
Un veritabil forum teoretic

al mișcării noastre sportive

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „DACIADA"
Ieri au luat sfîrșit, în sălile 

I.E.F.S. din București, lucrări
le simpozionului național con
sacrat — potrivit temei alese — 
— perfecționării organizării și 
desfășurării competiției spor
tive naționale „Daciada" și 
creșterea contribuției acesteia 
la dezvoltarea armonioasă, 
păstrarea sănătății populației, 
selecția talentelor sportive si 
îmbunătățirea performanțelor. 
Tema a fost dezbătută în cinci 
secțiuni deosebite, lucrările 
constituindu-se astfel într-un 
vast schimb de experiență al 
celor peste 200 de participanți 
la simpozion, dintre care 131 
au prezentat comunicări valo
roase, cuprinzînd un larg front 
al problematicii mișcării noas
tre sportive. Majoritatea lu
crărilor prezentate, cu subiecte 
complexe, propun măsuri sau 
finalizează inițiative practice, 
metodice, organizatorice, medi
cale etc, în scopul accelerării 
progresului și a realizării o- 
biectivelor noului program de 
dezvoltare a activității de e- 
ducație fizică și sport în peri
oada 1981—1985.

Oglinda fidelă a lucrărilor 
simpozionului o va da broșura 
ce va fi publicată. Plnă atunci, 
se poate aprecia că au fost 
audiate lucrări de un nivel 
metodico-științific corespunză
tor, cu aplicații practice și or
ganizatorice, bazate pe cerce
tare și adesea pe experimen
tarea în activitatea sportivă da 
fiecare zi. Iată de ce putem a- 
firma că și în acest domeniu 
„Daciada“ a fost deschizătoare 
de drum, înlesnind întrunirea 
unui veritabil forum teoretic, 
cu caracter politic-educativ, al 
mișcării noastre sportive.

In „Topul sportul", la săritură ln lungime 

DOUĂ ELEVE DIN ODOBEȘTI PE LOCUL I!
Intre unitățile de învățămînt 

participante la „Topul ziarului 
Sportul*' la săritura în lungi
me, iată un liceu cu un profil 
agro-industrial (cel care repre
zintă județul Vrancea) cu se
diul la Odobești.

O subliniere, din capul locu
lui : un sediu-model nu numai 
pe planul preocupărilor profe
sionale ale elevilor care se for
mează aici ca viitori muncitori 
și tehnicieni cu o înaltă cali
ficare într-un sector atît de 
important, cum este cel agri
col, ci și pe cel sportiv. Q ilus
trează numeroasele trofee — 
cupe și diplome — aflate în 
vitrinele liceului, cucerite in 
ultimii ani îndeosebi, in dife
rite concursuri și competiții, 
cu precădere la atletism (ta 
probele de cros) $1 handbal, 
pozițiile de frunte pe care 
s-au aflat elevii de aid între 
colegii lor din județ.

Am reținut opiniile expri
mate de prof. Maria Dobrovi- 
ceann, directoarea liceului : 
„Sportul stimulează Învățătura 
și munca in producție a elevi
lor, pe ogoare, în ferme. Toc
mai de aceea încurajăm toate 
inițiativele organizației de ti
neret in sprijinul educației 
fizice, a lecțiilor, care au un 
conținut mereu mai bogat, și 
al activității sportive de masă, 
tot mai cuprinzătoare. Dorim 
ca „Topul Sportul" să confirme 
aceste realități..."

AZI LA VIENA, REPREZENTANTELE TĂRII NOASTRE -FAVORITE
ALE TURNEULUI INDIVIDUAL LA C.E. DE
România —pc primul loc Ia clasamentul pc medalii

Sportul popicelor din Româ
nia, care se bucură de un fru
mos prestigiu în arena inter
națională, cîștigă noi lauri in 
aceste zile la Campionatele 
europene de juniori de la Vie-

IBOLYA MATHE

Cu toată dificultatea unei 
sinteze ad-hoc și a necesității 
de a concentra masa mare de 
idei expuse, vom încerca să 
rezumăm orientările prioritare 
ale lucrărilor, așa cum au re
ieșit ele din dezbaterile in 
cele 5 secțiuni.

In secțiunea I (cu tema 
„Conținutul, formele și mij
loacele privind perfecționarea 
„Daciadei"), majoritatea lucră
rilor au abordat problema efi
cienței sociale a competiției, 
au căutat căi noi pentru di
versificarea competiției în 
medii variate și adesea au e- 
vocat turismul ca aliat prețios 
al educației sportive. In sec
țiunea a n-a („Educația fizică 
și sportul In rindul preșcolari
lor, elevilor, studenților") di
recția principală de cercetare 
a fost modernizarea educației 
fizice școlare, fundamentarea 
dezvoltării fizice la preșcolari 
șl sporirea valențelor educati
ve ale orei de educație fizică. 
In secțiunea a III» („Educa
ția fizică, sportul și turismul 
in rindul oamenilor muncii de 
la orașe șl sate") s-a accen
tuat rolul campionatelor pe a- 
sociații, eficiența economică a 
gimnasticii la locul de muncă, 
în secțiunea a IV-a („Activi
tatea sportivă de performan
ță") lucrările s-au concentrat 
pe vasta problematică a selec
ției, ameliorarea antrenamen
telor și instruirea psihologică, 
în secțiunea a V-a („Dezvol
tarea bazei tehnico-materiale") 
s-a susținut valorificarea ba
zelor simple, crearea de apa- 
rataje ta condiții de eficiență 
economică, amenajarea sporti
vă a zonelor de agrement etc.

Pe fondul celor văzute, re
zultatele elevilor acestui liceu 
nu ne-au surprins de fel. Fap
tul că două eleve, Ecaterina 
Boneta șl Viorica Ștefan, și-au 
disputat locul I, stabilind cea 
mai bună performanță de pină 
acum, cu o săritură de 4,62 m 
(ambele eleve, din a doua În
cercare) și trecind in fruntea 
clasamentului general indivi
dual atestă o pregătire asigu
rată printr-o prezență conti
nuă ta activitatea sportivă de 
masă și mal ales bine organi
zată. Calendarul competițional 
al asociației sportive stă măr
turia. La fel se prezintă lu
crurile șl ta cazul băieților. 
Gh. Enoitt a sărit 5,47 m (din 
prima încercare), rezultat cu 
care se situează pe locul II ta 
clasamentul general individual 
al „Topului". Ceva mai mult, 
clasa a relevat o anumită o- 
mogenitate valorică, media pri
milor 10 fiind de 4,72 m, care 
aduce echipa pe locul III între 
unitățile școlare prezente plnă 
acum la această interesantă 
acțiune Înscrisă sub genericul 
„Dacladei".

Felicitări clasei pentru re
zultate șl, de asemenea, tlnă- 
rulul profesor de educație fi
zică Florin Crețu, care o pre-

Tiberiu ST AM A

(Continuare tn pag. 3-3)

na. Tinerii noștri popicari, și 
In special fetele, au avut in 
cele două probe ale C.E. o 
comportare excelentă. Ele au 
cucerit două medalii de aur 
— pe echipe și perechi — Ni-

MARIA ZSIZSIK
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FLORENȚA MIHAI:

„ÎMPREUNĂ CU VIRGINIA RUZICI, 
NE VOM APĂRA TITLUL MONDIAL 

CUCERIT DE DOUĂ ORI!"
Florența 
Mihai, 
pregătită 
pentru.- 
ripostă, 
așteaptă 
cu 
optimism 
Universiada

Sezonul internațional estival 
— de pe acum în plină desfă
șurare la Roma. Paris și. in cu- 
rînd. la Londra — face ca pre
gătirile tenismanilor noștri pen
tru Universiada de la București 
să fie efectuate direct în arena 
competițională, acolo unde de 
fapt se forjează, se călesc for
țele jucătorilor fruntași.

Iată de ce profităm de fiecare 
popas acasă al candidatilor noș
tri la onorurile Jocurilor Mon
diale Studențești, pentru a afla 
stadiul preparativelor lor. Zi
lele trecute ne-a vizitat la re
dacție Florența Mihai, una din
tre valoroasele noastre tenisma- 
ne. întoarsă după turnee succe
sive, în circuit, în Anglia si Ita
lia. După o indisponibilitate pa
sageră. ea șl-a reluat antrena
mentele la București, pe terenu
rile clubuiui de care aparține : 
Dinamo.

