Ghiuluțu 38,07 m; suliță: R. 
Jianu (Sv) 48,40 m, M. Bordianu 
(Bc) 44,20 m.

Seria a II-a (Poiana Brașov) : 
BĂRBAȚI: 100 m: B. Bun ta (Tm) 
10,8, Ad. Lung (Sb) 11,0; 400 m: 
M. Damian (Tm) 48,8, D. Zim
mermann (Sb) 50,0; 800 m: L. 
Darvaș (CS) 1:52,3, M. Damian 
(Tm) 1:53,6: 1500 m: L. Darvaș 
3:57,4, I. Diaconu (Hun.) 3:57,6; 
5000 m: Gh. Motorca (Tm) 14:48,4, 
~ Rîmneanțu (Tm) 15:04,2; 3000 

— — • (Bv)
9:17,4; 

(Tm) 
51:27,2;

V. Dumi- 
51,7; 800 m: N. O- 

(Bc) 1:55,5, G. Martinescu

(Iș) 47:15,6, M. Daraba- 
48:01,0; „lungime: N. Roa- 
7,12 m, C. Manole (Bc) 

triplu: M. Bran (Bc) 15,00
Tutunaru (Db.) 14,95 m; 

L. Maltei (Iș) 2,03 m, 
(Iș) 2,03 m; prăjină: 

" Grumă-
I.

__ __ ; 400 m: F. 
56,6, S. Bunea (Br) 
D. Beșliu (Sv) 2:07,3, 
(Gl.) 2:14,2; 1500 m: 
4:33,1, M. Gologan 
100 mg: L. Alexan-

s. i ___ ___ ____ ___
m obst.: Gh. Vișinescu 
9:09,4, I. Hurubeanu (Sb)
10 km mars: T. Brandl 
49:17,9, V. Nacu (Hun.)

DUPĂ TURNEUL FINAL AL CAMPIONATEL
(Urmare din pag. I)

siune (uneori și de pricepere) 
a celor care și-au ales această 
profesie. Firește, de această 
stare de lucruri sînt răspunză
tori și conducătorii unităților 
sportive care au secții de box, 
ca și consiliile teritoriale de 
educație fizică și sport. Nici 
Biroul federal — cel care con
duce și îndrumă activitatea pu- 
gilistică din întreaga țară — 
n-a manifestat suficientă pre
ocupare pentru dinamizarea ac
tivității secțiilor. Activul fede
ral s-a preocupat exclusiv de 
pregătirea „vîrfurilor* existen
te și, în febra pregătirilor pen
tru marile competiții interna
ționale, a uitat faptul că secția 
este celula de bază în sportul 
respectiv, cea care produce vi
itorii performeri. Tehnicieni cu 
multă experiență, antrenori re- 
putați (există destui în Bucu
rești) ar fi trebuit să contro
leze, să îndrume activitatea an
trenorilor din țară, să lucreze

efectiv (etape scurte de antre
nament) în secții. Pregătirea 
teoretică și practică a multor 
antrenori este încă deficitară, 
iar unii dintre ei simt nevoia 
completării cunoștințelor. Și în 
această direcție F.R. Box a fă
cut foarte puțin. S-a încheiat 
un ciclu olimpic, acum începe 
altul. Este momentul să se în
treprindă acțiuni energice în a- 
cest sens. Altfel, Colegiul cen
tral de antrenori se va găsi 
din nou pus în situația de a nu 
avea pe cine să selecționeze în 
echipa națională și, deci, obli
gat să facă 
categorii.

Aminteam 
de ieri că 
bucureștene 
Metalul, Rapid), unde activea
ză numeroși antrenori, nu s-au 
prezentat la nivelul așteptări
lor. Steaua, cu 6 antrenori (4 
pentru seniori și 2 pentru ju
niori), a obținut un singur titlu 
de campion național, bilanț pe 
care nu ne mai amintim să-1

în numărul nostru 
nici chiar secțiile 
(Steaua, Dinamo,

fi întîl 
Dinam< 
seniori 
cerit p 
decît 7 
final, 
pentru 
cel Mr 
ele cu 
avut < 
tanțl ] 
timp c 
celeni, 
au pr 
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nind c

Tconcesii, la unele

110 mg: M. Bogdan (Bv) 14,5; N. 
Petcu (Tm) 14,6; 400 mg: N. Ro
tar (Ar) 57,2, K. Kiss (CS) 58,0-, 
lungime: C. Halichias (Bv) 7,20 
m, P. Cioarcă (Tm) 6,93 m; tri
plu: s. Buda (Tm) 15,29 m, C. 
Alupel (Bv) 14,89 m; înălțime: 
Al. Papi (Bv) 2,00 m, G. Mărgi- 
neanu (Sb) 1,95 m; prăjină: C. 
Halichias 4,20 m, G. Corban (Tm) 
3,80 m;
13,53 m, 
disc: I.
I. Incze 
Șandru 
(Tm) 68,28 m; 
che (Sb) 60,56 m, 
53,90 m; "
harescu (Bv) 12,4, N. Tint (Bv) 
12,5; 200 m: ~ ’ — . --
Mirăuță (Bv) 25,6; 400 m: M. Bu- 
decan (Hun.) 57,6, R. Tine (Mar.) 
57,8; 800 m: M. Radu (Bh) 2:10,4, 
M. Budecan 2:13,9; 1500 m: M. 
Radu 4:30,8, T. Dombi (CS) 4:41,0; 
100 mg: A. Hening (Ar) 14,6, R. 
Schadt (Tm) 7; lungime: M. 
Beu (Hun.) m, R. Schadt
5.82 m; înălțime: M. Preda (Bh)
1.83 m, R. Schadt 1,70 m; greu
tate: D. Șumălan (CS) 12,90 m, 
E. Stoica (Hun.) 11,60 m; disc : 
D. Șumălan 43,58 m, M. Roman 
(Bh) 40,42 m; suliță: G. Fazekaș 
(Bh) 43,94 m, G. Chidioșan (Bh) 
43,50 m.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

greutate: I. Ballnt (Ar)
L. David (Bh) 12,80 m: 
Alexandru (CS) 50,72 m, 
(Ar) 42,32 m; suliță: o. 

(Tm) 68,90 m, S. Pescaru 
ciocan: M. lorda-

I. Toth (Ar) 
FEMEI: 100 m: Cr. Za-

Zaharescu 25,4, M.

CONTINUĂ SERIA MARILOR 
CSȘTIGURI IN BANI I

Dacă la tragerile obișnuite Loto 
din lunile precedente s-a con
semnat un impresionant număr 
de cîștigurl ta autoturisme „Da
cia 1300“, ta luna septembrie ta 
schimb abundă marile cîștlguri 
ta bani. Astfel, la tragerea din 5 
septembrie participanții Damian 
Ștefan (com. Vădeni, jud. Ga
lați) și Szekely Ida (Brașov) au 
obținut cite 46.291 lei Ia categoria 
I, pe bilete achitate 100%, iar la 
tragerea din 12 septembrie par
ticipanții Țiței Ion (Tg. Ocna), 
PIrvan Petru (Oltenița), Panaites- 
cu Nicoiae (Cîmpina) și Otvfiș 
Vasiie (București) au cîștigat cîte 
34.987 lei la aceeași categorie, pe 
bilete achitate ta cotă de 25%. 
Tragerea de vineri 26 septembrie 
1980 oferă noi șanse de succese 
asemănătoare și chiar mal mari,

bineînțeles 
ticipa...

