
întrecerile „Daciadei“ albe în județul Tulcea

5000 DE COPII AU ÎNVINS
CAPRICIILE VREMII,

ÎNTR-UN START PROMITĂ TOR...
Copiii și tinerii Tulcei au aștep

tat această dimineață cu nerăb
dare : prima zi a „Daciadei" 
de iarnă au dorit-o să fie to
tuși... călduță și însorită, pen
tru a o consemna în cronica 
vieții lor sportive printr-un 
spectacol de amploare, pregătit 
și programat să aibă loc pe 
„scena" complexului Bididia. 
Și iată-i adunați în curțile 
școlilor, la Șantierul naval și 
la Liceul pedagogic, la Liceul 
industriei alimentare, în ținută 
de sport și purtînd steaguri și 
pancarte pe care sînt înscrise 
îndemnuri de a participa la în
trecerile organizate sub generi
cul marii competiții naționale. 
Dar ziua nu-i însorită și nici 
caldă, dinspre Dunăre bate un 
vînt tăios și Delta propul
sează, parcă, peste oraș vălă
tuci de nori vineții.

„Vine iarna, copii !“ — le 
spune, mai în glumă, mai în 
serios prof. Iordana Jipa, de 
la Liceul pedagogic, elevilor ei. 
Mă tem că spectacolul nos
tru..." „Să vină iarna dar... de 
mîine, tovarășa profesoară!" — 
răspund în cor un grup de fete 
vesele, cu obrajii ca petalele de 
trandafiri roșii.

Plecăm spre Bididia. Coloana 
multicoloră se întinde pe sute 
de metri și trecătorii se opresc 
pe trotuare să-i privească pe 
„sportivii Daciadei", cum spun 
cuvintele marșului devenit 
popular. Pe drum facem cunoș
tință cu o parte din cei care 
își consacră priceperea și tim
pul creșterii fiilor Deltei, a co
piilor Tulcei, viguroși și fru
moși : profesorii Mihail Trifa- 
nov, de la Liceul industriei ali
mentare, Viorica Rădulescu, de 
la Clubul sportiv școlar, Eca- 
terina Âlbu, de la Școa'a ge
nerală 3, Ion Băluță, direc
torul Liceului de construcții 
navale. Sînt mîndri că elevii 
lor au răspuns „prezent" în- 
tr-un număr atît de mare.

„Startul bun anunță o compe
tiție bună — își mărturisește 

gîndurile directorul Ion Băluță — 
și ne vom strădui să fie așa 
pînă la finală". Adică, pînă la 
primăvara care vine... Dar vîn- 
tul este tot mai aspru și cînd 
urcăm panta spre terenul cen
tral al bazei, prin văzduh în
cep să zboare — săgeți albe — 
fulgi de zăpadă, amestecați cu 
stropi mari de ploaie.

Cele cîteva mii de tineri de
filează pe pista stadionului, a- 
poi se aliniază pe unități și 
școli. Și tovarășul Costache 
Ancuța, secretar al Comitetului 
municipal de partid Tulcea, 
președintele C.M.H.F.S., rosteș
te cuvîntul de deschidere a 
„Daciadei" de iarnă, urîndu-le 
sportivilor succes deplin.

Spectacolul programat nu se 
mai poate desfășura, din cauza 
vremii. Coloana sportivilor se 
întoarce în oraș și din ea se 
desprind pe parcurs grupuri, 
grupuri, așa cum s-au adunat 
dimineață, îndreptîndu-se spre 
sălile de sport : la Clubul 
sportiv al sindicatelor, Clubul 
sportiv școlar, Sala sporturilor, 
spre celelalte săli din munici
piu, pentru întrecerile de șah 
și lupte, volei și box, tenis de 
masă...

Viorel TONCEANU

• La C.J.E.F.S. aflăm că o 
frumoasă „zi a sportului", pri
lejuită de deschiderea „Dacia
dei" de iarnă a avut loc în co
muna Mihail Kogălniceanu, cu 
întreceri la handbal, atletism, 
fotbal, cu crosul „Daciadei". Cu 
acest prilej, iubitorii de sport 
din comună au primit vizita e- 
chipei de fotbal Dinamo Bucu
rești (juniori II). După o dis
pută aplaudată de localnici, ju
cătorii comunei, antrenați de 
Tănase Matarangă. i-au între
cut pe oaspeți cu 3—2. întreceri 
atractive au avut loc și în alte 
localități ale județului.

In Capitală, deschiderea noii edifii a „Daciadei" a fost marcată 
de un frumos program competițional, cu numeroase și aplaudate 
demonstrații ale sportivilor fruntași. In imaginea fotoreporteru
lui nostru, Dragoș Neagu, o repriză de gimnastică susținută, in 

sala Floreasca, de elevi bucureșteni

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UMȚI-W t

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVI - Nr. 9623 | 4 PAGINI - 30 BANI | Joi 6 noiembrie 1980

Azi, la Floreasca, in C. C. E. la baschet feminin

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI - WISLA CRACOVIA
în deschidere: derbyul Steaua — Dinamo la baschet masculin
Desigur, cel mai important 

meci al reuniunii baschetbalis- 
tice de azi, din sala Floreasca, 
este cel dintre echipele 
nine Politehnica C.S.Ș. 
Wisla Cracovia, în care 
reștencele vor încerca să 
avans substanțial (poate 
decisiv) pentru calificarea

Steaua). Spe
ca între-

femi-
2 și 
bucu- 
ia un 
chiar 

în

FORMAȚIILE

la 
răm 
cerea să ofere un 
spectacol sportiv 
atrăgător, în care 
combativitatea și 
disciplina jucători
lor să primeze. 
Meciifri de atrac-

Politehnica C.S.Ș. 2: Maria Rașianu (număr pe tri
cou: 4, talie: 1,74), Maia Cuțov (5 — 1,81), Suzana 
Keresztesi (6 — 1,80j, Ecaterina Bradu (7 — 1,83), Su
zana Pirșu (8 — 1,68), Elena Filip (9 — 1,85), Mirela 

Neumann-Câpușan (10 — 1,81), Constanța Fotescu (11 — 
1,80), Mihaela Radu (12 — 1,66), Carmen Tocală "" 
1,83), llona Chvatal (14 - 1,83), Mihaela llie 
1,70). Antrenor: Gr. Costescu.

Wisla Cracovia: Malgorzata Wiazowska (4 — 
Eizbieta Biesiekierskaia (5 — 1,83), Kaluta Halina , 
1,69), Barbara Novak (7 — 1,72), Malgorzata Twarog 
(8 — 1,72) Halina Kasinska (9 — 1.80), Grazina Javor- 
ska (11 — 1,71), Anna Jaskurzynska (14 - 1,80), 
gorzata Kapera (14 — 1,80), Halina Ivaniec (15 — 
Antrenori: L. Mietta și J. Marchwczyk.

Steaua: Ermurache (4 — 1,96), Brănîșteanu (5 — 
Zdrenghea (6 — 1.91), Scarlat (7 — 1,98), Pîrșu 
1,86), Cernat (9 — 1,93), Căpușan (10 — 1,96), Opșitaru 
(11 - 2,10), Netolitzschî (12 - 1,82), Oczelak (13 - 
2,00), Cîmpeanu (14 - 2,02), V. Ion (15 - 2,04), Ră
dulescu (16 — 2,04). Antrenori: M. Nedef și Al. Fodor.

Dinamo București: Ca rai on (4 — 1,95), Braboveanu 
(5 — 1,88). Ciochină (6 — 1,94), Fiuturaș (7 — 1,88), 
Ivascencu (8 - 2,00), Niculescu (9 — 1,90), Antohi 
(10 - 2,04) Mihuță (11 - 2,04), Marinache (12 - 1,96), 
Uglai (13 - 1,96), David (14 - 1,98). Popa (15 - 1,96). 
Antrenori: D Niculescu și Gh. Novac.

(13 - 
(15 -

1.85), 
(6 -

Mal-
1.70).

1.88),
(8 -

turul secund al C.C.E. (returul 
partidei va avea loc joi, 13 no
iembrie la Cracovia). Dar, nu 
mai puțin interes suscită der
byul baschetului nostru mascu
lin, tradiționalul joc dintre 
Steaua și Dinamo, principale 
candidate la titlul de campioa
nă a României, deținut acum 
de steliști. întîlnirea de astăzi 
are un caracter inedit, prin 
faptul că ambele formații 
se prezintă cu elemente tinere, 
înlocuind jucători care nu mai 
evoluează în echipele respective 
(Gh. Novac, M Chivulescu, D. 
Georgescu la Dinamo, T. Tarău

ție se anunță și 
celelalte, care se 
desfășoară, de azi 
pînă duminică, în 
cadrul ultimului 
turneu al turului I 
al Diviziei mascu
line „A“.

Luptă pasionantă și spectaculoasă 
pentru balon, fază des intilnită in 

meciurile Dinamo — Steaua.

PROGRAMUL JOCURILOR DE ASTAZI: ora 9: C.S.U. Sibiu — 
Universitatea Timișoara, ora 10,30: Urbis — Politehnica C.S.Ș. Uni
rea Iași, ora 12: Rapid — Dinamo Oradea, ora 14.30: C.S.U. Bra
șov — I.C.E.D., ora 16: Universitatea Cluj-Napoca — Farul Con
stanța, ora 17,30: Dinamo București — Steaua (arbitri: G. Chiraleu 
și I. Horvath), toate «meciuri în cadrul Diviziei „A“; ora 19: Poli
tehnica C.S.Ș. 2 — Wisla Cracovia (arbitri: S. Trepka — Cehoslo
vacia și E. Anadol — Turcia; comisar F.I.B.A., S. Donev — Bul
garia), meci în cadrul C.C.E.

FIORETISTEIE PIN SATll MARE
DOMINAI PROBEEE INDIVIOUAEE

trezărit valorile floretei femi
nine românești de mîine, apte 
să concureze cu succes pe plan
șele internaționale"

După primele două tururi 
din finala de 12 a spadasini
lor, concurau la titlu nu mai 
puțin de 7 sportivi ! Pentru ca 
la sfîrșitul finalei, clasamentul 
să nu fie suficient pentru de
partajarea locurilor pe podium, 
fiind necesar un asalt de ba-

în întrecerile (îc scrimă ale juniorilor I FIOIlETISTEIf DIN SATll MARE 
SI SPADASINII CIIAIOVENI AII DUMINAI PliOBTIE IIIDIVIDDAIE 5

în întrecerile (îc scrimă ale juniorilor I

SI SPADASINII5
Serialul de toamnă al 

mei a continuat ieri în 
Floreasca din Capitală cu 
episod dedicat tinerelor flore- 
tiste și tinerilor spadasini din 
categoria juniorilor I (pînă la 
17 ani), care și-au disputat ti
tlurile de campioni republicani 
în probele individuale.