In cursul circuitului italian, a 
reușit accesul în finală la Ca
tania, pierzînd la cehoslovaca 
Plchova. cu 5—7. 6—1. 6—4. Tot 
acolo a ajuns In finală si la 
dublu (împreună cu italianca 
Simmonds), pierzînd în fata pe
rechii Plchova-Skucherska (Ce
hoslovacia) cu 6—2, 6—3. In 
schimb, la Latina (lingă Roma), 
Florența Mihai, cu aceeași par
teneră. a ciștigat proba de du
blu : 7—6. 6—2 cu Bohm-Feldin 
(Suedia). Aici, iarăși în finală 
la simplu, pierzînd de astă 
dată la Piskackova (Cehoslova
cia) cu 6—7, 6—2, 7—5. Dintre 
rezultatele bune din Anglia sînt 
cunoscute cele de la Chichester, 
unde n-a pierdut decît în fina
lă. Să adăugăm semifinalele de 
la Bournemouth : Amiach (Fran
ța) —— Mihai 7—6, 6—3, și de la 
West Worthing : Mundel-Mihal 
5—7. 6—4, 7—5 (după ce Flo
rența eliminase pe australianca 
Booth cu 6—1. 6—4).

După propriile-i mărturisiri, 
desele confruntări cu adversare 
de diverse calibre si cu variate 
stiluri de ioc au contribuit la 
progresele Florenței Mihai. Eh 
se simte mai stăpînă acum pe 
lovitura de dreapta și antici

POPICE (juniori) 
neta Badea și Olga Psihas și 
una de argint, tot la perechi 
— Maria Zsizsîk și Ibolya 
Mathe, iar băieții au obținut o 
medalie de bronz, Ia echipe.

După disputarea celor două 
probe, clasamentul pe medalii 
arată astfel : 1. România 4 (2 
aur — 1 argint — 1 bronz), 2. 
R. F. Germania 3 (1—2—0), 3. 
Iugoslavia 2 (1—1—0), 4. Un
garia 2 (0—0—2), 5. Austria 1 
(0—0—1).

La ultima probă a campio
natelor, cea individuală, care 
se va disputa azi la Wiener- 
stadthalle (la care au drept de 
participare primii 20 de băieți 
și tot atîtea fete in urma adi
ționării punctelor din con
cursurile pe echipe și perechi), 
vor participa 10 sportivi ro
mâni, cinci fete și cinci băieți. 
La fete pe primele două 
locuri, deci cu cele mai bune

(Continuare in pag. a 4-a) 

pează mai bine situațiile de pe 
teren. Fără a mai adăuga că 
jucînd pe suprafețe mereu al
tele își îmbogățește experiența 
în domeniul care formează su
biectul tezei ei de licență la 
Institutul pentru educație fizi
că și sport din București : „Stu
diu privind influența difcriteloi 
suprafețe de joc asupra execu
țiilor tehnice, a orientării tac
tice și a metodicii de pregătire 
a tcnismanului".

Buna carte de vizită studen

In vederea meciului cu Norvegia, din preliminariile C.M.

IERI S AU REUNIT COMPONENT» 
LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL

Cei 18 componenți ai lotului reprezentativ, împreună cu antre
norii Valentin Stănescu și Victor Stănculescu, la citeva minute 
după reîntilnirea lor de ieri dimineață Foto : Ion MIHAICA

Lotul reprezentativ de fot
bal s-a reunit ieri diminea
ță. la sediul F.R.F., în ve

derea pregătirilor pentru meciul 
cu Norvegia, din preliminariile 
C.M., programat, miersuri 3 
iunie, pe stadionul „21 Au
gust" din Capitală.

După etapa de campionat, 
din lotul lărgit, de 22 de ju
cători, antrenorii Valentin Stă
nescu și Victor Slăriculescu 
s-au oprit asupra următorilor 
18 : Iordache, Cristian — por
tari ; Ncgrilă, Șlefănescu, Sa- 
meș. Dinu, Tilihoi, Munteanu 
II, Ungureanu — fundași ; 
Stoica, Beldeanu, Iordănescu, 
Țicleanu — mijlocași ; Crișan, 
Câmătaru, M. Sandu, Bălăci, 
M. Răducanu — înaintași. S-a 
renunțat la portarul Moraru, 
trecut la lotul de tineret, la 
fundașii M. Zamfir si AL Ni- 
colae șl la înaintașul Țălnar.

Componențli lotului repre
zentativ se află acu.n la Sna- 
gov, unde vor ef setua un

I

țească a Florenței Mihai e com
pletată cu cele două titluri da 
campioană mondială universita
ră, în proba de dublu (1977 și 
1979). „Virginia Ruzici mi-a pro
mis — spune Florența Mihai — 
că vom juca din nou împreună 
și la Universiada dc la București 
pentru a ne putea apăra ca 
demnitate titlul, acum -at home1*' 
cum se spune. Si sper să reu
șim pentru a treia oară, mai 
ales că ne înțelegem foarte 
bine", (vib).

complex program de pregăti
re. Ziua de ieri a fost afec
tată unui exigent control me
dical, dr. Dumitru Tomescu 
dindu-și avizul asupra stării 
de sănătate a fiecărui jucător. 
Tot ieri, toți cei 18 jucători au 
urmat și un program de refa
cere. Dintre componenții lotu
lui, portarul Cristian acuză 
dureri la cot, determinate de 
o bursită care a recidivat El 
va fi supus unui tratament in
tensiv, cu intenția de a fi re
făcut pe deplin pină miercu
rea viitoare. Astăzi și miine 
sînt programate cite două an
trenamente, înaintea cărora 
antrenorii lotului vor discuta 
cu jucătorii unele aspecte de 
ordin tactic, legate, firește, da 
datele meciului Norvegia — 
Ungaria, a cărui Înregistrare 
pe film va fi urmărită de »•- 
lecționabilL Programul pregă
tirii cuprinde și un joc de v»- 
rificare.



UN JUNIOR IN POARTA UNEI DIVIZIONARE PE SCURT
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f O/? MENII arene cimeoTo are
Cu doi ani în urmă, la un turneu 

final de handbal rezervat juniorilor, 
din echipa care cîștiga titlul — C.S.Ș. 
Dinamo Brașov — se remarca un tî- 
năr portar zvelt, cu multă persona
litate, ale cărui indicații erau ur
mate cu strictețe de coech:pierii săi. 
Și dacă atunci brașovenii au ocupat 
primul loc, faptul a fost șl urmarea 
evoluției foarte bune a lui George 
Jerebie (născut la 12 martie 1962). 
ale “ ' “ - - .
raj 
fost 
terii 
Iași,

CU-cărui reflexe, al cărui
și a cărui precizie au 

remarcate nu numai de specia- 
prezențl în Sala sporturilor din 
ci și de tehnicienii handbalu

lui. Elev al profesorului Remus Dră- 
gănescu — antrenor care l-a inițiat 
în handbal — tfnărul sportiv brașo
vean a trecut prin toate posturile 
de jucător de cîmp, pentru a se 
opri... în poartă, unde a și rămas ! 
Ce face acum George Jerebie 7 Cali
tățile de care dispune l-au propulsat 
repede printre fruntașii generației 
sale, acum apărlnd poarta diviziona
rei ,,A“ Dinamo Brașov. Să preci
zăm că Jerebie are dublă legitimare, 
el fiind și titularul postului în echi
pa de juniori C.S.Ș. Dinamo Brașov. 
Iubitorii handbalului îi așteaptă pro
gresele (1. Gv.)

„ANONIMUL CRESCĂTOR DE VOLEIBALIȘTI
De 9 ani de cind a venit la Sibiu, 

din orașul chlmiștilor, Copșa Mică, 
profesorul Nicolae Aleman continuă 
să trăiască In modestie. Și totuși, 
la locul lui de muncă, adică la 
Clubul sportiv școlar din Sibiu, mai 
precis la catedra de volei, este cu
noscut de elevii săi ca un dascăl cu 
multă personalitate, bine pregătit, se
rios șl eu multă tragere de inimă. 
Dar, poate, pentru că este, conco
mitent, un om de o rară modestie, 
rezultatele sale din aria voleiului de 
performanță, obținute de-a lungul 
anilor, au rămas parcă neobservate. 
Mulți dintre elevii descoperi ți și for
mați de Nicolae Aleman au fost pro
movați în echipe din primul eșalon 
al voleiului nostru, unii dintre ei a- 
vînd chiar cinstea d« a face parte 
din reprezentanta țării în întUntri 
Internaționale. Se detașează Mircea 
Tu teica, cei mai bun produs al sec
ției, component al lotului național 
de juniori în perioada 1978—80 și care

acum face parte din sextetul de 
bază al echipei Explorări Baia Mare. 
Tot pe prima scenă a voleiului ro
mânesc se mai află șl Viorel Cră
ciun, Petre Scheau (ambii la Tracto
rul Brașov) șl Bogdan Coman (la 
Rapid București), în timp ce alții ac
tivează în divizia secundă : Vasile 
Rahoveanu (Voința Alba Iulia), Ilie 
Roșu (Constructorul Arad), Eugen 
Toader (Metalul Hunedoara). Prezen
te în turneele finale ale Diviziei 
școlare și de juniori I, din 1974 pînă 
in 1980 (consecutiv t), echipele pre
gătite de profesorul Aleman s-au 
bucurat de aprecieri unanime pentru 
evoluțiile lor.