Tragerea 
de astăzi, 
televizează 
la ora 17,10.

cu condiția de a par-

obișnuită Pronoexpres
24 septembrie 1980, se 
în direct începînd de

CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT 
SEPTEMBRIE 1980

Categoria 1 : (12
17,25 variante a 9.627

Categoria 
tate) 377,25

a 2-a : 
variante

a 3-a :

DIN 21

rezultate) 
lei.

(11 rezul- 
a 528 lei.

Categoria 
tate) 3452 variante a

(10 rezul- 
87 lei.

ANUNȚ
I.D.M.S. București aduce la cunoștința cumpărătorilor de 

autoturisme că pînă în prezent au fost onorate toate cere
rile celor înscriși la autoturismul tip Moskvici 1500.

Numai pînă la data de 31 decembrie 1980, acest tip de 
autoturism poate fi oferit spre vînzare cumpărătorilor care 
sînt înscriși și programați pentru alte tipuri de autotu
risme.

Cumpărătorii care fac această opțiune sînt invitați să se 
prezinte la magazinele de desfacere a autoturismelor din 
București — str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6 și Pi
tești — șos. București-Pitești km. 110.

Pentru informații suplimentare cumpărătorii se pot 
adresa la următoarele numere de telefon : București — 
12.73.87 sau 78.26.46, interior 152 și Pitești — 976/3.03.49.

7 extrageri în 3 faze, 
totalizînd 32 de 
MARI ȘANSE 
ClȘTIGA :
• Autoturisme 
1300“ și „Sko-da
• 25.000, 5.000 lei
• Excursii în 
sau în R. P.
BILETELE DE 25 
PARTICIPA LA TOATE 
EXTRAGERILE !

Consultați prospectul 
tragerii și jucați din 
vreme numerele prefe- 
taULTIMA ZI 
PROCURAREA 
LOR : simbătă 
tembrie 1980.
Nu ocoliți prilejul 
vă număra printre 
cîștigători !

numere! 
DE A

„Dacia
120 L“ 

etc.
U.R.S.S. 
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NORVEGIA
DE DEBUT

Pe stadionul Petrolul din Ploiești, astăzi, de la ora 17

ROMANIA, INTR-UN MECI
REPREZENTATIVA DE TINERET A ROMÂNIEI 
iNTlLNEȘTE FORMAȚIA SIMILARĂ A R.D. GERMANE
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(Urmare din pa0. 1)
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Răducanu, Țicleanu, Munteanu 
II, un trio mai tînăr, dar nu 
mal puțin valoros. Să-i nuriim 
alături de ei, și pe jucătorii 
de rezervă, Speriatu, M. Zam
fir, Al. Nicolae, T. Stoica, Geol
gău, Bălăci și Țălnar, pregătiți 
să ajute echipa dacă va fi ne
cesar. Totul este — sperăm — 
pus la punct, se așteaptă doar 
lovitura de începere. în am
bianța pitoreștilor locuri limi
trofe capitalei Norvegiei, a 
înălțimilor dominate de vestita 
trambulină de sărituri de la 
Homelkollen, tricolorii sînt ten
tați să plonjeze curajos în 
oceanul campaniei „Mundial 
’82", plină de neprevăzut și- 
speranțe ; animați și de opti
mismul lui M. Răducanu, care, 
intr-un colocviu ad-hoc. în ho
lul hotelului, cu subiect, „soar
ta meciului" cu Norvegia, spu
nea următoarele : „Judecind 
lucrurile prin prisma meciului 
disputat, nu de mult, Ia Bru
xelles, cu Belgia, o finalistă a 
europenelor din Italia, victoria 
nu ne poate scăpa. Iar dacă 
jocul ne va „merge" ca în 
finala Cupei Balcanice, putem

AL TRICOLORILOR NOȘTRI
gienilor, „U“-le scandinav 
prinde numele prezentate 
chenar.

Curios, nu găsim nici un__
me de la liderul campionatului 
norvegian, după 19 etape, echi
pa Start Cristansand ; o forma
ție fără individualități, aprecia
ză confratele Niels Riiine, dar 
cu un remarcabil joc colectiv.

în sfîrșit, mai trebuie spus că 
meciul Norvegia — România se 
bucură de un mare interes, 
20 000 de bilete, din totalul ce
lor 25 000 — capacitatea lui 
„Ulevall Stadium" —. fiind vîn- 
dute pînă în prezent. Sînt aici, 
la Oslo, de marți de la amiază, 
și antrenorii echipelor Angliei, 
Ungariei și Elveției, din grupa 
a IV-a a preliminariilor C.M.

Meciul va fi condus de arbi
trul Siegfrid Kirchen din R.D. 
Germană. Aici, timpul e plăcut, 
de toamnă tîrzie ; să sperăm că 
va fi la fel și la meciul de 
miercuri. Partida va fi transmi
să de posturile noastre de ra
dio și televiziune, incepînd de 
la ora 20.

invinge miercuri la o diferen
ță de cel puțin două goluri".

Intrucît la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute aici, in Norvegia, a 
fost programată o etapă de 
Cupă, antrenorul formației 
scandinave, Roste Fossen, s-a 
reîntilnit cu selecționabilii lui 
duminică seara ; atunci cînd, la 
apelul conducătorului tehnic, au 
răspuns prezent și trei fotbaliști 
profesioniști, Aas (Bayem Miin- 
chen), Okland (Bayer Lever
kusen) și Thoressen (Twente 
Enschede), convocați pentru 
meciul cu România. Alberten- 
sen, un alt jucător profesionist, 
care activează la echipa olande
ză Den Haag, figurează și el 
pe lista înaintată la F.I.F.A., 
dar antrenorul R. Fossen nu l-a 
convocat 
miercuri, 
țări" din 
înscrie 
Erlandsen (o aripă falsă, utili
zată în meciurile cu Finlanda 
și Anglia), înlocuit, în lotul 
lărgit, cu Hoeyland de la Bryne. 
Așa incit după antrenamentul 
de azi (n.r. — ieri) al norve-

pentru partida de 
La capitolul „renun- 

partea antrenorului se 
și numele titularului

riKim Nr. 319
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DIVIZIONARELE „V‘
Populara competiție fotbalistică 

„CUPA ROMÂNIEI" programea
ză rnîine o nouă etapă, în care — 
pe lingă formațiile din Divizia C 
și campionatele județene, califi
cate din etapele anterioare — vor 
juca și divizionarele B. Au loc 56 
de meciuri, in care gazde vor 
fi echipele de categorie inferioa
ră, deci, toate formațiile din Di
vizia B vor evolua în deplasare.