Ambele întreceri au fost e- 
chilibrate (cu un plus atribuit

scri-
sa'a 

un

spectaculoasespadasinilor) și
(cu un plus acordat floretiste- 
lor). Iată în acest sens două 
succinte caracterizări 
nînd unor , reputați 
Tănase Mureșan — 
spadasinilor, juniori I 
foarte echilibrată, iar 
plină de piomisiuni" ;
Ilaukler — 
nioarelor „i

aparți- 
antrenori : 

„Finala 
a fost 
valoric, 
Ștefan 

- „în asalturile ju- 
,mari“ de azi am în-

Cilii ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM BAZELE SPORTIVE
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LA BAIA MARE, TINERETUL PREZENT IN CORPORE, 
EDILII, CU ORGANIZARE PE... JUMĂTATE!

LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DIN RIMNICU SARAT

La orice oră din zi vei vizi
ta bazele sportive băimărene, 
vei constata un fapt care nu 
poate decit să bucure : tinere
tul din orașul de reședință al 
județului Maramureș nu scapă 
nici un prilej pentru a folosi, 
pină Ia... saturație, fiecare spa
țiu amenajat pentru mișcare, 
fiecare teren sau sală. Instruc
tori, antrenori și profesori de 
specialitate le stau la dispozi
ție. fără să prea țină seama de 
program. I-am intîlnit și dimi
neața. cînd ceața de pe Săsar 
abia se ridica, i-am revăzut și 
la prînz, cînd soarele s-a ară
tat, chiar și acum, la primele 
semne de iarnă, am făcut cu 
unii dintre ei bilanțul unei zile 
de activitate, spre seară, odată 
cu căderea amurgului. Aceiași, 
mereu aceiași activiști sportivi 
inimoși, care susțin prin efor
tul lor și al copiilor, al tinere
tului, ceea ce a ajuns să fie

numit în sport „miracolul băi- 
mărean"...

Așadar, activitate sportivă 
(antrenamente, jocuri de verifi
care) peste tot. fie in „orașul 
vechi", în incinta stadionului 
„23 August", locul predilect al 
fotbaliștilor și atleților, în sala 
C.S.M., unde lucrează gimnas
tele și scrimerii, pe terenul lui 
H.C. Minaur. la Liceul de mate- 
matică-fizică nr. 1, cu „atelie
re" de gimnastică sportivă și 
artistică, precum și de atletism 
la Grupul școlar miner — gaz
dă a viitorilor luptători, boxeri, 
handbaliști și fotbaliști — la șco
lile generale nr. 4, 11 și 12.

Același ritm de muncă susți
nută l-am regăsit și în zona 
de Sud a orașului, nouă prin 
tot ce s-a construit acolo, unde

Tiberîu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

FONDURI SÎNT.
Orașul Rîmnicu Sărat este în 

plină dezvoltare edilitară și cel 
care poposește aici își dă sea
ma. pe dată, de uriașele efor
turi ce se fac pentru moderni
zarea acestei localități. în ulti
mii ani, în oraș, au apărut uni
tăți industriale importante, ca 
întreprinderea de organe și 
ansambluri pentru mașini 
(I.O.A.), întreprinderea de gar
nituri de frîne și etanșare, o 
întreprindere de confecții, iar 
spre sfîrșitul acestui an se va 
inaugura un obiectiv de impor
tantă republicană — Turnătoria 
de fontă.

— Trebuie să folosim la ma
ximum bazele sportive existen
te — ne spune tovarășul Mir
cea Crăciun, prim-vicepreședin- 
tele Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport. La 
liceul „Alexandru Vlahuță" șl 
Ia Școala profesională nr. 11 
s-au dat in folosință săli de

INTERES - NU !
sport. Există terenuri de hand
bal și violei in toate unitățile 
școlare, avem un stadion care 
se reamenajează, iar în apro
piere de I.O.A. se realizează o 
frumoasă bază sportivă, pentru 
volei, handbal, tenis de cimp 
Totul prin mijloace proprii și 
muncă patriotică.

Am poposit în curtea liceului 
„Alexandru Vlahuță". Pe tere
nurile de sport ale acestuia își 
desfășoară activitatea și Clubul 
sportiv școlar (director. prof. 
Ștefan Vasile).

— De la noi a plecat volei
balistul Nicu Stoian. unul din
tre cei mai buni din echipa 
noastră la J.O. din acest an, 
ne-a spus prof. Ștefan Vasile. 
Și tot de la noi a plecat volei
balista Elena Piron, din lotul

Sever NORAN

raj Avînd fiecare cite 8 vic
torii, Mugurel Petcușin (Olim
pia Craiova) și Gheorghe Nițu 
(I.E.F.S. București) s-au intîl
nit din nou pentru decerna
rea titlului de campion. Cîști- 
gînd cu 5—2, după ce a avut 
inițiativa in tot timpul asaltu
lui. foarte tinărul spadasin cra- 
iovean (15 ani, elevul antreno
rului D. Popescu) a intrat ast
fel in posesîa celui de al doi
lea titlu, după ce ieșise învin
gător și Ia categoria juniorilor 
II 1 După 5 ani de scrimă, Mu
gurel Petcușin se anunță ca o 
reală speranță a spadei, ca un 
scrimer cu mari calități da 
luptător (deși a debutat în con
curs cu două infrîngeri, a reu
șit apoi 7 victorii obținute la 
'.imită impunindu-se însă cu 
autoritate in baraj, ceea ce de
monstrează . resursele sale psi
hice).

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag a 4-a)

(Continuare in pag. 2-3)

Ieri, la Timișoara, în Cupa 
cupelor la fotbal

POLITEHNICA - WEST 
HAM UNITED 1-0 (0-0)

(Amănunte in pag. 2-3)



La finalele de lupte libere ale seniorilor

EXEMPLUL SPORTIVILOR BRAȘOVENI
DINA
TREI

CONSTANȚA IȘI CAUTĂ PERFORMERII
Prim-vicepreședintele C.J.E.F.S. 
Constanța Dumitru Ivan, ne-a 
vorbit despre preocuparea fo
rului sportiv județean față de 
problema selecției în sport, de 
pregătirea temeinică și exi
gentă a ,,schimbului de mîi- 
ne“.

încă din primăvară s-a de
marat puternic, pe plan jude
țean, într-o acțiune de selec
ție, care a avut loc cu ur
mătoarele etape : școală, co
munală. inter-comunală, centre 
și județeană și a reunit peste 
20 000 de copii. Cu ajutorul 
deosebit al studenților în e- 
ducație fizică de la Institutul 
de învățămînt superior și al 
unui mare număr de profe
sori de educație fizică, și de 
activiști, s-a făcut, după cum 
spunea interlocutorul nostru. 
© treabă foarte teme’nică, se
rioasă, responsabilă. De aceea, 
se poate spune că la etapa 
județeană, desfășurată cu o 
săptămînă înaintea încheierii 
anului școlar, pe stadionul 
„1 Mai" din Constanța, cei 
218 finaliști au fost realmente 
cei mai talentați dintre cei 
20 200 de copii testați, cei mai 
apți să abordeze, în viitorul 
apropiat sportul de perfor
manță. Antrenorii principalelor 
unități sportive constănțene 
fC.S.Ș. nr. 1 și 2. Farul) au 
avut atunci de unde alege ca 
să-și completeze efectivul 
secțiilor...

Aceasta a reprezentat însă

numai actul întîi al acțiunii 
de testare și selecție, actul al 
doilea desfășurîndu-se săptă- 
mînile trecute la reînceperea 
școlilor. Experiența acumulată 
în luna iunie a fost folosită, 
cu totală eficiență, la organi
zarea părții a doua a acțiunii, 
cînd totul s-a repetat aidoma. 
Acum, în octombrie, au fost 
testați alți 20 000 de copii, cel 
mai buni 200 fiind reuniți, la 
26 octombrie, pe stadionul „1 
Mai" în cadrul etapei finale 
județene. Și din nou au fost 
prezenți cei interesați, astfel 
că efectivele diferitelor secții 
vor fi iarăși completate cu ti
nere talente. O asemenea ac
țiune, după cum ne spunea 
tov. Dumitru Ivan, trebuie să 
devină, si va deveni, o prac
tică obișnuită în stilul de 
muncă al organizațiilor spor
tive din județul Constanța.

Ca o completare fericită la 
acțiunea de testare și selecție 
apare consfătuirea organizată 
de Inspectoratul școlar Jude
țean (inspector Olga Duțu) și 
C.J.E.F.S., la care au partici
pat directorii de școli și toți 
profesorii de educație fizică 
din județ.

Așa cum au demarat lucru
rile și cum se desfășoară ele, 
în continuare, există toate 
motivele să fim convinși că, 
In viitor, contribuția județului 
Constanța la creșterea poten
țialului sportiv al țării va fi 
tot mai mare !

Romeo VILARA

ÎN VITEZA A 4-a 
CU VIITORII...

CAMPIONI
„In mod normal, schimbul de 

generații intervine și in automo
bilism, iar acest proces trebuie 
efectuat din vreme, în așa fel 
ineît să nu existe acea ruptură 
între două efective de sportivi, 
atît de dăunătoare adevăratei 
performanțe — iată ideea de la 
care am pornit atunci cînd am 
organizat, cu cîteva zile în urmă, 
«Cupa Politehnica»", ne spunea 
antrenorul secției cu același nu
me, Marin Dumitrescu. Scopul 
principal al competiției, organi
zată în parcul Grozăvești, pe un 
traseu în circuit, a fost acela de 
a depista tinere talente, capabile 
să-i înlocuiască pe actualii per
formeri ai secției care, anul vii
tor, își vor fi încheiat studiile și, 
devenind Ingineri, vor intra în 
producție după toate probabilită
țile în alte centre decît la Bucu
rești. Printre ultimii, nume care 
s-au afirmat la categoriile la care 
au concurat : Radu Dumitrescu, 
Sergiu Celibidache, Paul Badea. 
Și iată acum cîteva nume noi, pe 
care secția auto a Politehnicii le 
supune atenției iubitorilor acestui 
sport, viitori performeri ai cai- 
lor-rputere, cei cărora prodecanul 
Facultății de transporturi, conf. 
dr. tng. Eugen Negruș, fervent 
susținător al marilor viteze obți
nute pe arenele automobilistice, 
a ținut să le înmîneze primele 
diplome de cîștigători, alături de 
legitimarea în rîndul membrilor 
secției : Dan Ghețău, Gabriel 
Vlăsccanu, Cedric Bucurică și 
alții.