Anul acesta, speranțele profesorului 
siblan se leagă de promovarea unor 
noi elemente de valoare de prima 
scenă a Diviziei naționale „A" : 
Gheorghe Topîrceanu (1,90 m), Alin 
Dumitrescu (1,88 m) șl Paul Șariea 
(1,94 m). îl așteptăm ! (Hie TONES- 
CU — coresp.)

ANIVERSARE. Pro
fesorul Ion Făgă- 
rășanu de la Casa 
pionierilor și șoimi
lor patriei din Bis
trița aniversează 30 
de ani de cind aju
tă sute și sute de 
copii să facă primii 
pași într-un sport 
cu largi implicații 
în formarea Ier 
pentru viață : mo- 
delismul. Numai în 
anul care a trecut, 
5 dintre elevii săi 
au cîștigat titluri 
de campioni repu
blicani în diferite 
clase de modele, 
printre care șl... Ion 
Făgărășanu-fiul.

RECORDURI ÎN 
SERIE. Un început 
de an foarte bun 
pentru junioara di- 
namovlstă Maria 
Macovei, elevă a 
reputatului antrenor 
emerit Ștefan Pe
trescu șl a Tul Dan 
Iuga : o frumoasă 
serie de recorduri 
personale, la pistofl 
standard, neuă pro
bă olimpică. Iat-o » 
567 p, la Campiona
tele naționale de 
sală, în martie ; 
573 p, la „Cupa ti
neretului* tot în 
martie ; 574 p, la 
Campionatele Inter
naționale ale Bulga
riei, în aprilie ; 581 
p, la campionatul 
Capitalei, zilele tre
cute. Ultima cifră 
este competitivă pe 
plan internațional.

Baza sportivă Olimpia tot mai frumoasă

„MUNCIND AM CRESCUT MARI Șl VOINICI..."
Cu putină vreme în urmă Con

siliul municipal pentru educație 
fizică 81 sport București a făcut 
• trecere în revistă a modului 
cum sînt întreținute, cum sînt 
gospodărite, bazele sportive ale 
cluburilor 81 asociațiilor mari din 
Capitală, cum sc folosește fiecare 
palmă de pămfnt din incinta a- 
cestorâ. Șl cum marile unități 
sportive se află în întrecere în 
acest sens, analiza făcută s-a 
considerat o etapă, la capătul că
reia s-a alcătuit un clasament, 
așa cum sade bine în activitatea 
sportivă șl s-au acordat diplome 
de onoare. Lecui I a revenit 
Clubului sportiv Olimpia. Care 
este secretul acestei... per f or man -

țe 7 Ca să afli răspuns la între
bare trebuie . să vizitezi stadionul 
din Calea Dudești acolo unde 
își călesc f-orțeie prin antrena
mente și competiții tinerii de 
la Olimpia. Cine cunoaște baza 
mai de mult va constata, de cum 
o va îmbrățișa cu privirea, că 
aceasta și-a schimbat fața : te
renurile sînt excelent întreținute, 
iar animația de pe ele nu con
tenește din zori pînă-n asfințit ; 
aleile împrejmuite de verdeață te 
îmbie să le măsor! cu pasul, pe 
spațiile libere au apărut șiruri 
de pomi, în jurul clădirilor... 
grădini de zarzavat, în care cresc 
salată și ceapă șl ridichi de 
lună. .

Da, înț. 
la baza C 
a fost in 
se cultivă 
dere — i 
puri de 
performer 
pentru a 
pînă acul 
strat de 
secția de 
nile cu 
„Doar mt 
șî voinice 
Ioachinciu 
Mitocul D 
ceava — 
rinții. așa 
noștri. Și 
ment spoi 
nește, așa 
rtndul în 
șeful ciut 
cel mal 
bine și îi 
al sportul

UN SIMBOLIC PAHAR DE ȘAMPANIE

„TOPUL SPORTUL*4 LA
(Urmare din pag. 1)

gătește cu dăruire și compe
tență.

Iată și rezultatele. BĂIEȚI :
l. Gb. Eneiu 5,47 m., 2. I. Bo- 
eăneț 5,00 m, 3. M. Rotaru 4,85
m. , 4. V. Androne 4,82 m., 5. 
AL Țăranu 4,80 m., 6. L An- 
drieș 4,62 m., 7. D. Lupți 4,53 
m„ 8. I. Bălăci 4,47 m., 9. D. 
Dinică 4,36 m. 10. Ad. Duda 
4,34 m. Media generală : 4,72 
m. în cazul fetelor consem
năm numai rezultatele indivi
duale, deoarece clasa respec
tivă, avînd un efectiv mal mic 
de 10, nu poate fi Inclusă In

SĂRITURA IN LUNGIME
clasamentul pe echipe : 1—2. 
Eeaterina Bonciu, Viorica Șfe- 
fan 4,62 m., 3. Elena Popescu 
4,43 4. Carmen Duca 4,40 m., 
5. Maricica Dulbac 4,3G m.

După acest test, clasamen
tele generale ale „Topului 
Sportul" se prezintă astfel : 
INDIVIDUAL, BĂIEȚI : 1. Ci- 
prian Cheșcă (Lie. „B. P. Ilaș- 
deu“ Buzău) 5,90 m., 2. Gheor
ghe Enoiu (Lie. agroind. Odo- 
bești) 5,47 m„ 3. Radu Anghei 
(Lie. „Vlaicu Vodă" C. de Ar
geș) 5,30 m (I), 4. Daniel Sin
ea (Lie. ind. mec. 2 Cimpina) 
5,30 m (ID. 5. Vasile Dinu 
(Lie. ind. mec. 2 Cimpina) 5.06

m., 6. Cristian Florea (Lie. 
ind. mec. 2 Cimpina) 5,05 m. 
FETE : 1—2 Eeaterina Bonciu 
și Viorica Ștefan (Lie. agro
ind. Odobești) 4,62 m, 3. Cris
tina Silveanu (Lie. ind. mec. 
2 Cimpina) 4,60 m., 4. Elena 
Popescu 4,43 m., 5. Carmen
Duca 4,40 m., 6. Maricica Dul- 
hac 4,36 m (toate de la Lie. a- 
groind. Odobești). ECHIPE, 
BĂIEȚI : 1. Lie. „B. P. Haș- 
deu“ 4,86 m, 2. Lie. ind. mec. 
2 Cimpina 4,79, 3 Lie. Agro
ind. Odobești 4,72 ; FETE : 
Lie. ind. mec. 2. Cimpina 3,82 
m., 2. LIc. „B. P. Hașdeu" Bu
zău 3,73 m„ 3. Liceul „Vlaicu 
Vodă" Curtea de Argeș 3,70 m.

Următorul „Top" al ziarului, 
la Sighetu Marmației (județul 
Maramureș).

Mulți. vizitatori din lumea spor
tului. slmbătă sd duminică, la O- 
radea, alături de numeroși turiști 
români și străini. Se putea ve
dea șl după aglomerația din can
tine și restaurante. Slmbătă sea
ra. la .Dacia" abia am găsit îm
preună cu instructorul C.N.E.F.S., 
lancu Mergiani, două locuri la o 
masă, pentru cină. La acea masă, 
un tinăr liniștit, cu fața lumi
nată parcă de e bucurie tainică 
sorbea cu vizibilă satisfacție c 
cafea. Cunoocîndu-1 pe companio
nul meu. tînărul ne-a făcut stă
ruitor semn să ne așezăm. Așa 
l-am cunoscut pe antrenorul de 
lupte ora iov eon Alexandru Mo- 
torga. aflat acolo eu cei mal

mici „herculi" ai Băniei La cam
pionatul republican. Mă așteptam 
să deslușesc motivele satisfacției 
în vreun important succes al 
luptătorilor săi în ziua aceea. 
Dar cu surprindere aveam să 
aflu că bucuria venea din altă 
parte. „N-ați auzit Ia radio că 
Anișoara Cușmlr a bătut recor
dul național la lungime ? Peste 
6.90 metri. Ei, ce ziceți 7" El. ce 
să zicem 7 Că e bine. „Da, dar 
e foarte bine, că e fata clubu
lui nostru, a C.S.M.-uIui cralo- 
vean... Și nu crește prestigiul 
nostru 7 Pentru ăsta aș vrea să 
ridic un pahar de șampanie..." 
Pînă la urmă, șampania a fost 
doar o metaforă, un simbol, dar

mi-a stăru 
de eviden 
lupte, pen 
clubului s 
la cîteva 
Oradea. Șl 
să știu ce 
C.S.M.-uIui 
succeselor 
nărului a 
rîndul căr< 
generală 1 
tind culori 
declarat a 
din corn pe 
afl țării ( 
pierdut 0. 
antrenorul 
lea Bercea 
căci acum 
că, la rlnd 
cat șl el 
șampanie...