IATA PROGRAMUL ETAPEI : 
Șiretul Bucecea — C.S. Botoșani, 
Metalul Rădăuți — Minerul Gura 
Humorului, Zimbrul Suceava — 
C.S.M. Suceava, Nicolina Iași — 
Viitorul Vaslui, Laminorul Roman
— Ceahlăul P. Neamț, Cimentul 
Bicaz — Viitorul Gheorghenl, 
Victoria Bacău — Rulmentul Bîr- 
lad, Energia Gh. Gheorghlu-Dej — 
C.S.M. Borzești, Gloria Focșani — 
Unirea Focșani, Olimpia Rm. 
Sărat — F.C.M. Brăila, Chimia 
STazl — Gloria Buzău, Ca- 
ralmanul Bușteni — Poiana Cîm- 
pina, MetaloSport Galați — C.S.U. 
Galați, Dacia Unirea Brăila — 
Progresul Brăila, Arrublum Ma
cin — Delta Tulcca, Unirea Efo
rie — Cimentul Medgidia, Portul 
Constanța — F.C. Constanța, Du
nărea Călărași — I.M.U. Medgi
dia, FEROM Urziceni — Petrolul 
Ploiești, petrolul Bollntin — Me
talul București, Automecanica 
București — Mecanică fină Bucu
rești, 1CSIM București — Metalul 
Plopeni, Automatica București — 
Rapid București (se dispută 
azi, la ora 16, pe stadionul Pro
gresul), Metalul Mija — Flacăra 
Automecanica Moreni, Progresul 
Pitești — Sirena București, Chi
mia Tr. Măgurele — Rulmentul 
Alexandria, I.O.B. Balș — ROVA 
Roșiori, Energia Slatina — Auto
buzul București, Viitorul Drăgă- 
șani — C.S. Tîrgoviște, Metalur
gistul Sadu — Pandurii Tg. Jiu, 
Progresul Băilești — F.C.M. Re
șița, C.F.R. Craiova — Minerul 
Moldova Nouă, Minerul Oravița
— Minerul Anina, Laminorul Nă
drag •— U.T. Arad, Metalul Oțelu 
Roșu — U.M. Timișoara, Ceramica 
Jimbolia — C.F.R. Timișoara, 
Strungul Arad — Rapid Arad. 
Minerul-Știința Vulcan — Minerul 
Lupeni, Victoria Călan — Dacia 
Orăștle. Unirea Oradea — înfră
țirea Oradea, Victoria Cărei — 
Olimpia Satu Mare, Minerul Băl
ța — Minerul Cavnic, Simared 
Baia Mare — C.I.L. Sighet, Mi
nerul Suncuiuș — F.C. Bihor, 
Rapid Jibou — C.F.R. Cluj-Napo- 
ca, . Sticla-Arieșul Turda — Me
talul Aiud, Minerul Rodna — 
Gloria Bistrița. I.R.A. Tg. Mureș
— Avintul Reghin, Mureșul Lu
duș — Metalurgistul Cugir, U- 
nirea Ocna Sibiului — Aurul 
Brad, Construcții Sibiu — Șoimii 
Sibiu, IMIX Agnita — Gaz metan 
Mediaș, I.C.I.M. Brașov — Trac
torul Brașov, Măgura-Mobila 
Codlea — Nitramonia Făgăraș, 
Metalul Tg. Secuiesc — Oltul Sf. 
Gheorghe, Tractorul Miercurea 
Cluc —Chimica Tîrnâvenl.
' Toate meciurile încep la ora 16.

Echipa națională se află în fa
ța meciului cu nr. 319. Pînă în 
prezent bilanțul ei este următo
rul :
318 129 77 112 550—517

Astăzi, la Oslo, reprezentativele 
Norvegiei și României se vor în- 
tîlni pentru a treia oară. Primul 
meci a avut loc la 12 iunie 1955, 
la Oslo, și s-a încheiat cu vic
toria echipei noastre, cu scorul 
de 1—0 (1—0), prin golul marcat 
de Ozon, în min. 15. Iată și for
mația aliniată: Birtașu — Pahon- 
țu, Apolzan, Szok6 — Călinoiu, 
Pereț — Tătaru, Petschovschi, O- 
zon, Georgescu, "---- "
an, la 28 iunie 
s-a desfășurat 
dintre echipele 
vegiei, care — 
— a avut un ______ ______
Victoria a revenit din nou jucă
torilor români: 2—0 (2—0), autorii 
golurilor fiind Zaharia (min. 36)

, Suru. După un 
1956, la București, 
a doua partidă 
României și Nor
ia fel ca prima 

caracter amical.

și David (min. 44). „U“-le Româ
niei a avut următoarea alcătuire: 
Toma (min. 53 Voinescu) —• Neac- 
șu, Androvici, Soare — Onisie, 
Bone — Zaharia, Constantin (min. 
77 Georgescu), Olaru, Zavoda I, 
David (min. 70 Tătaru). Deci 
două meciuri, 
teptăm 
tri să 
astăzi, 
ficială 
giel.

Componența lotului: Iordache
— 11 meciuri în prima reprezen
tativă, Speriatu 1 — Negrilă 2, 
M. Zamfir 8, Sameș 37, Ștefănes- 
cu 21, Munteanu li 11, Țicleanu 
6, Beldeanu 7, T. Stoica 3, A. Ni- 
colae 6, Crișan 35, Țălnar 1, Că- 
mătaru 10. Bălăci 35, M. Răduca- 
nu 14, Iordănescu 53, Geolgău 1.
• Primul meci al grupei a IV-a; 

Anglia — Norvegia 4—0.

, Olaru, Zavuaa i,
70 Tătaru). Deci 

i, două victorii. Aș- 
din partea jucătorilor noș- 
confirme această tradiție 
în prima lor întîlnire o- 
cu reprezentativa Norve-

Astăzi, stadionul din Ploiești
— unde echipa reprezentativă 
de tineret a țării noastre se 
simte excelent datorită publicu
lui cald și primitor din orașul 
„aurului negru" — găzduiește 
întîlnirea amicală internaționa
lă dintre formațiile României 
și R. D. Germane ; o întîlnire 
de palmares dar șl de ultim 
rodaj pentru ambele formații, 
care — în curînd — vor lua 
startul în preliminariile C.E. 
rezervat echipelor de tineret. 
Componenții lotului nostru zic 
că a venit... toamna revanșei, 
întrucît — dacă vă mai amin
tiți — în primăvara anului a- 
cesta echipa de tineret a Româ
niei pierdea la limită (0—1) 
meciul cu formația R. D. Ger
mane, disputat la Karl Marx- 
Stadt. Să mai notăm că, în 
primăvara anului 1979, la Cîm- 
pina, tinerii noștri fotbaliști 
cîștigaseră cu 1—0 întîlnirea cu 
fotbaliștii oaspeți. C. Solomon
— rnîine purtătorul banderolei 
de căpitan al reprezentativei — 
ne spunea că, împreună cu e- 
chipierii săi va face totul in 
teren pentru o frumoasă vic
torie în fața unui adversar te
nace, care se exprimă in teren 
cu trăsăturile specifice fotba
lului practicat in țară prietenă : 
vigurozitate, angajament total, 
agresivitate în orice moment al 
jocului.