I LA 16 ANI ÎN PRIMA 

| REPREZENTATIVĂ 
A ȚĂRII!

La 16 ani, baschetbalista Ca
melia Solovăstru a ajuns titulară 

Iîn reprezentativa de senioare a 
țării. Performanța ei ni se pare 
demnă de subliniat deoarece, după- 
cum se știe, maturitatea și valoa- 

I rea în acest frumos joc sportiv 
1 se capătă, de obicei, după 22—23 
■ de ani. Născută la 1 ianuarie 
I 1964 la Brașov, Camelia, un copil 

sănătos, a ,,cochetat" în primii 
ani de școală cu atletismul și 
gimnastica, dar tot jocul în co
lectiv era mai atractiv pentru ea. 
La 10 ani a fost văzută de expe
rimentatul și pasionatul antrenor 
Gheorghe Roșu, care i-a propus 
să practice baschetul la Clubul 
sportiv școlar de sub Tîmpa.

A deprins . repede și ușor 
. A.B.C.-ul baschetului și, datorită 

calităților fizice și dragostei pen- 
I tru sport, a progresat rapid. In

tre 10 și 16 ani a cucerit cu e- 
. chipa sa de club cinci titluri de 
I campioană la junioare mari și 
I mici. Cunoștințele tehnice dobîn- 

dite, seriozitatea în pregătire și 
. în viață (este elevă în clasa a 
I Xl-a) au determinat antrenorii e- 
| chipei naționale de senioare să o 

selecționeze în lot. După primele 
I evoluții în reprezentativa țării (la 

ediția din această vară a „Cupei 
Mării Negre"), tînăra sportivă 
brașoveancă a confirmat speran- 

Ițele și, iat-o, la ediția a XVII-a 
a C.E., titulară în echipa de se
nioare a României. Comportarea 
Cameliei a fost remarcată de nu- 

Imeroși specialiști prezenți la 
Banja Luka, dintre care mulți 
l-au prevăzut o frumoasă carieră 
sportivă. Cu calități fizice de ex- 

. cepție, înaltă de 1,80 m, cu o teh
nică individuală de invidiat, Ca- I melia Solovăstru are toate șan
sele de a deveni o excelentă 

Ibaschetbalistă. Antrenorii Gh.
Roșu (la club) și Tr. Constanti- 
nescu (la echipa națională) își 
pun mari speranțe în evoluții la 
un nivel tot mal înalt ale tine
rei sportive.

Paul IOVAN

PRIMII PAȘI PE GHEATĂ
Iarna a venit mai devreme decît o așteptam, 

ne-a luat pe nepregătite, cum se spune. 'Ninsoarea 
a produs, însă și... bucurie. Ea s-a cuibărit în ini
ma copiilor, a acelora dintre ei care rîvneau încă 
din „luna lui cuptor" să facă primii pași pe ghea
ță. Duminică, pe patinoarul Floreasca din Bucu
rești sute de copii au făcut cunoștință cu un sport 
pe care, sîntem siguri, îl vor îndrăgi: patinajul. 
Am înregistrat pe peliculă această imagine și o 
vom păstra pentru că, poate, peste cîțiva ani, ea 
va fi un document: începuturile unor mari cam
pioane. Oricum, sportul gheții, al „artiștilor gheții", 
cum le place cronicarilor de specialitate să-l nu
mească, a făcut — chiar din prima zi de iarnă — 
noi prozeliți.

Text și foto: Dragoș NEAGU

CUM
BAIA MARE

(Urmare din pag. 1)

au fost- amplasate Sala sportu
rilor, la dispoziția echipelor di
vizionare de volei și handbal 
și, pe un culoar cu coritan, lo
cul de lucru al atleților, apoi 
bazinul olimpic acoperit, luat 
cu... asalt, zilnic, de peste 600 
de copii între 4 și 13 ani. Tot 
in această zonă a Băii Mari se 
profilează un viitor stadion de 
atletism. Existența lui ar face 
să mai ... respire amenajările 
atletice de pe stadionul „23 Au- 
gust“, ceea ce este foarte bine. 
Rău e faptul că zecile de elevi 
și tineri uteciști care vin acolo 
să ajute Ia amenajarea acestei 
baze (inițiativa aparține Comi
tetului municipal U.T.C., Ins
pectoratului școlar și organelor 
sportive locale) o fac, cum se 
spune, cam în... dorul lelii ; 
unii încing cîte o miuță de fot
bal pe pista de zgură abia în

ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM
tinsă și prea puțini realizează 
ceea ce s-ar cuveni. Evident că, 
in acest ritm de melc, optimis
mul prof. Ovidiu Todor, secre
tar al C.J.E.F.S., care a antici- 
dat că „pînă la 31 decembrie 
toate lucrările vor fi gătate" 
rămîne doar un... vis frumos. 
E nevoie de organizare rigu
roasă a muncii, echipele trimi
se acolo zilnic să fie dirijate. 
Pentru că nu e totul să rapor
tezi că ai trimis X tineri la ac
tivități de muncă patriotică, și 
trebuie văzut și care este efi
ciența efortului lor, ce s-a rea
lizat !

In vecinătatea viitorului sta
dion de atletism, un teren de 
rugby, suprasolicitat de copiii, 
juniorii din școli și cluburi, de 
seniorii Științei CEMIN. Ca să 
ajungi insă pină Ia el ești ne
voit să escaladezi mormane de 
pămint, de moloz sau, dacă vii 
dinspre Sala sporturilor, adevă
rate dealuri de piatră adusă a-

colo pentru diferite lucrări. Și 
aici intențiile au fost frumoase, 
s-a vrut un stadion de rugby 
(cum și merită cei de la Știiîi- 
ța, acum pe locul 2 în Divizia 
„A", performanță fără prece
dent pînă acum), dar proiectul 
s-a materializat doar parțial. Lu
crarea stagnează, ce s-a făcut 
bun începe să se deterioreze. 
N-ar fi mai firesc ca echipe de 
elevi și de tineri uteciști să fie 
îndrumate și spre acest obiectiv 
sportiv, mult mai aproape de a 
deveni ceea ce s-a gindit ini
țial ?

Cnii dintre edilii băimăreni 
„atacă" mai multe obiective în 
același timp, forțele nu sînt 
însă temeinic dirijate, incit ai 
senzația că lipsește spiritul gos
podăresc, capacitatea de a or
ganiza eît mai metodic lucră
rile. Cum ne-am dat seama, 
conlucrare există. Dacă ar fi și 
puțină ordine...

Finalele campionatelor repu
blicane individuale de lupte li
bere ale seniorilor, care au a- 
vut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute în Sala polivalentă din 
Craiova, nu s-au ridicat la un 
nivel tehnic deosebit. Adesea 
victoriile au fost obținute cu 
ajutorul procedeelor tehnice 
specifice luptelor greco-roma- 
ne (tururi de cap, „șuruburi", 
centurări laterale ș.a.). La 
drept vorbind, nici nu ne aș
teptam la altceva ; acestea sînt 
posibilitățile de moment ale 
sportivilor noștri, iar rezulta
tele obținute de ei în competi
țiile internaționale de dată mai 
recentă au fost — cum se știe 
— nemulțumitoare.

întrecerile de la Craiova, 
desfășurate pe baza noilor mo
dificări ale regulamentului, au 
relevat, totuși, sîrguința unor 
antrenori în pregătirea sporti
vilor lor. Nu întîmplător luptă
torii brașoveni de la Dinamo 
(antrenori Ion Bătrîn și Ion 
Iancău) și de la Steagul roșu 
(Ion Mureșan) au urcat pe po
diumul de onoare la 8 din cele 
10 categorii de greutate, cuce
rind nu mai puțin de 4 titluri 
de campioni republicani : Gh. 
Bîrcu (Steagul roșu) la 52 kg, 
Tr. Marinescu (Dinamo) la 62 
kg, Gh. Fodore (Dinamo) la 82 
kg și A. Ianko (Dinamo) la 
+100 kg. Brașovenii mai au și 
meritul de a fi ieșit învingă
tori în fața unor adversari 
considerați unanim drept prin
cipali favoriți. Tînărul Traian 
Marinescu, de pildă, l-a surcla
sat (15—7 p) pe fostul campion 
al categoriei 62 kg, Gigei An- 
ghel (Steaua).

Cum era de așteptat, luptă
torii de la Steaua (antrenori 
Gheorghe Șuteu și Alexandru 
Geantă) s-au numărat și Ia a- 
ceastă ediție printre protago
niștii confruntărilor. Vasile 
Pușcașu (100 kg), Gheorghe 
Rașovan (48 kg) și Ion Ivanov 
(90 kg) au obținut cu destulă 
ușurință tricourile de campioni, 
iar tînărul Petre Gheorghe (57 
kg) a furnizat o plăcută sur

priză, învingîdu-1 categoric 
(13—4 p) pe fostul campion Pe
tre Brîndușan (C.F.R. Timi
șoara). Nu este însă mai puțin 
adevărat că unii dintre steliști 
au concurat mult sub posibili
tăți — Gigei Anghel (62 kg) și 
Octavian Dușa (68 kg).

Să mai notăm reușitele unor 
luptători de la alte cluburi sau 
asociații sportive : Tache Dră- 
guș (Dunărea Galați), cîștigător 
nescontat în finala de la cat. 
68 kg, cu „olimpicul" Octavian 
Dușa (Steaua), Dumitru Buta 
(Vulcan București), unul dintre- 
puținii campioni care și-au 
păstrat titlul (cat. 74 kg), ju
niorul mic Gyorgy Kerekes 
(Comerțul Tg. Mureș) la 52 kg, 
Virgil Vișan (48 kg) și Paul 
Prisăcaru (+100 kg), ambii de 
la Rapid București.

Fără îndoială, campionii, cei
lalți luptători remarcați și-au 
înscris în palmares noi succese. 
Dar, evoluția lor — trebuie să 
recunoaștem — n-a fost prea 
aproape de cerințele nivelului 
internațional. Pe bună drepta
te, vicepreședintele F.I.L.A., 
antrenorul emerit Ion Corneanu 
— prezent la confruntările de 
la Craiova — a apreciat că 
„munca de pregătire in mai 
toate secțiile de lupte libere 
nu se desfășoară Ia un nivel 
corespunzător. Desigur, noul 
sistem de concurs, cu două se
rii, cu două reprize în Ioc de 
trei, fără avertismente de pe
nalizare, fără puncte „rele" etc. 
poate nu este cel mai potrivit 
în unele privințe. Probabil că 
va fi îmbunătățit. Cert este 
însă că timpul de luptă, deși 
micșorat cu o treime, li s-a 
părut, multor sportivi fără sfîr- 
șit, semn al pregătirii lor su
perficiale".