IMAGINI DEFORMATE, IN OCHII CELOR MICI.
într-e zi splendidă, . 

mult, în Parcul sportiv 
se desfășura .Festivalul 
verii" cuprinzînd, între 
multe competiții sportive _ _ _ 
să. Pe terenul central, de pildă 
s-a disputat și finala de fotbal, 
pe sectorul 2, tn „Cupa Româ
niei". între două formații com
puse din jucători care, în afara 
arenei, sînt muncitori harnici în 
diferite secții de producție ale 
unor întreprinderi bucureștene. Tn 
viața de toate zilele unii sînt 
depanatori de utilaje de calcul la 
IJ.R.U.C. iar ceilalți — specialiști

cu soare 
Dinamo 
prlma- 
altele, 

de ma-

ATLETISM
SERIA marilor concursuri atle

tice ale sezonului 1981, Inaugu
rată la sfirșitul sâpt&mtnil tre
cute, prin concursul republican 
de primăvară al seniorilor con
tinuă. lată, chiar de astăzi, cu des
fășurarea probelor de decatlon 
șl heptatlon, din cadrul campio
natelor naționale de seniori, ti
neret si juniori I. întrecerile vor 
avea loc pe Stadionul Republicii 
astăzi (ora 9.30 șl ora 16) șl mll- 
ne (de la ora 9,30). MItne, adică 
■Imbătă. șl apoi duminică, va a 
rea loc concursul republican de 
primăvară al juniorilor mari de 
cat. I. tot pe stadionul din Dea
lul Spirit

Tot la sfirșitul acestei săptă- 
mtnl are loc șl etapa de zonă a 
campionatului republican al ju
niorilor de cat. a m-a. compe
tiție din cadrul JDacladel”. Con
cursurile se vor desfășura la Sa- 
tu Mare. Arad. Rm. vocea, Ttr- 
govlște Buzău si Iași.

Săptâmtna viitoare programea
ză, In afara mai multor starturi 
tn competiții internaționale (In 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia) 
d două concursuri interne de 
amploare ; finalele campionate
lor republicane școlare, la Cra
iova (6 și 7 iunie) șl concursul 
dotat cu „Cupa Clubului atletic 
universitar", la București, pe Sta
dionul RepubllcH, tot la 6—7 fu
nie.
BASCHET

FINALISTELE „DACIADEI" (ca
lificate în urma desfășurării fa
zei efli minatorii a competiției) : 
MASCULIN : selecționata munici
piului București, selecționatele 
județelor Cluj, Constanța. Iași» 
Sibiu șî Timiș ; FEMININ : 
Bihor, Brașov, București, Cluj, 
Mureș șl Timiș. Turneele finale 
▼•r avea loc tn noua sală Rapid 
din București. între 10 șl 14 Iu
nie • BALCANIADA DE SENI
ORI. programată Inițial să se 
dispute între 16 sl 20 septembrie, 
a fost amtnată. întrecerile se vor 
desfășura între 23 și 27 decem
brie. în Bulgaria.
• în Sala sporturflor din CTuj- 

Napoca au continuat întrecerile 
turneului final al „Cupei Româ
niei" la baschet feminin.

UNIVERSITATEA CLUJ NAPO
CA — OLIMPIA BUCUREȘTI 82- 
<3 (37—33) Partida a fost foarte 
disputată timp de 22 de minute, 
eînd scorul era de 38—37 în fa
voarea gazdelor, perioadă tn care 
replica bu cu reșten celor a fost 
peste așteptări. în continuare 
campioanele au dominat autoritar 
șt doar descalificarea Doinei Mate 
(în min. 32 pentru 5 greșeli per
sonale) șl introducerea jucătoa
relor de rezervă au făcut ca di
ferența de pe tabelă să nu ia 
proporții și mai alarmante. Au 
înscris : Bolovan 24. Merca 24. 
Mate 16, Anca 8, Jur că 6, Tar- 
nlța 4, respectiv latan 16, Ghl-

CAMPIONATE - COM PE TITII
feacu 16, Tănășescu 9, Marlnc-J(
1, Anghelliu 7, Tarandno 4, 
Constantin 2. Au cendus bine N. 
Constan tinescu (București) șl L 
David (Botoșani).

POLITEHNICA C-S.Șc. 2 BUCU
REȘTI — PROGRESUL BUCU
REȘTI 77—62 (51—32). Student <*e
cu o formulă inedită (datorită 
absenței a 7 titulare) au condus, 
totuși, de la Început datorită 
prestației remarcabile a trio-ului 
Ptrșu — Chvatal — Roșianu. Au 
marcat Roșianu 22, Chvatal 20. 
Ptrșu 16, ni« 11. Keresztesy 6, 
respectiv Pușcașu 22, Dlvolu 18, 
Capelovicl 14, Simloană t, Nuța
2. Au arbitrat bine L Szabo (Cluj 
Napoca) șl Gh. Radu (Constanța)

VOINȚA BUCUREȘTI — CKI- 
ȘUL ORADEA 76—66 (45—34).

(Mircea RADU — coresp.) 
ORIENTARE TURISTICA
tN ÎMPREJURIMILE stațiunii 

Sărata Monteoru (Buzău) au În
ceput întrecerile finale din cadrul 
Campionatelor republicane de o- 
rientere turistică de noapte (cat

masculin 21 ani) ale Campiona
telor republicane pe echipe (cat 
F 19 șl M 21), cit șl ale etapelor 
de sală «1 de noapte tn .Cuoa 
Orlentarist complet".

Azi (vineri) șl miine (slmbătă) 
se desfășoară Campionatele re
publicane pe echipe, flecare din 
cele două etape măsurfnd tn jur 
de 8 km la fete si 11,5 km la 
băieți.
VOLEI

IN SALA Polivalentă din Tlr- 
govlște a început turneul de ba
raj pentru promovare ta prima 
divizie de volei (masculin). Ce
le t echipe calificate ta disputa 
finală pentru două locuri ta „A* 
s-au angajat tacă din prima zi. 
tnîr-o bătălie aspră, pasionantă 

în primul joc, una dintre for
mațiile socotite ușor favorită, 
C.S.M. Suceava, a primit e re
plică puternică din partea Cons
tructorului Brăila. Sucevenii au 
obținut victoria pe muchie de 
cuțit : 3—2 Ql, —11, 7, —1», 14), 
dar partenerii lor s-au dovedit

în egală măsura demni de suc
ces, hotărîțl să lupte din răs
puteri pentru a se plasa, în fi
nal, pe cele două locuri frun
tașe. EvUdențiațl : Bosînceanu,

Stoian (C.S.M.), Linte și 
D. Ion (Constructorul). Arbitraj 
bun : R. Faxmuș — V. Dumitru, 

în partida a doua, de aseme
nea cinci seturi! LC.I.M. Brașov 
cîștigă cu 3—2 (10, —11, —3, 2, 6) 
tn fața Metalului Hunedoara, bra
șovenii părîndu-ni-se mal supli, 
mai sprinteni și cu • tehnicita
te superioară care le-a îngăduit 
desfășurarea unul repertoriu 
tactic mai bogat. Remarcați : 
Sueiu, Popescu (LC.LM.), Roiban 
șl Vlad (Metalul). Arbitrii V. 
Ranghel șl M. Nîcolau au con
dus bine.

în schimb, în partida ultimă a 
cerii era de presupus că prima 
favorită a turneului, CJ5.U. O- 
radea va învinge mal ușor pe 
Motorul Baia Mare. Dar n-a fost 
chiar așa. Orădenii, de la care 
s-au distins Petruș, Dragoș, Todo- 
ran șl Băg&lan, au primit o re
plică ambițioasă, în cel mal fru
mos joc. Scor 3—1 (2, —10, 6, 13) 
pentru C.S.U. Arbitri: D. Rădu- 
lescu — D. Vasile. (M. Ferrarlnl).

în fabricarea de jucării si fer
moare la „Mctaloglobus".