în timp ce formația noastră 
va intra în teren cu mai mult 
de jumătate din componenții ei, 
care au evoluat la Karl Marx- 
Stadt, oaspeții mai păstrează în 
formula de la Ploiești doar pe 
valorosul portar Rudwaleit și 
mijlocașul Liebers. Acestea fi
ind datele meciului, anticipăm 
o întîlnire atractivă, aprig 
disputată, în care, evident, do
rim ca tinerii noștri fotbaliști 
să ne aducă satisfacția unui 
succes, gîndindu-ne mai ales la 
apropiatul meci cu Anglia (14 
octombrie, tot la Ploiești) cind 
echipa reprezentativă de tine
ret a României trebuie să dea

BOZEȘAN

importantul ci examen în com
petiția europeană.

Partida de azi este progra
mată la ora 17, arbitrul bucu- 
reștean Gh. Dragomir urmînd 
să cheme în teren următoare
le formații probabile : ROMA
NIA : Moraru — Mărginean 
(Murar), C. Solomon, FI. Pop, 
Rednic 
Klein 
(Gabor);
MANA : 
Mecke, 
Liebers, 
menz — 
Schultz. (S. T ).

—- Mureșan, Bozcșan, 
- D. Zamfir, Terheș 

Suciu ; R. D. GER-
Rud.valcit — Ringk, 

Zoetzsche, Cramer — 
Jarniuskiewicz, Gra- 

Richlcr, Burow,

IRI
• ASTAZI LA SLATINA : F.C. 

OLT — F.C. ARGEȘ. O atractivă 
partidă amicală va avea loc as
tăzi, 
tîlni 
Este 
F.C.
• 

pun 
la 
ciurile de Divizia A __
sîmbătă, în Capitală : Progresul- 
Vulcan — Chimia Rm. VÎIcea și 
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș.

la Slatina, unde se vor în- 
două echipe de Divizia A, 
vorba de meciul F.C. Olt — 
Argeș programat de la ora 16. 
ÎNCEPIND DE ASTAZI, se 
în vînzare biletele de intrare 

casele ^bișnuite pentru me- 
‘ ‘ ‘ ' programate

ÎNTRE VESTIARELE Șl GAZONUL „EUROPENELOR44
Milano Glasgow Liege Pitești

ORIALI, „CELȚII MAI AU FENTA LUI AR MAI FI Șl
IEȘEANUL...! UN DRUM LUNG" M. RĂDUCANU UTRECHTUL...

• Încă o dovadă a uriașului 
interes de care s-a bucurat par
tida Internazionale — Universita
tea Craiova. Meciul începe la 
ora 20,45, dar echipa noastră a 
trebuit să plece de la hotel spr« 
stadion la ora 18. Deși condusă 
de polițiști cu mașină șl moto
ciclete, Universitatea a ajuns cu 
greu la stadion. • La antrena
mentul de marți seara l-am în- 
tilnit pe fostul internațional San
dro Mazzola, acum consilier al 
lui Inter. I-am cerut o părere 
autorizată despre viitoarea adver
sară : „Am văzut două filme cu 
jocurile Universității șl evoluția 
ei m-a impresionat. Deși nu e 
cunoscută in galeria marilor e- 
chipe de club, Universitatea al
cătuiește o formație puternică, 
cu un joc plăcut". 0 Părerea lui 
Mazzola avea să fie confirmată, 
la sfîrșitul partidei, de către in
ternaționalul Oriali, cel care fu
sese unul dintre cei mai buni ju
cători ai lui Inter: „Universitatea 
constituie un „11“ solid, viguros, 
care stă puternic pe picioare. îmi 
place echilibrul ei și modul cum 
pasează". Oriali vorbea mai în 
italiană, mai în română. Ne-a 
spus că mama lui este din Iași. 
0 Eugenio Bersellini, cu care 
Inter a cîștigat al 12-lea titlu, a 
devenit, la 44 de ani, unul din 
marii antrenori al Italiei, deși a 
fost un jucător de... diviziile C și 
B. • Herbert Prohaska are 25 de 
ani, este internațional A al Aus
triei și de cîteva săptămîni noua 
vedetă a lui Inter. Iată cum II 
prezintă ziarul Tutto Sport, deși 
nu puțini au fost împotriva Ideii 
lui I. Fraizzoli, președintele clu
bului, de a-1 aduce la Inter : 
„Prohaska este profesionist ca 
un german, tenace ca un englez, 
fantezist ca un brazilian". Este și 
exagerare, dar el a fost cel mal 
bun jucător al lui Inter • Antre
norul federal Mircea Rădulescu 
a făcut o statistică a acțiunilor 
de atac. Iată, pe perioade, „cu- 
vîntul" acestor cifre: min. 5—15: 
Inter 3 acțiuni — Univ. 5; min. 
16—30: 4—3; min. 31—40: 1—6;
min. 46—60: 2—5; min. 61—75 : 
2—6; min. 76—90: 0—2. Da, Uni
versitatea a avut mal mult timp 
balonul, dar finalizarea a suferit. 
In finalul jocului, Inter n-a reu
șit nici o acțiune de atac, ba 
trăgea și de timp, trimitea min
gea în tribune sau acasă de la 
centrul terenului, vrînd, 'parcă, 
să ne arate că începuse lecția 
pentru... Craiova.

Constantin ALEXE

Glasgow, 17 septembrie. Mai 
sînt trei ore pînă la meciul Cel
tic — „Poll“. Se iac pronosticuri. 
Cei întrebați șovăie. Par domi
nați, cei mai mulți, de recentul 
6—0 cu Diosgyor. Dacă cineva 
ar putea citi gîndurile, ar desco
peri o medie de 4—0 în favoarea 
scoțienilor. Se hazardează doar 
fostul extrem stingă al Iul 
„Poli", Petrescu, astăzi vicepre
ședinte al clubului: „Cred că
meciul se va încheia cu un re
zultat de 2—1, dar n-aș putea 
spune pentru cine". 0 Nedelcu 
II, înainte de meci: „Sînt mirat 
că am fost omiși din programul 
Pronosport... Vrem să demon
străm că această omisiune e o 
greșeală psihologică și chiar una 
comercială". (Nedelcu nu știa că 
„Poli" a fost omisă pentru sim
plul motiv că în zilele alcătuirii 
programului barajul Celtic — 
Dioskyor nu se disputase, dar, 
pină la urmă, revolta lui, deși 
nejustificată, a fost binevenită, 
deoarece Nedelcu a făcut cu a- 
ceastă ocazie cel mai bun meci 
al său la „Poli"). 0 Cu o seară 
în urmă, la redactarea avancro
nicii, reporterul mizase aproape 
integral pe clasa internațională 
a lui Dumitru, scriind printre 
altele: „Va fi un duel McLeod- 
Dumitru î“ A doua zi, ziarul 
„Glasgow Herald" apărea cu ti
tlul: „CelțU mai au acum un 
lung drum de străbătut". Croni
carul Ian Paul îl consideră pe 
Dumitru „cel mal bun jucător 
român, care a cîștlgat net duelul 
său cu conducătorul de joc sco
țian McLeod", înlocuit după o 
oră de joc, împotriva tuturor 
previziunilor. • Prof. Francisc 
Covaci, decanul Facultății de Me
canică din Timișoara și condu
cătorul delegației studenților Ia' 
Glasgow, a ținut adevărate cursuri 
de istoria culturii scoțiene în 
timpul călătoriei. Fotbaliștii stu- 
denți au fost deosebit de sen
sibili la acest mod de a con
duce o echipă de oameni tineri 
în străinătate. • Dembrovschi, în 
avionul de întoarcere: „Acest
1— 2 va umple stadionul din Ti
mișoara la 1 octombrie. Unii 
spun că la Glasgow am cucerit 
doar dreptul de a visa două săp- 
tămîni. Dacă tribuna noastră va 
cînta ca ăceea a lui Celtic, vom 
fi în urna pentru turul doi !“. 
• Cotec: ,-Eu am ratat un mare
2— 2. Dar golul pe care îl voi 
marca la Timișoara va fi de o 
mie de ori mai prețios".