_ Arbitrii, asupra cărora vrem 
să ne referim în încheierea în
semnărilor de la aceste finale, 
au reușit să coteze cu exactita
te procedeele tehnice finaliza
te. Cei mai buni : Nicolae Ma
rinescu (Craiova), Mircea Ștru- 
lovici (Galați) și Lazăr Șoicu 
(Timișoara).

Costin CHIRIAC
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAM
DIVIZIA „A" LA TENIS DE MASĂ

O In cea de a treia etapă a re
turului Diviziei ,,A“ la tenis de 
masă s-au înregistrat următoarele 
rezultate : feminin : C.S. Arad 
II — Spartac Buc. 5—0, 5—0 ;
C.S. Arad I — Spartac Buc. 5—1, 
5—0 ; Progresul Buc. — C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea 5—0, 5—0 ; Metalur
gistul Cugir — C.S.M. Iași 2—5, 
5—3; C.S.Ș. Slatina — Voința 
Buzău 5—0, 5—0 ; C.S.Ș. Craiova 
— Gloria Buzău 1—5, 0—5 ; me
ciul C.S. Arad I — Politehnica 
Buc. — amînat ; masculin : Loco
motiva Buc. — Universitatea Cra
iova I 1—9, 0—9; Gloria Buzău — 

•Progresul Buc. 9—8, 9—7 ; Univer
sitatea Craiova II — C.S.M. Cluj- 
Napoca 4—9, 3—9 ; Tractorul Bra
șov — C.S.Ș. Craiova 9—0, 9—0 ; 
C.S.Ș. Bistrița — Constructorul 
Tg. Mureș 9—8, 9—4 ; C.S.Ș. O- 
dorheiu Secuiesc — Tricodava 
Buc. 9—8, 7—9.

(Rezultate transmise de C. Chi- 
riță, V. Popovici, I. Toma, I. Stă- 
nescu, A. Pialoga — coresp.).

O Biroul federației de tenis de 
masă a stabilit loturile și an
trenorii de lot pentru viitorul 
sezon competițional internațional.

SENIORI și JUNIORI, lot co
mun (antrenori, Paneth Farkas și 
Virgil Bălan) : Simion Crlșan, 
Ștefan Moraru, Cristinel Roma- 
nescu, Sorin Cauri, Horațiu Pin-

tea, Eugen Florescu, Mircea Ni- 
corescu, Andras Fejer, Paul Hai
tian, Vasile Florea, Călin Tom a, 
Viorel Bădescu, Tibor Galfi, 
Cristian Tiugan ; SENIOARE (an
trenor, Emil Prokopecz) : Eva 
Ferenczi, Maria Alexandru, Liana 
Urzică, Maria Alboiu, Olga Ne
meș ; JUNIOARE (antrenor, Lau- 
rențiu Gheorghiu) : Maria Alboiu,

„CUPA STEAUA" LA
în sala Giulești, foarte frumos 

decorată în interior, în pragul 
deschiderii noului sezon, a în
ceput turneul masculin de volei 
dotat cu „Cupa Steaua", compe
tiție de verificare în vederea 
debutului — duminică — al cam
pionatului primei divizii.

Programul primei zile a fost 
Inaugurat de formația clubului 
organizator, Steaua, și reprezen
tanta gazdelor în primul eșalon 
— Rapid. După un joc presă
rat cu multe faze interesante, 
dar și cu destule greșeli (mai 
ales la execuția serviciului), 
Steaua a cîștigat cu 3—0 (14, 4, 
12). Giuleștenii au lăsat totuși o 
bună impresie, avînd deseori mo
mente de joc chiar la nivelul mal 
valoroșilor lor adversari.

Arbitrii V. Vrăjescu și Z. Pă- 
tru au condus echipele : Steaua

Olga Nem 
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dith .Borbt
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BAZELE SPORTIVE? '
C.S.Ș. RM. SĂRAT
(Urmare din pag. 1)

olimpic. Echipele noastre de 
juniori sint in fruntea ierarhiei 
în campionatul republican de 
volei. Avem tinere speranțe cu 
care ne mîndrim : Florentin
Stoian, Laura Dumitrescu, Lu
minița Moșu.

In sala de sport, luminoasă 
și încăpătoare — despre care 
am aflat că a fost terminată 
prin munca patriotică a elevi
lor, sub conducerea unor maiș
tri zidari — profesoara Nina 
Preuțu, în haine de oraș, „con
ducea" antrenamentul a ... 4
voleibaliste.

Am ieșit și ne-am îndreptat 
spre terenul de handbal, aflat 
în spatele sălii de sport. Era 
pustiu. Ca și terenul de tenis 
de alături. Gardurile de sîrmă

care le împrejmuiau erau în
doite,_ cocîrjate. La cîțiva metri 
mai încolo — o clădire cu pe
reți coșcoviți, cu geamurile 
sparte și cu ușa bătută în cuie. 
Era... vestiarul.

— Vi s-au dat fonduri pen
tru repararea gardurilor și pen
tru refacerea vestiarului, a 
spus tovarășul Mircea Crăciun. 
Ce vă mai lipsește 7 •

— Am făcut contract cu în
treprinderea de gospodărie oră
șenească — i s-a răspuns.

— Pînă una-alta, de ce în 
sală se antrenau doar 4 fete, 
vestiarul în paragină, iar aces
te terenuri au gardurile rupte ? 
Cum înțelegem să folosim fon
durile ?

întrebările au rămas fără 
răspuns. Poate că, între timp, 
tovarășii de la Clubul sportiv 
școlar au avut răgaz să se gîn- 
dească și, mai ales, să proce
deze în consecință.
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„POLI“ TIMIȘOARA-WEST HAM UNITED 
1-0 (0-0),
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Călin 
lan) și 
(antre-

balului românesc, și Ghiță Licu, 
aflat la debutul său în această 
grea profesie — se găsește în evi
dent progres. Ne-a dovedit-o în
deosebi meciul cu Steaua, din 
Palatul sporturilor și culturii, 
derby în care dinamoviștii au 
fost foarte aproape de valoarea 
înaltă a campionilor țării. Este, 
avem convingerea, efectul întine
ririi echipei, al creditului acor
dat de tehnicieni jucătorilor cu 
mai noi state de serviciu, dar cu 
vigoare și dorință de afirmare. 
Poate că, de pildă, George Dogă- 
rescu ar trebui să joace chiar 
mai mult, aportul său în ofensivă 
putînd fi net superior actualei 
prestații (grevată de timpul scurt 
cît se află în teren). Pregătirea 
fizică superioară a handbaliștilor 
din șos. Ștefan cel Mare le per
mite acestora practicarea unui 
joc modern în apărare, mobil, 
atletic, în continuă mișcare. în 
această fază, Dinamo București 
deține nivelul cel mai înalt în 
handbalul nostru și nu este de 
mirare deoarece Oprea Vlase 
este un adevărat maestru crea
tor al defensivei. Celălalt moment 
al jocului, atacul, nu se situează 
la nivelul potențialului for
mației. Poate că totul pornește 
de la lipsa unui conducător de 
joc capabil să coordoneze și să 
canalizeze capacitatea colegilor 
pe făgașul eficienței, dar poate 
că aici este vorba și de dorința 
fiecărui dinamovist de a se re
marca, ceea ce duce la insubor
donare tactică. Oricum, Dinamo 
București este pe drumul reve- 
■ !rii și prin muncă (în cantitate 

are și de calitate superioară) 
_ oate ajunge să concureze cu 

■'succes nu numai pe plan națio
nal, ci șl în marile întreceri in
ternaționale intercluburi. Și, 
ceea ce este primordial, își poate 
spori contribuția la izbînzile e- 
chipei naționale.

In fine, componentă a grupului 
de elită, H.C. Minaur — pro
movată în sferturile de finală ale 
Cupei cupelor — a avut un finiș 
puternic. Cu temeritatea care-1 
caracterizează, antrenorul Lascăr 
Pană a scos din lot jucătorii 
care nu mai corespund ■* *-  ca 
vîrstă sau ca potențial — exi
gențelor sale și ale renumelui pe 
care șl l-a creat formația mara- 
mureșană, promovînd in corpore 
un contingent de tineri. Fluctua
țiile de formă (reflectate în re
zultate) s-au datorat lipsei de ex
periență a colegilor lui Iosif Bo- 
roș și Măricel Voinea. Dar Min
aur este pe un drum ascendent, 
marcat și de rezultatele ultime
lor runde ale turului campiona
tului și — sperăm — de parti
dele din sferturile de finală ale 
Cupei cupelor. Oricum, pe H.C. 
Minaur se poate conta în per
manenta ofensivă a handbalului 

-••românesc spre vîrful Ierarhiei 
mondiale.

Jucați din vreme numerele 
preferate ! FIECARE BILET — 
O ȘANSA DE A OBȚINE !
• Autoturisme „Dacia 1300“ 
șii „Skoda 120 L“ • 50 000,
25 000, 10 000 lei etc. • Ex
cursii în U.R.S.S. sau pe ruta 
R.S.C. — R.P.U. Se atribuie 
cîștigurî și variantelor cu 3 
numere din 18 sau 24 extrase! 
FORMULA TEHNICA AVAN
TAJOASĂ : 5 extrageri în 2
faze, cu un total de 42 nu
mere !

ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE — sîmbătă 8 noiembrie 
1980. Nu ocoliți prilejul de a 
vă număra printre marii cîști- 
gători !