în timpul meciului dintre ei
— al echipelor Calculatorul si 
Metaloglobus, deci — ne-a atras 
atenția, într-o parte a tribunei a 
doua, o galerie puternică formată 
din vreo 50 de elevi de 10—14 
ani. Ne-am apropiat de ei și, . 
cultîldu-1, am fost impresionați ’ 
de priceperea cu care știau să 
încurajeze pe Metaloglobus, favo
rită aleasă la fața locului („așa 
ne-am decis noi. jucătorii săi au 
costume mai frumoase"). Inimoși, 
în fazele de atac ale echipei 
simpatizate, el scandau ritmat : 
„Globus, vrem un gol !" sau 
„Globus, nu uita, astăzi vrem 
victoria !“. Recunoaștem pe mo
ment că este reușită galeria ele
vilor de la Școala generală 2S
— așa scrie pe mineca fiecăruia. 
Numai că în scurtă vreme el au.

început un 
încrețea pi 
ierături 
versuri 
șea că 
patlzau 
și huligani 

înclinăm 
galerie... a 
feste într-v 
la spectato 
afara legii' 
pare totuși 
educație fiz 
tivă, nici 
n-au explii 
convigător, 
dloane sau 
nit pur și 
care o căn. 
rioși. iubite 
odată, harn 
acelor odra 
șl am 
părinții 
care de

la 
de( 
ech 
era

fap

N

Cr.

PE MICUL ECR
SÎMBATA 30 MAL în cu

prinsul emisiunii „Mozaic" : 
seleețiuni din întâlnirea de na- 
tație R.D.G. — U.R.S.S., fina
lele pe aparate ale campiona
telor europene masculine de 
gimnastică de la Roma fot
bal internațional (rezumatele 
meciurilor Anglia — Scoția și 
Austria — Bulgaria) șl la ora 
17,30 repriza a n-a a în- 
tîlnirii de baschet feminin U- 
nlversitatea Cluj-Napoca — 
Voința București din turneul 
final al „Cupei României" 
(transmisiune directă).

duminica 
16,15 : Basci 
Cluj-Napoca. 
gătin pentr 
rezumatul fi 
pionilor eui 
Liverpool —

MIERCURI 
17,50 : Fotba 
Norvegia 1 
campionatul! 
misiune dire 
rești, comen 
pescu.
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0 lni(lfl(lTfl In atletismul nemțeau;

SĂ NU MAI AȘTEPTĂM CA ELEVII SĂ VINĂ 
PE STADION, SĂ MERGEM NOI LA El! 

(...așo cum foce antrenorul emerit Olimpiu Constantinescu-Nehoi)
Din județul Neamț s-au ridi

cat, de-a lungul anilor, nume
roase elemente de talent pentru 
activitatea atletică de performan
ță, datorită, In principal, munci! 
desfășurate in orașul Roman, a- 
oole unde atletismul se scria cu 
A mare.

tn legătură cu situația actuală 
a atletismului nemțeau ne-a vor
bit profesorul Constantin Țapu, 
inspector școlar județean pentru 
educație fizică, membru in comi
tetul Federației române de atle
tism. z

„In cele ce voi «pune, pornesc 
de la un adevăr indiscutabil, acela 
că atletismul nu se poate dezvol
ta, conform cerințelor, la scara 
întregii țări, dacă tn județe nu 
există un climat favorabil pentru 
dezvoltarea Iul. Șt acest climat, 
pe care-l statuează diferitele de
cizii și hotărîri, devine viabil nu
mai prin efortul nostru, al celor 
care, intr-un fel sau altul, slujim 
exercițiul fizic. De noi, numai de 
noi depinde ca atletismul să facă 
Mitul de calitate de mai multă

vreme așteptat. Aportul județu
lui Neamț, la formarea lotului 
de atleți pentru J.O. de la Mos
cova a fost, apreciem noi, de
parte de nevoi, Iar rezultatele 
necorespunzătoare, eMar dacă 
una dintre atletele noastre a con
tribuit la clasarea pe locul IV a 
ștafetei de TX400 m, locul eel 
mai bun ocupat, totuși, de atle- 
țll noștri, vara trecută, la LujnikL

Nu spun nici un fel de noutate, 
dar ATLETISMUL NU POATE 
DEPĂȘI STADIUL ACTUAL 
FARA APORTUL SUBSTANȚIAL 
AL ȘCOLII, al dascălilor de edu
cație fizică. In această privință, 
trebuie insă să facem o COTITU
RA ÎNSEMNATA tn activitatea 
cotidiană : NU MAI TREBUIE SA 
AȘTEPTAM, CA ptnă acum, CA 
ELEVII SA VINA LA ATLETISM, 
CI TREBUIE SA MERGEM NOI 
LA EI Șl SA-I ADUCEM PE 
STADION ȘI, lucrul cel mai im
portant, să facem TOTUL CA EI 
SA RAMtNA TN ATLETISM ! A- 
cum, tn aceasta se vede tactul 
psihologic și măiestria pedagogică

ts fiecărui cadru ai fnvdțămtntu- 
lui aportului. Dar aceatta n-o 
poate realiza oricine ți oricum. 
Este nevoie de oameni pasionați 
șl competențl, de oameni cărora 
să le placă munca aceasta (deloc 
ușoară !), care să iubească, în- 
tr-adevăr, atletismul, care să se 
simtă răspunzători pentru ceea 
ee se așteaptă de la fiecare in 
parte șl de la toți la un loc !

Avem, la Roman, un aetfel de 
om care ți-a închinat munca de-o 
viață atletismului. Kste vorba de 
Olimpiu Constantineseu-Nehoi, 
antrenor emerit, de cîtăva vreme 
pensionar. Dar nea Nehot, pen- 
tionarul, lucrează ți acum, ca ți 
înainte, la fel de atent, ta fel de 
pasionat, ta fel de mult ți la fel 
de bine. Tinerii profesori au nu
mai de Invdțai de ta un om ea 
el, de la unul care a făcut atlta 
pentru atletismul românesc ți 
care nici acum nu se simte obo
sit si nu se dă bătut I Dimpo
trivă, maestrul Nehol colindă 
școlile județului tn căutase de 
talente ; ți le ți pășește 1 Stnt 
doar atâtea nestemate tn județul 
Neamț...-------- --------- - .
rilor 
ctrtd, 
vină, 
cu un atlet ori o atletă, de mîna 
cealaltă cu un canotor ! Stnt 
convins că o asemenea acțiune 
va da roade dacă cei in cauză se 
vor strădui, intr-adevăr, să 
găsească — MACAR SA GASEAS- 
CA ! — talente.

cercul pedagogic al profeso- 
de educație fizică, luna tre- 
s-a stabilit ca flecare să 
la Piatra Neamț, de-o mînă

O Șanse de frumoase satisfacții 
la tndemîna tuturor. La sate și 
orașe, Lozul în plic răsplătește 
cu regularitate perseverența a tot 
mai mulți participtanți. Alături de 
autoturismele „Dada 1300". „Sko- 
da 120 L" și „Trabant 601", la 
seriile de Loz în plic aflate în 
vin zare se atribuie zilnic nume
roase cîștiguri consistente în 
bani. întrucît în ultimele săptă- 
mîni am prezentat cu precădere 
cîștlgătorl de autoturisme, astăzi 
vă facem cunoscute numele cî- 
torva dintre cei mai recenți cîș- 
tlgători de bani: Cheța Augustin 
(com. Gîlgâu, jud. VUcea), Popa 
Ștefan (corn. Cacova, jud. Cluj), 
CoJan Maria (București), Lazftr 
Aghei (corn. Slava Cercheză. jud. 
Tulcea). Radu Maria (Ploiești) și 
Dumltrache Voicu (Brașov) — 
eHte 20.000 lei ; Pană P. Grîgore 
(cern. Gfineasa, jud. Olt). Fanghi 
Nicolai (com. Kona de Sus, jud. 
Maramureș). Spînu Răduță (Re
ghin), Giurcă Florin (corn. Tăță
ran u. jud. Vrancea), 
Iordana — - -
(lași), 
Lipova, 
Dănel ____ _
ța), Balint Margit 
Vasile (Brăila). Deliu Ion 
tești). Drăgan Lucian (OQtenița) șl 
Vlșan Ion (Călărași) — cite
10.000 lei. Portictpînd cu regula
ritate la LOZ ÎN PLIC, puteți ob
ține și dv. succese asemănătoare 
sau chiar mai mari !