loan CHIRILĂ

In drum spre Li&ge, pe aero
portul din Frankfurt, Steaua a 
avut surpriza întîlnirii cu o stea 
a sportului mondial, Bjorn Borg, 
care mergea (cu același avion) la 
turneul de tenis de la... Lifcge. 
Cînd a aflat că partida Standard 
— Steaua se dispută miercuri 
seara, Borg a mărturisit: „Re
gret că nu pot fi și cu la meci ! 
Iubesc mult fotbalul. Aș fi vrut 
să-1 văd jucînd pe bunul meu 
prieten Edstrom și pe... Steaua. 
Oricum, va fi un meci echili
brat I" • Nu același lucru cre
dea Edstrom. Pentru că el a de
clarat în ziarul La Mcuse: „Vom 
cîștiga cu 2—0 I Nu-i cunosc pe 
jucătorii de la Steaua, dar îi cu
nosc pe cei de la Standard !" £ 
„Pentru noi amînarea meciului 
de campionat s-a dovedit excelen
tă 1 I-am recuperat pe Iordache, 
Sameș, Florin Marin și M. Ră
ducanu ! Plus că am evitat, poa
te, alte accidentări, care ar fi 
cintărit decisiv într-un meci de 
asemenea miză", ne mărturisea 
doctorul M. Ghimpețeanu. • Mar
cel Răducanu despre superbul 
său gol: „L-am așteptat pe por
tar, m-am făcut că trag, l-am 
„culcat" din fentă, după care am 
tras și am marcat î" Simplu ca 
bună-ziua !... • La întoarcere, pe 
aeroportul Charles de Gaulle, în 
escala de la Paris, un funcționar 
al aeroportului mamut, l-a feli
citat pe Marcel Răducanu. Dar 
nu pentru golul de la Lidge, ci 
pentru meciul său de anul tre
cut, de la... Nantes ! • Printre 
cei care s-au bucurat mult de 
excelenta evoluție a lui M. Ră
ducanu la Liăge a fost și... doc
torul Sportului studențesc, Florin 
Brătilă, cel a cărui metodă eficace 
(acupunctură) a cunoscut-o cu 
succes și M. Răducanu. Un fru
mos gest de colaborare medica
lă • După meci, secundul lui 
Standard, M. Bollen, declara pre
sei: „Nimic nu-i pierdut î Să nu 
pierdem noi derbyul 
lecht și după aceea 
tăm !« Standard n-a 
știe, derbyul de la 
Ceea ce înseamnă că...
de la București a devenit extrem 
de greu. Belgienii vor căuta să 
refacă terenul pierdut opinea
ză antrenorul Gh. Constantin, 
semn că nimeni nu și-a pierdut 
capul după frumoasa remiză de 
la Liâge.

Mircea M. IONESCU

cu Ander- 
mai discu- 
pierdut, se 

Bruxelles. 
• „Returul

Penalty, la Pitești, după 89 de 
minute și 20 de secunde, timp în 
care tribunele, dacă ar fi avut-a 
la îndemînă, ar fi consumat • 
întreagă farmacie de calmante. 
Cînd mingea era pusă la punctu] 
de la 11 m, portarul Breukelen 
își spunea, probabil, în gînd j 
„Acum, meciul e pierdut...". Ra
du II, însă, a ratat, în urma 
unei execuții... rugbystice. După 
meci, Van Hanegem spunea des
pre Radu II: „Mi-a plăcut miș
carea în teren a piteșteanului, 
dar nu el trebuia să execute pe- 
naltyul. Aproape niciodată jucă
torul faultat nu sc mai poate 
concentra la maximum pentru 
transformarea loviturii de pe* 
deapSă..." • Cu cîteva ore îna
intea meciului cu Utrecht, la se
diul clubului argeșean a sosit un 
telex din Olanda în care orga
nele de ordine din Pitești erau 
rugate să fie atente cu suporterii 
olandezi, care uneori mai fac 
pocinoage pe stadioanele unde 
joacă echipa lor preferată. Spre 
cinstea lor, excursioniștii 
dezi au cîntat tot timpul 
dion, încurajîndu-și cu 
pînă la urmă, echipa • 
internațional Florca 
cîndva omul de gol al 
Steaua, în prezent antrenorul di
vizionarei „C“ Cimentul Fieni, 
remarca după meciul de la Pi
tești: „N-am văzut în viața mea 
un asemenea marcaj necruțător, 
respectat cu sfințenie de întreaga 
formație olandeză; dar nici atî- 
tea faulturi făcute de ei și atîtea 
fragmentări ale partidei nu mi-a 
fost dat să văd. Cred că această 
întîlnire n-a avut practic nici 
măcar o oră de joc efectiv. Nu 
avea timp nici să ajungă la poar
tă". • în preziua meciului, în 
autocarul care o ducea pe F.C. 
Vtrecht de la București la Pi
tești, pentru antrenamentul de a- 
comodare, era o veselie contami
nantă, o atmosferă de excursie, 
în ziua întîlnirii, însă, în același 

plecării 
pînă la 
deplină, 
și pen- 

,,Trebuie 
joc, 

decide calificarea" — ne 
antrenorul Han Berger, 
fi, însă — spunem noi și 
fotbaliștii piteșteni — și

olan- 
pe sta- 

folos. 
Fostul 

Voinea, 
echipei

autocar, din momentul 
de la hotelul „Flora" și 
Pitești, a fost o liniște 
Fumatul a fost interzis 
tru conducătorii echipei, 
să ne concentrăm pentru 
aici se 
spunea 
Ar mai 
spun și 
Utrechtul...

Stelian TRANDAFIRESCU



CAMPIONATUL EUROPEAN
DE BASCHET FEMININ

in primul joc din turneul final:
Cehoslovacia — România 78-61

dine, formațiile Cehoslovaciei 
(marți), Ungariei (miercuri) și 
Iugoslaviei (joi) — a jucat in 
compania puternicei selecționa
te a Cehoslovaciei.

Tinerele noastre sportive au 
făcut tot ce le-a stat în puteri 
pentru a fi la înălțimea — la 
propriu și la figurat — re
dutabilelor lor adversare, însă 
eforturile nu le-au fost întot
deauna încununate de succes. 
Echipa Cehoslovaciei, cotată 
printre favoritele actualei edi
ții a C.E., a obținut victoria 
cu 78—61 (40—28).

Au marcat : Solovăstru 2, 
Armion 13. Szekely 10, Filip 
10. Bădinici 18, Pali 6, Grecu 2.