Hristache NAUM

HANDBALISTELE NOASTRE
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PARTICIPĂ LA UN TURNEU 
IN R. F. GERMANIA

Echipa feminină de handbal 
a României a plecat în R. F. 
Germania pentru a parti
cipa la turneu! interna
țional care se desfășoară între 
6 și 9 noiembrie. Au efectuat 
deplasarea : Doina Kopacz, An
gela Ciubotă, Viorica Ionică — 
portari. Elena Ciubotaru, Viori
ca Cojocărița, Rodica Ionașcu, 
Eva Gaal, Maria Ionescu, Maria 
Igorov, Elena Leontc, Rodica 
Marian, Gheorghița Oprea, Ana 
Maria Răducu, Zoranka Stcfa- 
novici și Maria Torok — ju
cătoare de cîmp (conducător : 
Lucian Grigorcscn ; antrenori : 
Eugen Bartha și Remus Drăgă- 
nescu). Echipa României va 
juca cu R.F. Germania B la 6 
noiembrie, cu Olanda la 7 no
iembrie. cu Spania la 8 noiem
brie și cu R.F. Germania A la 
9 noiembrie.

nală
>
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iRSII 
hotare

TIMIȘOARA, 5 (prin tele
fon). Mulți spectatori pe sta
dionul „1 Mai“ după acel 0—i 
de la Londra, din prima manșă 
a Cupei cupelor : peste 20 000 
veniți cu gîndul și speranța că 
„Poli" ar putea răsturna acesl 
handicap în returul cu echipa 
West Ham United. Dacă refa
cerea handicapului era puțin 
probabilă, timișorenii au me
ritul de a fi luptat pentru a- 
cest scop cu multă ardoare, 
dominîndu-și adversarii, pro- 
ducînd momente dramatice în 
careul oaspeților in așa fel in
cit victoria cu 1—0 nu re
flectă superioritatea în jocul 
retur a celor eliminați. Din 
start, „Poli" — cu doi mijlocași 
foarte harnici și ingenioși la 
construcție (T. Nicolae, dar 
mai ales Dumitru) — a obligat 
echipa londoneză la o perma
nentă apărare, în multe mo
mente disperată.

Prima repriză, și cea mai 
frumoasă, a fost de-a dreptul 
infernală și neșansa, apoi por
tarul Parkes (in multe cazuri 
senzațional), ca și lipsa de de
cizie a atacanților timișoreni, 
au făcut ca gazdele să nu plece 
la cabine cu un meritat 2—0. 
Două momente psihologice au 
cîntărit enorm în desfășurarea 
partidei : min. 11 — Martin îl 
faultează pe Dumitru și timi
șoreanul va executa impecabil 
lovitura liberă de la aproxima
tiv 25 metri perpendicular pe 
poartă, însă balonul va întîlni 
„transversala"; min. 14 — Du
mitru execută corner de pe 
partea dreaptă, Păltinișan, așa 
cum îl știm, se Înalță și tri
mite puternic cu capul spre 
gol, dar Pike (rețineți: extrema 
stingă a lui West Ham United) 
va salva de pe linia porții ! 
Apoi au venit intervenția lui 
Parkes la „bomba" expediată 
de Dumitru (min. 31), indecizia 
lui Cotec (min. 35) și o nouă 
„bombă" a lui Păltinișan (min. 
38), cînd portarul oaspete s-a 
catapultat pur și simplu spre 
balon.

Repriza a două a debutat cu 
noi avalanșe de atacuri la care 
Parkes, fundașii Martin, Bonds 
și Holland au făcut adevărate 
minuni, numai pînă în min. 
48 însă : atunci, Ia o minge lu
crată de T. Nicolae, PĂLTINI
ȘAN a făcut o scurtă reluare, 
„întorcîndu-r*  pe Martin, după 
care a șutat năpraznic de la 16 
metri, mingea poposind în 
plasă.

Acesta a fost unicul gol al 
jocului, după care am mai 
consemnat ratarea lui Cotec 
(min. 57), șuturile violente ale

PUBLICUL CLUJEAN
- LIDER AUTORITAR 

IN „TROFEUL 
PETSCHOVSCHl"

Situația în „Trofeul Petschov- 
schi“ (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public) 
este următoarea după 13 etape :

1. Cluj-Napoca 10 ; 1. Galați 
9,85 ; 3. Iași 9,33 ; 4. București
9,23 ; 5—6. Rm. Vîlcea șl Slatina 
9,16 ; 7—9. Brașov, Pitești și Tg. 
Mureș 8,85 ; 10—11. Bacău și Ti
mișoara 8,83 ț 12—14. Craiova, 
Baia Mare și Petroșani 8,50 ; 15. 
Hunedoara 8,14.

L0T0-PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
• MÎINE PUTEȚI CIȘTIGA !

Pentru participanții care nu și-au 
procurat încă biletele, precum și 
pentru cei care au făcut acest 
Lucru, dar vor să-și sporească 
șansele de cîștig, reamintim că 
ASTAZI ESTE ULTIMA ZI de 
participare la tragerea obișnuită 
Loto de miine, 7 noiembrie 1980.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
5 NOIEMBRIE 1980. Extragerea I : 
9 21 32 8 5 44 ; extragerea a Il-a 
39 15 41 18 22 43. Fond total de 
cîștigurî : 1.275.520 lei, din care 
480.908 lei, report la cat. 1.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 26 OCTOMBRIE 1980. FAZA 
I. Cat. 1 : 3 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. 2 : 1 variantă 100% a 
15.000 lei sau o excursie de 2 
locuri în R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Ungară sau R. D. Germană 
și diferența în numerar și 3 va
riante 25% a 3.750 lei ; cat. 3 :
11 variante a 7.365 lei ; cat. 4 :
88,75 a 913 lei ; cat. 5 : 210 a 386
lei; cat. 6: 6.724 a 40 lei. FAZA A
II-a. Cat. A : 1 variantă 25% a 
12.500 lei ; cat. B : 16,75 a 6.450 
lei ; cat. C : 76 a 1.421 lei ; cat. 
D : 3.371,50 a 60 lei. 

lui Anghel (min. 59) și Păltini
șan (min. 60) la care, din nou, 
portarul londoijez și-a dovedit 
marea clasă. O victorie 
incontestabilă, obținută prin 
muncă (insuficientă însă pen
tru calificare) în fața unei e- 
chipe care a avut doar o sin
gură acțiune extrem de peri
culoasă ; aceea din min. 86 
cînd Alien, lansat de Brooc- 
king, a fost stopat curajos de 
Moise la marginea careului de 
16 metri. O victorie realizată 
mai mult de jucătorii din li
niile dinapoi, pentru că înain
tașii de profesie — Anghel, Ne- 
delcu și mai ales Cotec — s-au 
arătat inegali și impreciși.

Scorul general al dublei întîl- 
niri este de 4—1 pentru West 
Ham United care se califică în 
etapa a 3-a a „Cupei cupelor*.

Arbitrul italian Riccardo Lat- 
tanzi, ajutat de compatrioții 
săi Angelo Angelite și Romeo 
Papareste, a condus bine for
mațiile :

„POLI" : Moise — Vișan, 
Păltinișan, Șerbănoiu, Murar
— T. Nicolae (min. 68 Palea), 
Dembrovschi (min. 36 Șunda), 
Dumitru — Anghel, Nedelcu, 
Cotec.

WEST HAM UNITED : Par
kes — Stewardt (min. 32 
Brusch), Lampard, Bonds, Mar
tin — Allen, Holland, Goddard
— Neighbour (min. 63 Brooc- 
king), Cross, Pike.

Stelian TRANDAF1RESCU

marica: ACUM, PROGRESUL f Șl... VULCAN

Vlad Marica, liderul incontesta
bil al Progresului, n-a fost nici
odată „jucătorul săptămînii" de
oarece a vrut să fie... jucătorul 
lunii octombrie în campionatul 
nostru. Acest paradox confirmă 
de fapt o mare constanță în com
portare, la un nivel ridicat.

— Să vedem, Vlad Marica, de 
ce Progresul, care acumulase UN 
SINGUR PUNCT în primele cinci 
etape (!), a reușit să acumuleze 
nu mai puțin de 11 în următoa
rele opt și să se numere astăzi 
printre primele cinci-șase echipe 
la capitolul eficacității, fiind la 
egalitate de goluri cu... Univer
sitatea Craiova !

— Cronologic vorbind, să spu
nem că euforia promovării a du
rat cam mult și a determinat în 
mare măsură startul slab, care, 
mai ales după meciul cu Dinamo, 
jucat catastrofal, nu ne mai a- 
corda nici o șansă. Să mai adaug 
că l-am pierdut și pe Costică 
Zamfir care, chiar dacă astăzi s-a 
cam pierdut în... ceața fotbalului, 
pe noi ne-a ajutat foarte mult în 
cele șapte-opt etape în care a 
jucat, ceea ce nu a fost cazul 
cu Sandu Moldovan...

DIVIZIA „A“
• Pînă în prezent, în actuala 

ediție a Diviziei „A“ s-au înscris 
318 goluri : 228 gazdele, 90 oas
peții. Cea mai productivă etapă 
a fost a 6-a, cu 32 de goluri, iar 
cea mai săracă — a 3-a, cu nu
mai 16 goluri, exact jumătate 
din recordul campionatului.
• Golurile cu numere de jalon 

aparțin următorilor jucători : 
Cîmpeanu II (nr. 1), Augustin 
(nr. 100), Balaban (nr. 200) și 
Nicșa (nr. 300).
• Iată jucătorii care au reu

șit să înscrie mai mult de 2 go
luri într-un meci : Radu II — 4 
goluri, I. Mureșan, Gabor, Giu- 
chici, Fanici și Țevi — cîte 3.
• Dacă doi jucători — Țevi și 

Pițurcă — au izbutit să înscrie 
cîte 3 goluri în deplasare, în 
schimb, o întreagă echipă — 
Politehnica Timișoara — nu a 
marcat încă nici un gol pe tere
nurile adverse.
• Pe lista golgeterilor figurea

ză 141 de jucători. Cei mai mulți 
— cîte 11 — aparțin echipelor 
F.C. Argeș și F.C.M. Brașov, iar 
cei mai puțini — doar 4 — sînt 
trecuți în dreptul formației Po
litehnica Timișoara.

Cu sau fără amicalul cu 
Turcia (cum se știe, contra
mandat), hotărîrea federației 
de specialitate, a conducerii 
tehnice —- aceea de a convoca . 
tricolorii la stagii scurte de 
antrenamente și jocuri — 
fusese luată de mult, chiar 
înainte de meciul cu Anglia; 
în scopul PREGĂTIRII ȘI VE
RIFICĂRII CONTINUE, eșalo
nate pe întreaga perioadă care 
precede următorul joc al e- 
chipei noastre naționale în 
preliminariile C.M., revanșa 
cu Anglia, programată, la 
Londra, în 29 aprilie ’81.

O primă asemenea acțiune a 
și avut loc la începutul aces
tei săptămîni, cînd, cu excep
ția unor absenți motivați 
(Beldeanu, Cămătaru, Marcel 
Răducanu, Dumitru, Păltini- 
șan), toți ceilalți selecționabili 
au răspuns prezent la apelul 
antrenorilor Valentin Stănes- 
cu și Victor Stănculescu ; o 
acțiune UTILA, datorită con
trolului medical efectuat de 
dr. Dumitru Tomescu, ade
ziunii tuturor fotbaliștilor, a 
intervențiilor de pe margine 
în timpul jocului-școală dis
putat în compania lotului de 
tineret —, în dorința unanimă 
ca, pe viitor, „ll*-le  REPRE
ZENTATIV SA CONSTITUIE 
UN TOT PERFECT OMOGEN, 
O ECHIPA IN STARE SA 
CONTINUE LA PRTMAVARA 
SUCCESELE REPURTATE IN 
ACEASTA TOAMNA.