• CIȘTIGURTLE TRAGE
RII LOTO DIN 22 MAI 1981. 
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

1300) și 5 
variante 25% a 17.500 lei ; ca

tegoria 2 
tegoria 3 
tegoria 4 
categoria 5 : 
categoria 6 
categoria X 
Report la c 
lei. Autoturi 
de la categ- 
un bilet juc 
particioantub 
LINTE dir. I
• Tragerea 
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CÎȘTIGATORI 
GERI DEOS 
JOASE i



I 0 poveste veche, dar mai actuală

I EFICACITATEA OFENSIVĂ A ECHIPEI NAȚIONALE

oricind

■ivire că 
de spoit 
oltivă - 
răspun 

sut gru- 
tre care 

săpînd 
nefolosit 

la un 
fete din 

buruie- 
-ricepere. 
cut mari 

Elena 
ilărit în 
:ețul Su- 
ățat pă- 
ntrenorli 
antren a- 

)la dom- 
i uncii in 
: de la 
obincă, La 

Șl este 
tivilor s1

I
I
I
I
I
I
I

:eanu I
curia atît 
irului de 
atletic al 

acea zi 
metri de 
►st curios 
•ut atiețli 

aflarea 
ori al tî- 
>rga, din 
la Școala 
lea. pur- 
elub. era 
lai tehnic 
campion 

rt tehnic 
Stă seara 
a al dol- 
”, firește, 
ni. Poate 
au ridl- 

pahar de

I
I
I
I
I
I

1EANU I
de ți se 
a și flu- 
îla torului 
are rele- 
n-e sim
ți « golan’

I
că mica 

se mani 
mod dc 
aflațl în 

li. Ni sp 
fesorii de 
a respec 

acesteia 
copiii 0T 

tu pe sta- 
Te-a mîh- 
glnea pe 
imeni se- 

șl. tot- 
ln ochii 

a arenei, 
«călii si 
mari pe

I
I
I
I
I

ȚARINI
I
I

ora 
de la 
„Pre

ia* '
cam- 

fotbal, 
d.

I
I

•ra 
a — 
narille 
trans- 
Bucu- 
n Țo-

I
I
I

1EAZA
I

ca- 
ca- 

lei ; 
lei ; 
lei ;
lei.

I
I

lei ; 
lei ;

62
483

56
100

: 265.478 
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ULTIMELE 
ARE I

S-a spus și s-a repetat, s-a 
scris și s-a nescris și toți teh
nicienii — mari și mici, cu 
mai multă sau mai puțină pu
tere de influență in fotbalul 
nostru — au fost de acord asu
pra următorului punct de ve
dere : 
pârât 
vă a 
vărat, 
ile — 
practica însă, după 
vede, lucrurile merg 
Adică progresele în 
meniu sînt — dacă 
greu sesizabile. Iată 
sosit vremea în care 
moment foarte important 
fotbalului românesc 
carea la cea mai prestigioasă 
confruntare internațională, tur
neul final al campionatului 
mondial — depinde, după opi
nia noastră, de modul în care 
va fi jucată cartea eficacității 
ofensive a reprezentativei 
noastre.

Să le luăm însă pe rînd și 
să nu sărim — nu ar fi corect
— peste ceea ce s-a făcut bine 
în ultima vreme la lotul na
țional. Astfel, s-a ajuns la : 1) 
o structură puternică a unui 
„11“ de bază, puternic prin o- 
mogenitatea sa valorică, prin 
omogenitate sufletească, prin 
combativitate, printr-o stare de 
spirit favorabilă cum nu a 
mai fost de mulți ani la lot. 
Toate acestea nu sînt etichete 
cane să facă 
altuia. Sînt 
exprimat ca 
le-am văzut 
în ultimele 
nale. 2) Se joacă mult mai bine 
faza de apărare, a crescut pre
singul pe care fl fac mai des 
(și pot să-l facă și mai des !) 
atacanții asupra adversarului 
aflat în posesia mingii ; avem
— ca niciodată pînă acum ! — 
un dublai oportun, curajos, in
teligent, exprimi nd și un spirit

trebuie să crească, nca- 
(!), eficacitatea ofensi- 

echipei naționale. E ade- 
cu teoria — și cu teori- 
a fost mai Cu

se
ușor.

cum
mai greu, 
acest do- 
sînt ? — 

insă că a 
un nou 

al 
califi-

plăcere unuia sau 
realități. Ele s-au 
atare — iar noi 

și le-am simțit — 
partide internațio-

de echipă mult mai bun ca 
înainte JUCAM MAI BINE, ÎN 
GENERAL, LA MIJLOCUL 
TERENULUI, JUCAM 
BINE TN APÂRAREA 
DIATA, deși — atenție 
pasă greșită (Negrilă) 
în meciul România — 
(2—1) — gol; pasă greșită (Ne
grilă) în meciul Anglia —Ro
mânia (0—0) —
gol (noroc cu 
pasă înapoi (tot Negrilă, 
Ștefănescu cum s-a crezut 
țial), în meciul Ungaria

MAI 
IME- j — 

înapoi 
Anglia

era să fie 
Sameș !) ;

nu 
ini-

Deci, 
două 
prin 
spre

România (1—0) — gol !
mai facem cite o gafă, 
în apărare — în special 
această pasă înapoi (și 
centru ! ? !) a apărătorilor, 
gafă pentru care, la copii, 
antrenorii îi... trag de urechi 
De fundași si le cer să
degajaze oriunde, numai spre 
centru șl înapoi nu ! — dar
jocul în această zonă, a apără
rii, este în general mult mai 
CLAR și mai SIGUR. Cu el 
(mai ales !) am obținui do-uă 
puncte în deplasare, la Oslo 
și la Londra...

Urmează însă o perioadă dnd 
nevoie de eficientă 
se poate’ dobîndi. 
zi. două. Dar 
dobîndi progre- 

„ _ __ realiza — si tre
să se lucreze — mai multe 

combinații în atac 
3 oameni. Scheme, 
bine învățate cu 
(care să nu joace 
fizic" și din ambiția lui), 
Crișan, cu intercalări repetate 
pe care le pot însuși perfect 
tehnicieni buni și foarte buni 
ca Bălăci, Iordănescu, Răduca
nu, Beldeanu, Stoica. Nemai- 
vorbind de necesarele combi
nații la loviturile libere („unul

avem mare 
ofensivă. Ea 
Nu 
se 
siv.
buie

într-o 
poate 
Se pot

în 2 și în 
măcar 3—4, 

Cămătaru 
numai „din 

cu

j

pentru al doilea", „doi pentru 
al treilea", CU narawin« 
combinații care 
fie o dată 
bine 
turi 
tate 
cute 
nu, 
După cum s-a văzut 
destule 
lovituri 
nimic, 
„ristul 
sau al 
și de 1 
clădim

Conținutul rindurilor de față 
rimează, dacă vreți, cu marile 
necesități ale momentului. E- 
chipa noastră reprezentativă 
va susține trei meciuri 
importante pe propriul 
Va juca, firește, ofensiv, 
tru că acasă se joacă 
deauna (mai) ofensiv. Proble
ma este necesara CALITATE 
RIDICATA A OFENSIVEI ! 
Este condiția unul progres ne
cesar și realizabil în jocul fot
baliștilor noștri, un pas înain
te sinonim, dacă acceptați com
parația, cu pasul înainte pe 
care încearcă să-l facă rugbyș- 
tH români care au o înaintare 
foarte puternică, dar care știu 
că progresul pentru echipa lor 
înseamnă Învățarea 
bine a jocului 
sferturi.

Avem, este 
să progresăm _ ,
privind realist ceea ce am fă
cut bine și continuînd treaba 
pînă la capăt, prescind, Impli
cit, capacitatea ofensivă a 
echipei.

„paravan" etc.), 
ar trebui să 

pentru totdeauna 
învățate, pentru că lovi- 

cu mare efect, de virtuozi- 
chiar. sînt în stare să exe- 
și Iordănescu, și Beldea- 

și Bălăci, și Răducanu. 
însă în 

meciuri, la asemenea 
i nu se pregătește mai 

așteptăm totul de la 
lui Puiu ~ 
lui Aurică (Beldeanu)" 

la NOROC. Păi, să ne 
acest noroc !

(Iordănescu)

foarte 
teren.
Pen- 

întot-

di mai 
pe linia de trel-

clar, posibilitatea 
sigur, temeinic,

Marius POPESCU

-

Campionatul european de juniori

ASTAZI, ZIUA MECIURILOR DECISIVE
DUISBURG, 28 (prin telefon). 