Intr-o 
lui final 
lonia și 
vorite, 
Bulgaria, 
liilor de 
Moscova, 
cunoască 
tivelor poloneze, care au jucat 
foarte bine, realizînd prima 
surpriză : Polonia — Bulgaria 
76—66 (39—35).

în turneul de consolare: 
Spania — Finlanda 84—71 
(50—49) ; Belgia — Anglia 
62—5Q (26—27) ; Italia — Fran
ța 64—46 (28—19).

La ora convorbirii telefonice 
se joacă partida U R.S.S. — O- 
landa.

BANJA LUKA, 23 (prin tele
fon). Luni la prînz toate echi
pele reprezentative ale celor 14 
țări de pe continent înscrise la 
cea de-a 17-a ediție a campio
natului european de baschet 
feminin au sosit în această fru
moasă localitate. Unele dintre 
ele, printre care și formația 
noastră, vor continua întrece
rea în turneul final pentru 
locurile I—VIII, celelalte vor 
participa la... turneul de conso
lare pentru locurile IX—XIV.

La ședința tehnică, cele opt 
formații calificate în ilutonul 
fruntaș au fost împărțite în 
două grupe, astfel : grupa A : 
U.R.S.S. (calificată direct, ca 
deținătoare a titlului), Olanda, 
Polonia și Bulgaria ; grupa B : 
Iugoslavia (calificată direct, că 
țară organizatoare). România, 
Ungaria și Cehoslovacia. între
cerile ambelor grupe vor fi 
găzduite de sala „Borik", care 
poate primi 6 000 de spectatori. 
Sala a și fost, dealtfel, plină 
luni după-amiază, cînd a avut 
loc festivitatea de deschid, re a 
turneului final, în care pre
ședintele comitetului de organi
zare, Ahmed Verem, și comisa
rul F.I.B.A.. Ferenc Hepp, au 
urat, tuturor echipelor, succes 
în faza decisivă a competiției. 
A urmat un frumos spectacol 
cultural-artistic.

Marți după-amiază, echipa 
României — care va ii.tîlni, 
conform tragerii la sorți, în or

altă partidă a turneu- 
1—8 s-au întilnit Po- 
Bulgaria. Pornite fa- 
baschetbalistele din 
deținătoare a meda- 
argint la J.O. dc la 
au trebuit să se re- 
învinse în fața spor-

Paul IOVAN

ATLEȚII N-AU TIMP DE ODIHNĂ...
Dacă n-ar fi filele calenda

rului să ne țină la curent cu 
zilele sau frunzele pomilor în
gălbenite de toamnă, judecind 
numai după multitudinea con
cursurilor de atletism (nu este 
zi fără o. mare competiție) și 
după sarabanda performanțelor 
de mare valoare, ne-am putea 
crede la mijloc de 
plină campanie de 
a., startului olimpic, 
plă impresie credem 
cînd după o Olimpiadă, sezo
nul de concursuri n-a conti
nuat, ca cel de acum, cu atîta 
frenezie!

După întrecerile olimpice de 
la Lujniki, momentul cel mai 
important l-a constituit cam
pionatul mondial, de la Sii- 
tard (Olanda), la 15 și 16 au
gust, pentru cele două curse 
feminine — 3000 m plat Și 400 
m garduri — care, din 1984, 
vor figura și ele pe programul 
J.O. în același timp este vor
ba și de un „prolog" al primei 
ediții a campionatelor mon
diale oficiale, atletismul fiind, 
la această oră, unul 
ținele sporturi care nu 
un campionat mondial.

în întrecerile de la Siitard, 
care nu s-au bucurat 
o participare prea largă, 
cum se anticipa, primele cla
sate au fost următoarele :

3000 m: 1. Birgit Friedmann 
(R.F.G.) 8:48.1, 2. Karoline
Nemetz (Suedia) 8:50,3, 3. In
grid Christensen (Norvegia)

sezon. In 
pregătire 

Prin sim- 
că, nici-

din pu- 
au încă

însă de 
așa

„AM CONSIDERAT DREPT 0 ONOARE INVITAȚIA
7

DE A SUSȚINE MECIURI ÎN
• interviu cu Yemura Kazutoshi, conducătorul delegației handbalistelor

ROMÂNIA"

de la Dsaki Electric Tokio, care ne-a vizitat țara
Timp de peste două săptă- 

mîni a efectuat un turneu în 
țara noastră, jucînd în mai 
multe orașe, formația feminină 
japoneză de handbal Osaki E- 
lectric din Tokio. Sportivele 
nipone au fost însoțite de un 
grup de tehnicieni, precum și 
de o echipă de cineaști care a 
filmat toate partidele susținute 
în România, conducătorul de
legației fiind un fost handba
list de mare performanță (el 
a jucat în reprezentativa țării 
sale, la C.M. din 1970 de 
Paris), acum în virstă de 35 
ani, specialist în inginerie 
lectronică. Este vorba de

la 
dc 
e- 

. _____ ___ dl.
Temură Kazutoshi, care a avut 
amabilitatea de a ne acorda un 
interviu.

— Ați intrat in contact cu 
handbalul din mai multe orașe 
ale României, ați discutat cu

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
DE CAIAC CANOE
(Urmare din pag l)

români, care au prezentat cîte
va individualități de valoare, 
participanți și medaliați olim
pici și chiar foști cîștigători la 
J.O. (Vasile Dîba. Nikolai As- 
tapkovici, Vladimir Romanov- 
Skil.

Rezultate tehnice : K 1 500 
m: Ion Geantă (Dinamo) 1:51,0, 
Vasile Dîba 
Serghei 
U.R.S.S.) 
Mihail 
U.R.S.S.) 
(Dinamo) , , 
namo) 2:03,3 ; K 1 F: Larisa 
Medviga (Dinamo U.R.S.S.) 
2:02,5, Olga Makarova (Dina
mo U.R.S.S.) 2:03,0, Maria Ște
fan (Dinamo) 2:04,0 ; K - 500 
m : Dinamo U.R.S.S. (Nikolai 
Astapkovici — Vladimir Roma- 
novski) 1:36,1, Dinamo Bucu
rești (Ionel Milașcu — Radion 
Filipov) 1:36,3. Dinamo U.R.S.S 
(Andrus Eevel — Iurl Evarov) 
1:37,7 ; C 2 500 m : Dinamo 
București (Gherasim Munteanu
— Boris Teodorov) 1:46.9. Di
namo U.R.S.S. (Nikolai Liapkin
— Aleksandr Ponomarev) :47,9. 
Dinamo București (Pavel Coz- 
lov — Gheorghe Titu) 1:48,5 ; 
K 2 F : Dinamo U.R.S.S. (Olga 
Makarova — Ana Belobardova) 
1:50,7, Dinamo București (Eli- 
sabeta Băbeanu — Maria Ște
fan) 1:51,7, Dinamo București 
(Nastasia Buri — Marioara 
Voicu) 1:56,6.