Intr-adevăr, în pofida timpu
lui neprielnic, a terenului 
greu, acoperit cu un strat de 
zăpadă, antrenorii n-au făcut 
rabat la nimic, netolerînd nici 
o degajare la întîmplare, sanc- 
ționînd „-căratul" Inutil al 
balonului, utilizarea pasei 
fără conținut tactic. Totul, în 
scopul asigurării unei cît mal 
mari și mai eficiente cursivi
tăți în joc, în circulația min

— Totuși, această bruscă as
censiune...

— Momentul hotărîtor a fost 
revenirea lui „Peniță" Moldovea- 
nu după jocul de la Pitești. Și, 
mai ales, revenirea acestui exem
plu de consilier tehnic (și nu nu
mai tehnic) care este Gică Po
pescu. In sfîrșit, Progresul care 
acum e și... Vulcan nu mai este 
echipa nimănui. Sprijinul pe care 
îl acordă echipei Ministerul con
strucțiilor de mașini s-a simțit 
din plin...

— Ceva despre noua față a e- 
chipei.

— O mare schimbare în pregă
tire. Antrenorii au, în perma
nență, tabloul „radiografie" al 
stării fizice a echipei, ca urmare 
a numeroaselor teste, pe care 
n-ai cum să le „minți". De aici, 
o atitudine mult schimbată față 
de viața sportivă. Antrenamentele 
sînt deosebit de atractive, pe pri
mul plan aflîndu-se intensitatea 
și nu cantitatea, care e o formă 
de a-i păcăli pe novici.

— Ce ne oferă viitorul ?
— Deocamdată am reușit să 

cîștigăm cinci puncte din șase în 
fața a trei echipe „europene" 
(Craiova, Steaua și „Poli"). Șta
cheta e, deci, foarte sus. Sper 
să continuăm spre +1 sau 2 în 
clasamentul adevărului.

— Cum explici faptul că Ma
rica joacă la 32 de ani mai bine 
decît la 25 ?

— Probabil că nu fac excepție 
de la evoluția multor jucători 
români. în orice caz acum subor
donez totul fotbalului. Am învă
țat „la bătrînețe" să schimb mult 
în regimul alimentar, am învățat 
să fac cam tot ce trebuie pentru 
forma de duminică, pentru că o 
muncă în gol, fără gîndul la du
minica meciului, mai mult strică.

— Ce-ți dorești, Vlad Marica ?
— Să am norocul lui „Loli" 

Lereter, pe care selecționerii nu 
l-au uitat la 34 sau chiar 35 de 
ani...

loan CHIRILA

ÎN CIFRE
• Din cele 115 partide dispu

tate, 84 au revenit gazdelor, 13 
s-au încheiat la egalitate, iar în 
18 victoria a fost de partea oas
peților. Deci, raportul punctelor 
este de 181—49, adică 78,7 la sută 
gazdele și 21,3 oaspeții.

® In 13 etape am consemnat 
înscrierea a 4 autogoluri : Bența
— pentru F.C.M. Galați, Gh. Ște
fan — pentru F.C. Baia ' Mare, 
Al. Nicolae — pentru Dinamo și 
I. Constantinescu — pentru „U“ 
Cluj-Napoca.
• La capitolul disciplină atrage 

atenția numărul mare de cartona
șe roșii : 16. Cei 16 provin de la 
9 echipe, în frunte aflîndu-se 
formațiile Jiul și A.S.A. — cîte 3. 
Sportul studențesc, Progresul- 
Vulcan , și Universitatea Craiova
— cîte 2.

® în 13 etape s-au dictat 29 
penalty-uri: 24 în favoarea gaz
delor, 5 pentru oaspeți ; 24 trans
formate, 5 ratate (Iordănescu 2, 
jj^hiu, Botez și Pițurcă).

Cele 18 divizionare „A*  au 
rulat pînă în prezent 349 de ju
cători; cei mai mulți — 23 — 
F.C. Argeș, iar cei mai puțini — 
16 — Corvinul. 

gii pe trasee mai puțin con
venabile partenerului de an
trenament.

Și, văzîndu-i, de pildă, pe 
craiovenii Negrilă și Țicleanu 
urcînd hotăriți pe culoarul 
coechipierului lor Crișan și 
transformîndu-se în extreme 
de circumstanță, ne-am gîndit 
că un asemenea spirit ofen
siv — ce conferă întregii e- 
chipe un plus de personali
tate— i-ar sta bine și în con
fruntările oficiale din primă
vară, cînd — spre deosebire 
de „Oslo“, unde, în final, au 
fost la un pas de înfrîngere 
din cauza cedării inițiativei 
—, fotbaliștii noștri vor trebui 
să caute să-și impună ei jo
cul lor, ducînd mingea cît mai 
departe de propria poartă.

„Tineretul" lui Cornel Dră- 
gușin și Mircea Rădulescu a 
constituit, marți, un bun 
sparring-partner pentru trico
lori ; atît în formula de echi
pă utilizată în prima parte a 
jocului — aceeași care a în
ceput partida, de la Ploiești, 
cu selecționata similară a An
gliei — cît și în varianta fo
losită la reluare. Cum s-a 
mai observat, nu de mult, în 
aceste coloane, sînt în repre
zentativa de tineret cîțiva ju
cători talentați, cu frumoase 
perspective de a progresa, ca 
C. Solomon, Bozeșan, Suciu, 
Geolgău (utilizat, marți, la lo
tul ,,A“) și Terheș. Ultimul, 
băimăreanul a mai îmbrăcat 
tricoul cu tricolor și oricînd 
va putea reveni în prima e- 
chipă a țării. Atît lui cît șl 
celorlalți, porțile naționalei le 
sînt... întredeschise. Cu toții 
vor trebui însă să CONVIN
GĂ, printr-o pregătire și com
portare fără cusur în parti
dele din campionat, la urmă
toarele convocări ale Ioturilor 
reprezentative, că se poate 
într-adevăr conta total pe ei!

Gheorghe NICOLAESCU

FINALUL SEZONULUI 
1980, CU GÎNDUL 

LA MECIUL
DE PE WEMBLEY!

Cu cît va fi mai bine pregătit 
viitorul sezon, cu atît se creează 
premisele unor "Comportări fruc
tuoase ale reprezentativei noastre 
în preliminariile C.M., pentru că 
acesta rămîne PRIMUL ȘI MA
RELE OBIECTIV al fotbalului 
nostru de performanță. Or, pen
tru a se realiza o cît mai temei
nică pregătire a „stagiunii 1981", 
este nevoie de asigurarea unei 
temeinice perioade de odihnă a 
fotbaliștilor fruntași, perioadă 
care include și absolut necesarele 
tratamente medicale în stațiunile 
balneare prescrise de medici.

Această mică introducere repre
zintă argumentul pentru sugestia 
pe care vrem s-o facem, în cele 
ce urmează, forului de speciali
tate în privința programării ul
timelor etape de campionat și a 
celor de cupă. Ne gîndim ca, 
aranjîndu-se (așa cum vom arăta 
imediat) ultimele date competițio- 
nale, să se poată închide, la 30 
noiembrie, sezonul de toamnă 
1980. Pentru asta opinăm ca — în 
locul rămas liber pe calendarul 
competițional prin amînarea jocu
rilor cu echipele Turciei (A și ti
neret), prevăzute la 26 noiem
brie —, să se programeze etapa 
de cupă în care intră 1 ;
tiție divizionarele „A". etapă 
proiectată pentru ziua de 3 de
cembrie. Ultima etapă de cam
pionat să rămînă Ia data de 30 
noiembrie, cum este și acum pre
văzută, renunțîndu-se însă la a 
doua etapă de cupă din această 
toamnă (anunțată pentru ziua de 
10 decembrie). încheind sezonul 
la 30 noiembrie, fotbaliștii din 
primul eșalon vor avea la dis
poziție cele 14—18 z’le pentru tra
tamente medicale și 12—16 zile 
pentru odihnă. în acest mod, la 
începutul lunii ianuarie (3—4 ia
nuarie) se va putea da startul 
antrenamentelor sezonului 1981 
care solicită foarte devreme echi
pa națională (la 29 aprilie ea va 
juca pe Wembley cu selecționata 
Angliei) și obligă deci Ia o foar
te timpurie, generală si cu toate 
forțele, atacare a pregătirilor. 
(Ef. I.).

ȘTIRI 9 ȘTIRI
• RESTANȚELE DIN 12 NO

IEMBRIE, AMINATE. Meciurile 
Politehnica Timișoara — Univer
sitatea Craiova și Politehnica 
Iași — Steaua (restanțe ale etapei 
a 8-a, reprogram ale pentru 12 
noiembrie) se vor disputa — în 
mod cert, ne asigi.ră, de astă- 
dată, F. R. Fotbal — miercuri 19 
noiembrie.

• DUMINICA, ÎN CAPITALA, 
în cadrul etapei a 14-a a Divi
ziei „A“, duminică sînt progra
mate, în Capitală, două partide 
care se vor disputa astfel : Pro
gresul Vulcan — A.S.A. Tg. Mu
reș, pe stadionul din strada dr. 
Staicovici și Dinamo — Politeh
nica Timișoara, pe stadionul Di
namo. Ambele întîlniri încep la 
ora 14.