Miercuri s-â consumat a doua 
etapă din grupele preliminare ale 
Campionatului european de juni
ori. După debutul atît de frumos 
juniorii noștri au fost învinși cu 
3—1 de cei polonezi. Șl, parado
xal, echipa noastră a jucat mai 
bine faza de atac decît în me
ciul precedent, a condus ostili
tățile tn bună parte, uneori a 
dominat autoritar, a șutat mai 
mult la poartă (16—10), pe poar
tă CȚ^-5) Si a fost superioară la 
camere (6—2). In plus, pentru a 
completa acest tablou, mai tre
buie spus că. tn min. 75, min
gea trimisă cu capul de Sertov 
(în rest inexistent, tocmai el, 
omul de gol !) a căzut pe bara 
transversală. Totuși, echipa noas
tră a pierdut De ce ? Pentru 
că. de data aceasta, adversarii 
el au fost cel care au marcat 
trei goluri doar din cinci șuturi 
pe spațiul porții. Iar Popa, cel 
care luni apărase exceptional, a 
evoluat, de data aceasta, foarte 
slab. Cîtă schimbare tn două zile! 
Se spune că așa-i la juniori I 
Culmea a fost însă, că evoluția 
slabă a Iul Popa s-a corelat sl 
cu gafele apărătorilor — greșeli 
elementare —, dintre care cea 
mai mare a fost preluarea gre
șită $1 «pol indecizia Iul Ballnt, 
care au dus la primirea golului 
trei. Dar meciul acesta a trecut, 
miercuri seara s-au tras conclu
ziile necesare șl sperăm că în- 
frîngerea îi va îndîrjl sl-1 va 
mobiliza pe jucătorii noștri pen
tru meciul următor. Șanse pentru 
calificare ta semifinale mal exis
tă. Pentru că grupa «B* este cea 
mal echilibrată. Dacă echipa 
noastră rîștlgft meciul cu Suedia. 
Iar Cehoslovacia învinge Polonia, 
ea se va califica. Dacă Polonia 
sl Cehoslovacia vor termina P

egalitate, juniorii noștri trebuie să 
tavtagă Suedia Ia trei goluri di
ferență. Criteriile de departajare 
la acest campionat sînt următoa
rele : 1) numărul punctelor ; 2) 
diferența dintre golurile marcate 
sl primite ; 3) cine a marcat mai 
multe goluri ; 4) rezultatul di
rect; 5) tragerea la sorți. Prin 
prisma rezultatelor de pînă acum 
(1—1 cu Polonia și cu Ceho 
slovacia} meciul cu Suedia, care 
se va disputa la Remscheit. se 
anunță dificil, mai ales că în ca
zul unei victorii și nordicii au 

• sanse de calificare. Sînt și cîteva 
probleme de alcătuire a forma
ției. în poartă va apărea, proba
bil, Hîrjoabă. Hanghiuc, cel mal 
incisivi de pînă acum, are 
cartonașe galbene și nu va 
iar Udrieă va fi înlocuit cu 
eoni.

Vineri (n.r. — azi) este 
meciurilor decisive. Doar In 
pa „A“, R. F. Germania, 
puncte și golaveraj 8—2. 
practic calificată (R. F. Germa
nia — Belgia 3—2 și T-ara Galiloî
— Grecia 1—0 stat rezultatei- d* 
miercuri). în grupa C (Italia — 
Bulgaria 1—0 și Franța — Dane 
marca 2—1), Franța și Italia au 
cite trei puncte și șanse egale 
calificare. în sfîrșit. în grupa D 
(Spania — Austria 3—0 și S^-oțla
— Anglia 1—0). echipa calificată 
va fi decisă de meciul direct din
tre Spania și Scoția, ambele cv 
cite patru puncte.

Campionatul european de juni
ori suscită. în continuare, un in
teres deosebit. La cele opt me
ciuri de miercuri au fost pro 
zenți 132 000 de spectatori, în 
majoritatea elevi, care vin la sta
dion împreună cu profesorii lor

două 
juc-a 
Las-

ziua 
gru- 

cu 4
esta

Constantin ALEXE

Dialog cu ,,tricolorii‘‘ ȘTEFAN SAMEȘ: „VOM CONTINUA
ȘIRUL BUNELOR COMPORTĂRI ALE ECHIPEI NAȚIONALE!"

Două (mari) întrebări pentru 5 etape

CINE CIȘTIGA TITLUL?
CINE RETROGRADEAZĂ?

Mal slnt cincj etape pînă la 
acordul final (21 iunie) al cam
pionatului. Cinci etape si atîtea 
probleme I 
mal ales, .. .
miercuri a răscolit, parcă, toate 
aceste probleme. A amplificat în
trebările. Steaua, tn reviriment, 
cu careul său de internaționali, 
a urcat pe locul 4 șl programul 
favorabil (trei meciuri tn depla
sare, la... Progresul-Vulcan, ' 
Baia Mare șl Galați : 
de acasă, cu Jiul șl 
pot aduce, la sfîrșit.___________
Și F.C. Argeș mal speră încă 
tn... Cupa U.E.F.A., exlsttnd șl in 
cazul pitestenilor • speranță (teo
retică) : Dinam» — campioană. 
Universitatea Craiova — cîștlgă- 
toarea Cupei. Oricum am face 
calculele tot la această pro
blemă fundamentală ajungem : 
cine va ctștiga campionatul ? Mai 
cu slăbiciunile defensivei craio- 
vene, mal cu avîntul dlnamoviștl- 
lor (ajutați șl de ctte un Olo- 
eeanu). duelul Universitatea — 
Dinamo continuă. Cum 
este șl subiectul: cine va 
treilea loc de... plumb, i 
da clasamentului ?

Să trecem tn revistă 
scopul" etapelor viitoare. _ _ 
cuvinte, pentru a răspunde la În
trebările lansate mai sus. trebuie 
să vedem „cine cu cine mai are 
de jucat“ șL eventual, să anti
cipăm unde se poate naște marea 
surpriză.

In lupta pentru titlu care În
seamnă, într-un fel, șl rezolvarea 
„ecuației" Cupel U.E.F.A.. cei doi 
„alergători de cursă lungă" au 
următoarea’ „foaie de parcurs" :

UNIVERSITATEA CRAIOVA. SS 
de puncte golaveraj +29 ; me
ciuri cu F.C.M. Brașov (acasă), 
S.C. Bacău (a). Chimia Rm. Vtl- 
cea (deplasare). A.S.A. (a). D« 
namo (d) ;

DINAMO TI de puncte, gela-

De 
de

clasament, dar, 
fond. Etapa de

la... la
două parti- 
F.C. Olt) © 
pe podium.

atractiv 
ocupa al 
din coa-

.caieido- 
Cu alte

3tMAJ19St
TRAGERE SPECIALĂPRONOEXPRES

jucatâ vă 
»bține : 
ockj 1300*

VARIANTA
EXTRAGE-

.11 In R.S
Germanâ 

'.trageri In 
de 38 nu-

UI DE A 
?E MARII 
STEI TRA- 

AVANTA

‘**~BANL 
AUTOTURISME

SI EXCURSII 
peMcboKuc

veraj i20 ; meciuri cu Sportul 
studențesc '
(d), F.C.M. 
cău (d), 
va (a).

Cu două puncte avans si cu cel al 
golaverajului, echipa campioană 
(en titre) are sansa unei singure 
deplasări, la Rm. ’ 
au dobîndlt destule 
ti mele campionate, 
forța, probabil, la .____ _
Bacău, punctele pentru menține
rea derbyului decisiv, din ultima 
etapă. Să nu omitem. însă, din 
«calculele noii campioane*, due
lul interbucureștean Dinamo — 
Sportul studențesc, orictad un joc 
al celor trei posibilități, mal ales 
acum ctad echipa din ~ ’’ 
arată ta mare formă.

Mult mai complicată_ _____
rintă lupta pentru evitarea re
trogradării, unde exceptînd pe 
F.CJd. Galați și F.C. Baia Mare 
deja «scufundate*, nu mal puțin 
de 6 echipe (cele cu minus in 
«clasamentul adevărului*) se tem 
sl speră ta același timp.

Programul ultimelor cinci etape 
ta zona retrogradării ne «feră 
următoarele dispute :

POLITEHNICA IAȘI. 2C p (go
laveraj —4); s.C. Bacău (depla
sare), Chimia (a). Progresul-Vul
can (d). F.C.M. Galați (a). Cer- 
vinul (d).

PROGRESUL-VULCAN. 27 p 
(—10) : Steaua (a), A.S.A. (d), 
Politehnica Iași (a), F.C.M. Bra
șov (d). „U“ Cluj-Napoca (a).

A.S.A. TG. MUREȘ. 28 p (—€) : 
F.C. Baia Mare (d), Progresul- 
Vulcan (a), F.C.M. Galați (d), 
Universitatea Craiova (d). „Poli* 
Timișoara (a).