1:51,3, 
(Dinamo 

C 1 500 m : 
(Dinamo

(Dinamo)
Levinov

1:52,8 ;
Kudreașov
1:59.5, Lipat Varabiev 
2:00,8, Hie Scurei (Di

li 1 F :

unii tehnicieni și credem, dom
nule Kazutoshi, că ați reușit 
să vă faceți o părere despre 
dezvoltarea acestui sport în 
țara noastră. Ați dori să ne 
împărtășiți cîteva impresii 1

— O fac cu multă plăcere șl 
am suficiente motive pentru a- 
ceasta. Cunosc handbalul ro
mânesc de exact un deceniu, 
de cînd am întilnit pentru pri
ma oară reprezentativa dv. 
masculină la campionatul mon
dial de la Paris, rămînînd în- 
cîntat de măiestria și buna 
pregătire a întregii echipe. In
tre timp mi-am dat seama do 
înalta valoare a școlii româ
nești de handbal. De aceea am 
considerat o onoare invitația de 
a efectua un turneu de meciuri 
amicale cu echipe feminine din 
România. Șansa de a fi jucat 
cu campioana României, Știința 
Bacău, in primul rind, dar și 
cu Rulmentul Brașov și Pro
gresul București o consider ca 
o experiență adăugată intenții
lor noastre de a ne alinia — 
dacă se poate spune astfel — 
handbalul european, cel mai 
puternic din lume. Faptul de a 
fi întilnit jucătoare cu gabarit 
mare, așa cum sînt multe din
tre handbalistele românce, ne-a 
obligat să găsim soluții pentru 
contracararea acestor calități. 
Se știe că jucătoarele noastre 
sînt mici de statură și de aceea 
a trebuit ca la antrenamente 
să accelerăm viteza de depla
sare a sportivelor. Pot să afirm 
că un handbal cum am văzut 
la echipele românești nu se 
poate vedea în Japonia decit... 
in transmisiile TV.

— Cunoscînd meticulozitatea 
cu care atunci cînd începeți o 
treabă o duceți pînă la capăt, 
am dori să ne spuneți cîteva 
cuvinte legate de modul cum 
depistați, creșteți și formați ju
cătoare de handbal în Japo
nia ?

— Prima noastră cerință este

ca viitorii handbaliști (sau 
handbaliste) să fie... atlcți. In 
handbal — și nu numai în 
handbal — nu se poate rezista 
fără a avea forță, viteză, re
zistență. De aceea prima noas
tră preocupare după ce ne ale
gem copiii — dar nu mai mici 
de 13 ani — este să-i antre
năm pentru handbal și, paralel, 
exact aceeași perioadă de timp, 
pentru exerciții de forță. De
altfel orele noastre de pregătire 
prevăd lecții speciale de atle
tism.

— Maniera de joc șl de __ 
bitraj sînt la dv. aceleași pe 
care le-ați văzut la noi ?

— Nu chiar aceleași. Firește, 
respectăm prevederile regu
lamentului F.I.H., dar va trebui 
să promovăm in mai mare mă
sură jocul „bărbătesc", chiar și 
la fete, și, pe de altă parte, 
să-i convingem și pe arbitrii 
noștri să-l accepte, bineînțeles 
cu eliminarea oricăror durități 
și atentate Ia integritatea cor
porală a adversarului. Este sin
gura noastră șansă de a deveni 
competitivi — acesta fiind unul 
dintre principalele noastre o- 
biective — cu handbalul euro
pean.

ar-

Ion GAVRILESCU

. AT^ET1,SM • Cursa de mara
ton de la Heidelberg a revenit 
atletului Don Greig din Noua Ze- 

cronometrat pe distanța 
de 42,195 km cu timpul de 2h 16:19. 
Italianul Messina a sosit pe locul 
doi la 2 sec.. Iar norvegianul 
Togoed pe locul trei la 8:24.

BASCHET • Aflată în turneu 
In Franța, echipa cehoslovacă 
masculină Sparta Praga a susți
nut un meci amical în compania 
formației B.C. Mulhouse. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
95—86 (51—36).

CICLISM • Cursa internațio
nală de la- Isbergues (Franța) a 
fost cîștigatâ de belgianul Dewil- 
de, care i-a învins la sprint pe 
John (Angl'a) și francezul Jour
dan. învingătorul a fost crono
metrat pe 230 km, cu timpul de 
5h 42:10.

8:58,8, 4. Joelle Debrouwer 
(Franța) 8:59,0. 5. Breda Per- 
gar (Iugoslavia) 8:59,7, 6. Pen
ny Werthner (Canada) 9:03,5; 
400 mg : 1. Bârbel Broschat
(R.D.G.) 54,55, 2. Ellen Neu
mann (R.D.G.) 54,56. 3. Petra 
Pfaff (R.D.G.) 55,84, 4. Mary 
Appleby (Irlanda) 56,51, 5.
Esther Mahr (S.U.A.) 56,81,
6. Inge Fredriksen (Norvegia) 
56,85.

Suita de performanțe deo
sebite care au caracterizat pe
rioada ■' .
lipsită de recorduri mondiale. 
Două, * 
loare, au 
aceeași distanță, de 1500 m, de 
Tatiana Kazankina și, respec
tiv, Steve 
la Zilrich, 
20 000 de 
na la 1500 
Olimpiade, 
tigat categoric o 
această distanță în care și-a 
întrecut cu aproape 3 secunde 
recordul mondial. La 6 iulie, 
la Moscova, Tatiana obținuse 
3:55.0 iar acum, la Ziirîch, 
3:52,47— o performanță care 
nu stă la îndemîna chiar a 
prea multor... bărbați! în ace
lași concurs de la Zilrich, cam
pionul olimpic al probei de la 
Moscova, englezul Sebastian 
Coe, a reușit 3:32,19, rezultat 
la numai o zecime de secundă 
de recordul mondial pe care-1 
deține împreună cu conațio
nalul său Steve Ovett

în ceea ce-1 privește pe 
Ovett, marele învins de la JlO^ 
după ce la 26 august, la Cris
tal Palace din Londra a cîș
tigat „mila de aur" („Golden 
Mile") cu 3:52,9 la mare luptă 
cu americanul Scott — 3:53,0 
și neozeelandezul Walker — 
3:53,2, două zile mai tîrziu a 
luat startul într-un concurs la 
Koblenz, în R.F. Germania, 
de data aceasta pe 1500 m. 
Rezultatul: nou record mon
dial, cu 3:31,4 1 Dar și cele
lalte performanțe sînt in totul 
demne de calificativul „exce
lent" ; Wesinhage (R.F.G.) 
3:31,6, Hudak (R.F.G.) 3:32,0,
Wulbeck (R.F.G.) 3:33,8, Kha
lifa (Sudan) 3:34,2 etc. Ele ad 
modificat substanțial bilanțul 
„istoric" al acestei probe.

în sfîrșit, Un record mondial 
intr-o probă, așa-zisă, necla-

post-olimpică n-a fost

de o excepțională va- 
au fost înregistrate pe

Ovett. La 13 august, 
în fața a peste 

spectatori, camploa- 
m a ultimelor două 
Kazankina, a cîș- 

cursă pe

La 
D.

Wockel și Kuch a parcurs cei 
800 m ai distanței in 1:28,15, 
ceea ce arată o medie de 22,37 
• pentru fiecare schimb !