SPORTUL HANDBALISTELE JUNIOARE

pregătirea meciului cu brazilia
Învingătoare In ungaria

Sala de tenis .,23 August0 
din Caoitalâ a fost ocupată de 
membrii echipei naționale, mai 
devreme decit se credea, aceas
ta bineînțeles din cauza iernii 
timpurii “ 
„rău* 4 ar 
bine, cum 
seama de 
„Cupa Davis*  
ziliei 
viitoi — se va desfășura pe te
ren acoperit. Or, reunirea lo
tului reprezentativ în aceste 
zile de început de noiembrie 
are ca principal obiectiv toc
mai pregătirea debutului în 
no ia ediție a supremei compe
tiții pe echipe a ..sportului alb°.. 
Marți dimineață — la numai 
cîteva ore după ce primise 
vestea admiterii sale printre 
studenții de la I.E.F.S. Bucu
rești — Florin Segărceanu pu
tea fi văzut exersînd lovituri

Dar un asemenea 
putea să fie sppe 
se spune, dacă ținem 
faptul că meciul de 

i“ cu echipa Bra- 
programat în martie

VOLEIBALISTELE
IN COMPETIȚII OFICIALE

La Belgrad, in meci pentru 
„Cupa cupelor0 la volei femi
nin. echipa locală Radnicki_ a 
dispus cu 
15—7) de 
Leixoes

3—0 (15—1. 15—3,
formația portugheză

A

în Cupa campionilor euro
peni, la volei feminin, echipa 
Slavia Bratislava a învins în 
deplasare, cu scorul de 3—0 
(15—2. 15—4, 15—3), formația
Cornelia Barcelona.

de serviciu și retururi în lung 
de linie, sau trimițînd la... 
punct fix, voleuri de dreapta 
și de stingă. Colegii săi, An
drei Dirzu și Laurenfiu Bucur 
așteptau să le vină rîndul, dar 
de fapt nu stăteau degeaba ci 
își consolidau pregătirea fizi
că, curățind zăpada din fața zi
dului de antrenament din afara 
sălii.

Am început cu acești trei tenis- 
mani însemnările noastre, de
oarece ei urmează să plece vi
neri dimineață într-un turneu 
de o lună de zile în țări scan
dinave. După terminarea an
trenamentului, Florin Segărcea- 
nu ne-a spus : „Sînt încă sub 
impresia reușitei Ia examenul 
de admitere la . I.E.F.S. Acum, 
după o întrerupere de aproape 
o lună a an Tenamentelor tre
buie să fac eforturi pentru a 
intra în formă. Sper să reu
șesc cit mai repede, intrucît ne 
așteaptă un meci greu, cel cu 
echipa Braziliei".

Antrenorul echipei naționale, 
Alexe Bardan, aflat lîngă ele
vii săi, ne-a informat asupra 
modului cum se vor desfășura 
pregătirile și pentru ceilalți 
membri ai lotului : „Cristinei 
Ștefănescu, Adrian Marcu, Li
viu Mancaș și Emil Hnat vor 
participa, inccpind de la 18 no
iembrie, la turnee in Polonia, 
Cehoslovacia, Ungaria și Bul
garia. In a doua jumătate a 
lunii decembrie ne vom regăsi 
la București și, împreună 
Dumitru Hărădău — care 
deveni, sper, colegul meu 
conducerea antrenamentelor 
vom stabili, în continuare, 
avem de făcut".

Ion GAVRILESCU

MUNCHEN, 5 (Agcrpres). — 
In primul tur al turneului in
ternațional feminin de tenis 
de la Stuttgart jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a în
vins-o cu 3—6, 6—4, 7—6 pe 
vest-germana Bettina Bunge, 
luîndu-și astfel revanșa pen
tru infrîngerea de la Stockholm. 
Alte rezultate mai importante : 
Margolin (S.U.A.) — Smith

(S.U.A.) 7—5, 6—1 ; Villiger_ (El
veția) — Marsikova 
slovacia) 7—5, 6—4 ;
(S.U.A.) — Nagelsen
6—1, 6—1 ; Acker (S.U.A.) —
Budarova (Cehoslovacia) 7—6, 
6—1 ; Jausovec (Iugoslavia) — 
Bohm (Suedia) 6—1, 6—3 ;
Mandliknva . (Cehoslovacia) — 
Potter (S.U.A.) 5—7, 6—4, 6—1.

(Ceho- 
Austin 

(S.U.A.)

La Eger s-a desfășurat dubla 
întîlnire am:calg de handbal 
dintre reprezentativele de ju
niori și junioare ale Ungariei 
și României. în primul meci, 
formația feminină a țării noas
tre și-a adjudecat victoria cu 
13—11 (10—6), în timp ce echi
pa de băieți a Ungariei a 
terminat învingătoare cu 23—18 
(11—10). Meciurile revanșă sînt 
programate astă-seară.

BAREMURILE VIITOARELOR
C. E. DE ATLETISn

UN DUBLU CAMPION OLIMPIC
LA LUPTE LIBERE

SE RETRAGE DIN ACTIVITATEAcompetitionalA
La Krasnoiarsk a avut loc o 

festivitate prilejuită de retra
gerea din activitatea competi- 
țională a cunoscutului sportiv 
sovietic Ivan Iarîghin, dublu 
campion olimpic la lupte libe
re — categoria semigrea.

In vîrstă de 32 de ani, Ivan 
Iarîghin se va ocupa în viitor 
de pregătirea tinerilor luptă
tori. Tn cei 15 ani de activitate, 
timp în care a fost prezent la 
toate marile competiții interna
ționale. Ivan Iarîghin a mai 
cucerit de două ori titlul de 
campion mondial, de trei pe cel 
european și a fost multiplu 
campion al U.R.S.S.

cu 
va 
în

ce

Congresul Asociației europe
ne de atletism, întrunit la 
Faro (Portugalia), a confirmat 
organizarea campionatelor eu
ropene din anul 1982 la Atena, 
in perioada 6—12 septembrie.

De asemenea, forul interna
țional a stabilit haremurile de 
participare la aceste întreceri, 
norme ce vor trebui realizate 
de către atleți între 1 martie și 
26 august 1982. Iată cîteva din
tre haremurile anunțate : mas
culin : 100 m — 10,3 sau 10,54 ; 
400 m plat — 46,8 sau 46,94 ; 
1500 m — 3:40,0; 5 000 m — 
13:40,0; 10 000 m — 28:30,0 ;
400 m garduri — 51,0 sau 51,14 ; 
înălțime — 2,20 m ; lungime — 
7,80 m ; greutate — 19,00 m ; 
suliță — 80,00 m ; Feminin : 100 
m — 11,4 sau ll,64v; 200 m — 
23,6 sau 23,84 ; 800 m — 2:03,3 ; 
1500 m — 4:10,0 ; 3000 m — 
9:15,0 ; înălțime — 1,86 m ; lun
gime — 6,40 m ; greutate — 
16,75 m ; disc — 56,00 m ; su
liță — 55,00 m.

temeri ti recordmeni
ai OLIMPIADE I SO

VLADIMIR SALNIKOV A INTRAT
ÎN LEGENDA ÎNOTULUI

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
GIMNASTICA • Desfășurat la 

Schoonhoven (Olanda), meciul 
internațional dintre echipele fe
minine ale Olandei și Ungariei 
s-a încheiat cu victoria ©aspe- 
telor, cu 181,85 — 169,05 puncte. 
La individual compus, pe primul 
loc s-a clasat Marta Egervari 
(Ungaria) — 37,40 puncte, urmată 
de coechipiera sa, Erika Csanyi
— 37,15 puncte.

HOCHEI • La Haga, într-un 
meci internațional amical selec
ționata R. D. Germane a întrecut 
cu scorul de 4—3 (0—1, 3—0, 1—2), 
formația Olandei.

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
în turneul internațional 
Bar (Iugoslavia), 
maestru sovietic 
cu 9 p, urmat 
(U.R.S.S.) - 8’/, 
(Bulgaria) — 7*/ a _____________
rundă, Smîslov a remizat cu I- 
vanovici, rezultat consemnat și în 
partidele Jivkovici — Tringov, 
Kurajița — Petrosian și Forintos
— Minici.

TENIS • La Quito se desfășoa
ră în prezent un turneu interna
țional, contînd pentru ,,Marele 
premiu F.T.L.T.'*.  Primele re-'

de la
conduce marele 
Vasili Smîslov, 
de Petrosian 

p (1) și Tringov 
p. In penultima

zultate înregistrate : 
(Brazilia) — Urpi 

6—4 ; Nunez 
(Spania) 
(Chile) 

Germania) 
(S.U.A.) 

6—3, 6—4.

Kirmayr 
(Spania) 

(Chile) - 
6—3, 7—5 ;

— Marten 
6—4 ; 

Alciati
• A început 

pe teren acoperit de la 
Primele

6—1, 
Vizcaino 
Prajoux 
(R. F.
Mayotte 
(Italia) 
turneul 
Stockholm. Primele rezultate : 
McEnroe (S.U.A.) — Taroczy
(Ungaria) 6—3, 6-0 ; G. Mayer 
(S.U.A.) — Pattison (Zimbabwe) 
6—2, 6—2 ; Fibak (Polonia) — S. 
Mayer (S.U.A.) 6—4, 6—2 ; Gunt- 
hardt (Elveția) — Stan Smith 
(S.U.A.) 6—4 6—1 ; Lutz (S.U.A.)
— Portes (Franța) 6—3, 6—1 ;
Teltscher (S.U.A.) — Gimenez
(Spania) 5—7, 6—0, 6—1. • In pri
ma zi a turneului internațional 
de la Hong Kong cehoslovacul 
Ivan Lendl l-a eliminat cu 7—5, 
6—3 pe Buehning (S.U.A.). Iar 
Tom Gullikson (S.U.A.) a cîștl- 
gat cu 7—6, 1—6, 3—2 jocul cu 
australianul Case. Alte rezultate: 
Manson (S.U.A.) — Dupre (S.U.A.) 
6—2, 3—6, 6—2 ; Stewart (S.U.A.)
— Krishnan (India) 7—5, 6—4 ;
McNamara (Australia) — Menon 
(India)

6—3.

ÎNTRECERILE
DE SCRIMA
(Urmare din pag. 71

Iată clasamentul primilor 
spadasini : 1. Mugurel Petcușin 
(Olimpia Craiova) 8 v d.b., 2. 
Gheorghe Nițu (I.E.F.S.) 8 v 
d.b, 3. Dan Curcă (Olimpia 
Craiova) 7 v, 4. Liviu Constan- 
tinescu (Olimpia 
(+8'. 5. Liviu 
Tg. Mureș) 6 v 
xandru Marin 
(—4).

întrecerea floretistelor se a- 
nunța din start deosebit de in
teresantă prin duelul dintre 
reprezentantele centrului de 
scrimă din Satu Mare și cele 
ale clubtilui bucureștean Stea
ua. De partea cui va fi vic
toria se întrebau cei prezenți 
in sală un pronostic fiind greu 
de dat cînd pe planșe urmau 
să evolueze componentele lotu
lui reprezentativ de tineret 
■isabeta Guzganu, Gabriela 
tuker, Rozalia Oros, Csila 
parcsics, Georgeta Bzca. 
iată că profitind de înfringe- 
rea Elisabetei Guzganu în fața 
foarte tinerei Eniko Tivadar 
(14 ani, eleva antrenorului Z. 
Zsak) și a eșecurilor coechi- 
oierelor sale Betuker și Ru
parcsics, Rozalia Oros se afla 
deia în posesia titlului înain
tea disputării ultimelor două a- 
salturi 1 Cîștigind cu 5—4 în 
fața Nadinei Crăiniceanu (Stea
ua), Rozalia Oros, eleva antre
norului Ștefan Haukler, s-a do
vedit acum cea mai bună. Mal 
ezitantă în prima parte a con
cursului, Gabriela Betuker și-a 
regăsit în final cadența, asigu-

Craiova) 6 v 
Buzan (A.S.U. 
(+3), 6. Ale- 
(I.E.F.S.) 6 v

: E- 
Be- 
Ru- 
Dar

Cîștigătorul „Oscarf,-ului înotă
torilor în 1979 a izbutit, de 15 
ori (pe 1500 m), ceea ce reu
șise J. Weissmuller (pe 100 m) 

în 1922
în 1938, japonezul Amano a fost 

primul înotător din lume care a 
înotat 1500 m în mai puțin de 19 
minute. 18 ani mai tîrziu, austra
lianul Murray Rose a reușit să 
coboare — pe aceeași distanță — 
sub 18 minute. Au mai trecut 12 
ani și în 1964, americanul Roy 
Saari (care a înotat și în ba
zinul Dinamo din Capitală) a de
pășit bariera celor 17 minute în 
„maratonul" înotului, pentru ca 
după alți 6 ani, uriașul John 
Kinsella (astăzi, campion al lu
mii în întrecerile de mare fond 
ale profesioniștilor) să devină 
primul om din lume care a par
curs distanța în mai puțin de 
900 de secunde.

Din 1970, performanțele specia
liștilor pe distanțe iungi au pro
gresat simțitor. Mani campioni, 
și nu au fost puțini aceia, s-au 
lansat într-o veritabilă cursă de 
domeniul frumoaselor legende ale 
sportului : cine va £1 primul care 
va izbuti — dar de 15 ori con
secutiv 1 — să egaleze, e un fel 
de a spune, performanța reali
zată de celebrul Johnny Weiss- 
mUller în 1922, la Almeda (100 
m în mai puțin de 60 de secun
de) T Au încercat, pe rînd, Tim 
Shaw șl Stephen Holland, „peș
tele zburător" de la Antipozi, dar 
au eșuat. Cel mai aproape de 
realizarea visului a foȘt tot un 
american, Brian Goodell (în 1976, 
la J.O. de la Montreal) pe care 
l-au despărțit de mult așteptatul 
record doar două secunde și 40 
de sutimi, practic, eit ai clipi de 
două ori din ochi...

Și iată-ne în seara zilei de 22 
iulie, în piscina Olimpiisld din 
Moscova, înaintea finalei olim
pice pe distanța „maraton*.  Pe 
culoarul 5, favoritul mulțimii și 
al tuturor specialiștilor din pisci
nă, blondul student în filologie 
din Leningrad, Vladimir Salnikov. 
Are statura și gabaritul ideale 
pentru un performer, 1,85 m și 
71 kg. Cu două luni înainte, cînd 
încă mai deținea recordul lumii 
pe distanța de 400 m (3:51,20) și-a 
aniversat cea de a 20-a primăva
ră. A pornit în cursă ca un bo
lid; brațele au lucrat extraordi
nar, bătaia picioarelor, abia per
ceptibilă, îi servea menținerii e- 
chilibrului și unei poziții (a cor
pului) foarte ridicată în apă. 
După primii 400 m — 3:59,95, du-

ACTUALITĂȚI

Asaltul de baraj care
M. Petcușin (stingă)

a

in

desemnat învingătorul probei de spadă, 
Foto : Ion MIHĂICĂ

G In campionatul Albaniei, după 
etapa a 4-a, pe primul loc în clasa
ment se află Flamurtari, cu 6 p, 
urmată de Besa și Partizani, cu 
același număr de puncte. în e- 
tapa a 4-a, Flamurtari a învins 
în deplasare cu 2—0 pe Tomorî?

• In competiția pentru „Cupa 
R.D. Germane", au fost programate 
meciurile din cadrul optimilor de 
finală. Rezultate 

— Rostock 0—3, 
3—1 ; Vorwârts 
Oder — Schwedt 
Berlin — Dessau

tehnice : Halle 
Bohlen — Aue 
Frankfurt pe 

3—1 ; Dynamo 
3—1 : Stralsund

pă următorii 400 m — 8:00,4-3 (mai 
slab decît propriul său record 
mondial, 7:56,49). La iq,00 m — 
10:00,85. Tribuna în picioare scan
da : „Vla-di, Vla-di l« Și Salni
kov s-a lansat într-un finiș im
presionant : 3:57,12 pe ultimii 400 
m, 58,05 pe ultima „sută" ! încă 
nici un alt înotător din lume nu 
a reușit ceva asemănător. La sfîr- 
șit, o veritabilă explszie de en
tuziasm a cuprins întreaga asis
tență. Pe tabela electronică a 
apărut rezultatul final : 14:58,27. 
O performanță care împreună cu 
cel ce a realizat-o vor intra în 
legendă.

După cursă, eroul Olimpiadei 
înotătorilor declara ziariștilor : 
„De patru ani (la J.O. de la 
Montreal a fost al 5-1 ea n.n.) nu 
visez decît această performanță. 
M-am antrenat zilnic cu Serghei 
Vaițehovski cîte 4—5, ore, timp 
în care parcurgeam, în medie, 
cîte 23 km. Am învățat muit 
de la înotătorii americani, 
care m-am antrenat în fiecaie 
an, cîteva săptămîni, țintind re
cordul la care ei rivneau cel 
mai mult. Sînt convins că pre
zența campionilor de peste O- 
cean, Ia finala din această seară, 
nu m-ar fi putut opri să-mi îm
plinesc visul". Și noi înclinăm 
să-l credem pe Vladimir Salni
kov, pentru că noul recordman 
al lumii pe distanța de 1500 m 
nu este altul decît cîștigătorul 
„Oscar“-ului înotătorilor în 1979 !

Adrian VASILIU

FOTBALISTICE
— Dynamo Dresda 
tive Leipzig 
2—1 ; “ “ 
Gera

— F. 
Karl

l—3 ; Lokomo- 
C. Magdeburg 
Marx-Stadt —F.C.

5—0.
Recordul de deschidere a sco- 
în campionatul englez arului 

fost realizat de atacantul Tommy 
Langley de la „Queens Park 
Rangers", care a înscris în cea 
de-a 6-a secundă a meciului cu 
Bolton Wanderers, pentru 
doua. Recordul precedent 
nea din anul 
Fayett, autorul unui gol 
cunda a opta a jocului.

1964 lui

liga a 
aparți- 
Jimmy 
în se-

rîndu-și locul secund 
Elisabetei Guzganu, pe 
învins-o și în asalt direct, cu 
5—2. Așa incit duelul Satu 
Mare — București s-a încheiat 
de această dată în favoarea ti
nerelor reprezentante ale Săt- 
marului, în primele 7 locuri 
aflîndu-se doar două floretiste 
din București.

Iată clasamentul primelor flo
retiste : 1. Rozalia Oros (C.S. 
Satu Mare) 10 v, 2. Gabriela 
Betuker (C.S. Satu Mare) 8 v 
(+24), 3. Elisabeta Guzganu 
(Steaua) 8 v ( + 16), 4. Csila 
Ruparcsics (C.S. Satu Mare) 7 v 
( + 16). 5. Georgeta Beca (CI. sp. 
șc Energia București) 7 v 
(+7), 6 Eniko Tivadar (Mon
diala Satu Mare) 5 v (—8), 7. 
Judith Szebestyeu (CI. sp. șc. 
Satu Mare) 5 v (—9).

Astăzi se dispută finalele la 
floretă feminin și spadă 
niori I, în proba pe echipe.

fața 
care h

ju-

IERI, IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Ieri după-amiază și Îndeosebi aseară s-au desfășurat meciurile retur din etapa a doua a cupelor 

europene la fotbal. Echipele subliniate s-au calificat pentru turul 
sferturile de finală vor avea loc la primăvară (4 
treia (optimi de finală) este programată la 26 
la închiderea ediției.

următor. In C.C.E. și Cupa cupelor 
și 18 martie), în timp ce în Cupa U.E.F.A. etapa a 
noiembrie și 10 decembrie. Iată rezultatele "sosite pînă

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI CUPA U.E.F.A.
— F.C. Basel
— Ț.S.K.A. Sofia
— Banik Ostrava
— Spartak Moscova
— Bayern Munchen 
— F.C. Nantes
— F.C. Aberdeen
— Real Madrid , 

marți seară)

CUPA CUPELOR
Fortuna Dtisseldorf 
Feyenoord 
Dinamo Tbilisi 
Politehnica Tim.
Slavia Sofia 
Newport County 
(Meci desfășurat

St. Roșie Belgrad 
Szombierki Bytom 
Dynamo Berlin 
Esbjerg B.K.
Ajax Amsterdam 
Intern azionale
F.C. Liverpool 
Honved
(Meci desfășurat

— F.C. Waterschei
— Hvidovre Copenh.
— F.C. Waterford
— West Ham United
— Sparta Praga
— F.C. Haugar 

marți seară)

(0-1)
(0-4) 
(0-0) 
(0-3) 
(1-5) 
(2-1) 
(1-0) 
(0-1)

(0-0) 
(2-1) 
(1-0) 
(0-4) 
(0-2) 
(0-0)

2—0 
0—1 
1—1 
2—0 
2—1
2—2
4—0
0-2

1—0
1—0
4—0
1—0
3—0
6—0

S.C. Lokeren 
Hamburger S.V. 
San Sebastian 
C.F. Barcelona 
Grassh. Ziirich 
Standard Liăge 
Eintracht Frankf./M. 
St. Etienne
F.C. Magdeburg 
Dynamo Dresda 
Boavista Porto 
Bohemianâ Praga 
Radnicki Nis 
Vorwărts Frankf./O 
A.Z. Alkmaar ’67 
(Meci desfășurat marți seara)

— Dundee United
— P.S.V. Eindh.
— Zbrojovka Brno
— F.C. Koln
— F.C. Porto
— F.C. Kaisers.'
— Utrecht
— St. Mirren
— A.C. Torino
— Twente
— SochauX-
— Ipswich Town
— Beroe St. Zagora
— V.f.B. Stuttgart
— Levski Spartak

0—0
2—1
2—1
0—4
3—0
2—1
3—1
2—0
1—0
0—0
0—1
2—0
2—1
1—2
5—0

Alte rezultate și amănunte în ziarul de mîine
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