Dintre campionii olimpici 
care au demonstrat ulterior un 
nivel deosebit poate fi amintit 
italianul Pietro Mennea, ( 
la 17 august, la Barletta, 
fost cronometrat în 19.96 s 
200 m, iar apoi la Roma 
20,01 și la Bruxelles — 20,05 
Fostul campion olimpic

sică, ștafeta de 4x200 m. 
Jena, reprezentativa 
Germane cu Gohr,

R. 
Miiller,

care 
a 

P«

sl 
la 

Montreal, sulițașul ungur Mi
klos Nemeth, abia locul 8 in 
finala de la Moscova (82,40 
m), a avut după J.O. mai 
multe concursuri cu rezultate 
care, la ora olimpică, iar fi 
adus o nouă medalie I Și nu 
este singurul în această situ- 
ție. Este și cazul recordmanilor 
mondiali Udo Beyer — greu
tate și Wolfgang Schmidt — 
(fisc etc.

Suedezii au acum încă un 
subiect de discuție în afara 
foarte popularei curse de mare 
fond pe schi, celebra Vassalo- 
pet. Este vorba de maratonul 
de la Stockholm, care, la 
sfîrșitul lunii trecute, a reunit 
la start peste... 5 400 con- 
curenți din 21 de țări! între
cerea urmărită de peste 120 000 
spectatori a fost cîștigată de 
americanul Jeff Wells !

Concursurile, continuă, atleții 
n-au timp de odihnă : hurd- 
lerii de culoare Renaldo Ne- 
hemiah (13,21 s) și Edwin 
Moses (47,17 s) au înregistrat 
cele mai bune performanțe 
mondiale ale acestui sezon la 
110 mg și, respectiv, 400 mg ; 
francezul Serge Ferreira intră 
șl el în „clubul" săritorilor de 
5,70 m la prăjină ; în diferite 
Întreceri se bat, în serie, re
cordurile naționale... Gîndurile 
atleților se îndreaptă însă, de 
pe acum, la sezonul anului 
ce vine, dominat de cîteva 
competiții de anvergură : Uni
versiada de la București, „Cu
pa Europei Bruno Zauli" (fi
nala la Zagreb), a III-a „Cupă 
Mondială" la Roma și „euro
penele" de juniori la Utrecht, 
întreceri pentru care pregăti
rile au și început !

Romeo VILARA

CÎND SE VA IREtE ȘTACHETA 
ÎNĂLȚATĂ EA 2,40 m?

BERLIN, 23 (Agerpres).^ — 
Recordmanul "mondial si cam
pionul olimpic la săritura în 
înălțime, Gerd Wessig, din 
R.D. Germană, a declarat co
respondentului ziarului „Deut
sches Sport Echo" din Berlin 
că epoca săriturilor de 2,40 m 
și mal mult nu este prea în
depărtată. După opinia lui 
Wessig, atleții capabili să rea
lizeze această performanță sînt 
polonezul Wszola, vest-germa- 
nul Moegenburg și sovieticul 
Grigoriev. în ceea ce-1 pri
vește, Wessig, care a cîștigat 
medalia de aur cu rezultatul 
de 2,36 m și este in virstă de 
21 de ani, a spus că speră ca 
la Olimpiada din 1984 să sară 
cel puțin 2,38 m. Principalul

, « v ui .

său obiectiv pentru anul 
post-olimpic 1981 va fi Cupa 
mondială unde va încerca 
să-și doboare propriul record.

CELTIC GLASGOW ClȘTIGĂ 
UN MECI IN „CUPA 

LIGII SCOȚIEI-
GLASGOW, 

într-un meci 
competiția ,/ . 
ției" la fotbal, Celtic Glasgow,’ 
adversara Politehnicii Timl- . 
șoara în „Cupa cupelor", a în- ’ 
vins in deplasare, cu scorul 
de 3—1, formația, Hamilton.

23 (Agerpres). — 
contind pentru 

,Cupa Ligii Sco-

CAMPIONUL MONDIAL DE ȘAH, 
ANATOLI KARPOV, ÎNVINS DE BENT LARSEN

AMSTERDAM, 23 (Agerpres) 
— în runda a 3-a a turneului 
internațional de șah de la Til
burg (Olanda), marele maestru 
danez Bent Larsen, jucînd cu 
piesele negre, într-o variantă 
a „partidei ruse", l-a învins 
pe Anatoli Karpov, profitlnd 
de o greșeală a campionului

mondial, care la mutarea a 
16-a a pierdut un pion.

Spasski a cîștigat la Anders
son, iar partidele Tal — Hub- 
ner, Hort — Kavalek și L, 
Porlisch — Ribli s-au termi
nat remiză. în clasament con
duc Spasski, Larsen și Por- 
tisch cu cite 2 puncte.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAL • Echipa Africa-Sport 

Abidjan (Coasta de Fildeș) s-a 
calificat în semifinalele competi
ției africane ..Cupa cupelor*4, în- 
vingînd, în meci retur, cu 1—0, 
formația Agaza Lome (Togo). In 
primul meci, la Lome, scorul a 
fost egal: 1—1.

HANDBAl • La Paris s-a e- 
fectuat tragerea la sorți a Cam
pionatului mondial masculin 
(grupa ,,B“) care se va desfășura 
între 21 februarie și 1 martie 
1981, în Franța. Cele 12 echipe 
participante au fost repartizate 
în două grupe: Grupa A: Polo
nia, Islanda Suedia, Olanda, 
Franța, Austria; grupa B: Elve
ția, Danemarca, Cehoslovacia, 
Bulgaria Norvegia, Israel.

SCRIMA • Concursul interna
tional de sabie de la Buenos Ai
res a fost ciștigat de scrimerul 
francez Jean Lamour, care l-a 
învins în finală, cu 10—8, pe Pe
ter Westbrok (S.U.A.). In asaltul 
pentru locul 3. italianul Dalia 
Barba l-a întrecut cu 10—7 pa 
Lekach (S.U.A.).

ȘAH • După 12 runde, în tur
neul Internațional de la Soci, 
„Memorialul Cigorin", se menți
ne lider maestrul sovietic Pan- 
cenko — 81/, puncte, urmat de 
Vaganian (U.R.S.S.) — 8 p și
Torre (Fillptne) — 7*/2 p (1). • 
La Tbilisi. în semifinala turneu
lui candidatelor la titlu! mondial 
feminin. Nona Gaprindașvili con-

duce cu 5—3, după 8 partide, în 
meciul său cu Nana Ioseliani. In 
semifinala de la Vilnius, unde se 
lnttlnesc Nana Aleksandrla și 
Marta Litlnska, după 5 partide 
scorul este de 3—2 In favoarea 
primei șahiste. • In turneul In
ternațional de la Kroszno, după 
12 runde pe locul întîi în clasa
ment se află maestrul polonez 
Skrobek cu 8 p, secundat la di
ferență de vn punct de To
maszewski. Partida dintre cel doi 
lideri disputată în runda a 12-a 
s-a 'încheiat remiză.

TENIS DE MASA • Competi
ția feminină „Cupa Europei" in- 
tercluburl a fost cîștlgată de for
mația franceză Bruz, care a în
vins cu scorul de 6—3 echipa 
italiană Bari
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