F.C. OLT. 28 p (—4) : F.C.M. 
Galați (d), F.C. Argeș (d), «U* 
Cluj-Napoca (a), Steaua (d). 
F.C.M. Brașov (a).

JIUL. 28 p (-4-3) ; _P®M Timi
șoara (d). Steaua (d), S.C. Bacău 
(a). F.C. Argeș (a). F.C. Baia 
Mare (d).

SPORTUL STUDENȚESC. 28 p 
(4-5) : Dinam» (d), F.C.M. Galați 
(a). F.C. Argeș (d), F.C. Baia 
Mare (a), Chimia (d).

Acesta ar fi programul, din care 
se detașează cîteva partide deci
sive pentru destinele «subsolu
lui*. Ne gîndlm la duetul moldo
vean. de la 6 iunie, de la Bacău 
la partida „pe viață și pe moar
te* de la 13 iunie, ctad o victo
rie ieșeană, la București ar face 
«rocada retrogradării* între Pro
gresul-Vulcan șl echipa din Dea
lul Copoului. Sigur, se pot face 
multe alte speculații pe marginea 
ultlmelot 5 etape în care forma 
tifle care vor evolua la Galați si 
Baia Mare par avantajate, cel 
puttn teoretic.

Să așteptăm. însă, partidele in 
cauză, dincolo de orice anticipări 
Sl. în primul rînd. să așteptăm 
n luptă dreantă, sportivă cn ar 
bitraje pe măsură (atentie Cole
giul centrai !Y

Mircea M. IONESCU

fă)» „Poli* Timisoara 
Brașov (a). S.C. Ba- 
Unlversltatea Crai®-

Vilcea. unde 
puncte în ul- 

Dlnamo va 
Timișoara și

se pre

»
„CAUTE DE VIZITA*. Ștefan Sameș va împlini 30 de ani la 14 «c- 

tombrie anul acesta. Este legitimat din 1964, deci ctad avea 13 ani ; 
mal întîi la echipa de pitici Electronica București. După trei ani,-ca 
junior deci, trece la centrul Steaua „23 August* ; în același an, 1967, 
va evolua la juniorii clubului Steaua. în 1971 este transferat la Uni
versitatea Craiova, unde va rămtae pînă în 1973. De la 18 august — 
acel an — și pînă în prezent a jucat sub culorile reș-albastre ale clubu
lui militar bucureștean. A fost selecționat de 43 de ori în echipa națio
nală. Prima partidă în reprezentativă : 18 aprilie 1973 (Kiev) In meciul 
cu U-R.S.S. ; cea mai recentă prezență In partida cu echipa Angliei, 
de pe Wembley, 29 aprilie 1981.

— Ștefan Sameș. lată-te la a- 
pogeul carierei de performanță. 
N-a fost ușor, știm foarte bine, 
sâ ajungi pînă aici. Au existat 
destule momente grele, de cum
pănă ; și pe planul consacrării 
In echipa de club și pe acela al 
cîștlgărll locului de titular In e- 
dilpa națională.

— Nu vreau să mă ascund tn 
spatele unei false modestii. Vă 
voi spune, fără Înconjur, că am 
muncit mult, că am luptat eu 
toată convingerea ea să mă a- 
flrm. Da, au existat perioade 
grele tn șirul tentativelor mele de 
a Intra intre primii stoperi ol 
fotbalului nostru. Uneori ml-am 
pierdut curajul, dar am revenit, 
am lucrat mai intens la antre
namente, am jucat eu toată ar
doarea șl am obținut satisfacții 
pe ambele fronturi : și la echipa 
de club șl la cea reprezentativă.

Sezonul bun pe care l-am făcut 
In primăvara aceasta H da tores c 
unei sănătăți excelente. în vara 
trecută am avut unele dificultăți, 
• stare de oboseală mă urmărea. 
Prin grija medicilor clubului șl 
naționalei* printr-o fortificare fi
zică, am depășit acel moment, și 
totul ft mers perfect mai depar
te...

— Da, mai cu seamă dată ne 
referim la meciul de pe Wem
bley, pe care mulți fl socotesc, 
șl nu fără dreptate, ea cel mal 
bun din întreaga ta activitate in
ternațională. De ptaă acum.

— Probabil să fie așa. Jocul de 
C Wembley... Vă închipuiți eă 

um pregătit mult 1 Și In sinea 
mea, și eu antrenorii, eu coechi
pierii. Mă bucur că ml-a reușit 
mal cu seamă aed moment pe 
care englezii au contat șl de care 
noi aveam mare grijă — momen

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• BILETELE PENTRU MECIUL 

ROMANIA — NORVEGIA, de 
miercuri j iunie, de pe BtiuSe- 
nul „23 August", meci eentind 
pentru preliminariile C.M. de 
fotbal, s-au pus hi vinzare la 
casele obișnuite.
• SIMBATA, cuplaj pe sta

dionul AUTOBUZUL. Un Inte
resant cuplaj amical se va dis
puta stmbătă după-amlază pe 
stadionul Autobuzul din Capitală. 
De la era 15,30, Autobuzul H v>a 
intimi echipa de speranțe a clu
bului Dinamo, iar, în continuare, 
divizionara „B" Autobuzul va ju
ca cu prima formație a clubului 
Dinamo.

• F.C. CONSTANTA — DINA
MO BUCUREȘTI. Liderul «erid I

REUNIREA LOTULUI
DE TINERET

Continuîndu-și pregătirile pen
tru partidele oficiale din campio
natul european, lotul reprezenta
tiv de tineret va susține, miercuri 
3 Iunie, în deplasare, un meci a- 
mlcal cu selecționata similară a 
R.D. Germane. în vederea aces
tui joc, antrenorii C. Drăgușta 
și M. Luces cu au convocat ieri, 
în Capitală, următorii jucători : 
Moraru, Alexa — portari ; Vlad, 
Iovan, Iorgulescu, Bumbescu, 
Rednic, Matei — fundași ; Vlă- 
tănescu, L. Moldovan, Klein, Su- 
ciu — mijlocași ; Șoiman, Cîm- 
peanu II, Gabor, Geolgău, Turcu 
— înaintași. Pregătirile se vor 
desfășura. în Capitală, pînă marți 
rînd es e prevăzută plecarea spre 
R.D. Germană.

tul săriturii la baloanele Înalte. 
Se pare că ara calculat bine și 
clipa și înălțimea Săriturii... 
Dealtfel, cum asta e viața noas
tră, a stoperilor. Să nu greșim 
ta puținele; dar decisivele clipe 
ale partidei. Dacă ai comis o e- 
roare, e cam pe jumătate gol. 
Pentru că rolul nostru se reduce 
Ia acele dueluri cu vîrful cel mai 
puternic, cel mai eficace, cel mai 
combativ din față. Și, în toate 
cazurile, mingea e Ia el. Să-i in
tuiești deci intențiile, să știi, să 
poți să fii înaintea lui la balon, 
să-1 neutralizezi. Și, altă condiție, 
ctad al cîștigat mingea, să fii ta 
stare să te desparți repede și cît 
mai eficace, pentru echipa ta, 
de ea. Recunoașteți, nu-i un rol 
tocmai generos !

-- Dar te-ai îndrăgostit totuși 
de el...

— Fiindcă îmi place lupta, due
lul direțt. Și am avut cîțiva ri
vali celebri : Birtles, ’ 
Rossi, 
n-am 
Kiss, 
intru 
norii __  _________
ta meciul cu Norvegia. Și stat 
convins că, alături de ceilalți 
prieteni-co echipieri din reprezen
tativă, vom continua șirul bune
lor comportări și al rezultatelor 
favorabile, întrerupt în mod ac
cidental de jocul de Ia Buda
pesta, unde formația noastră a 
fost atît de aproape de un egal. 
Trebuie să accentuez că misiunea 
noastră la echipa națională a fost 
neîntrerupt sprijinită de clubul 
Steaua. Clubul a Înțeles să facă 
totul pentru obiectivul nr. 1 al 
fotbalului nostru, a subordonat 
orice alte preocupări pregătirii 
celor selecționați ta lotul repre
zentativ. Steaua șl-a făcut șl Iși 
face pe deplin datoria 
echipa națională șl noi 
socoti nimic prea greu 
reprezenta clubul nostru 
te sub tricoul tricolor.

Eftimie IONESCU j

Vandenberg. 
putut juca și 

La Budapesta. 
Insă miercuri, 
vor considera

Francis, 
Regret că 
tn fața lui 

Sper să re
dact antre- 
de cuviință.

față de 
nu vem 
spre ft 
cu cina-

Dorfțf să îmbinați cura balneară cn o vacanță agreabilă?
Atunci vâ invităm in stafiunea

BAZNA
intre văile Tfanavei Maxi *1

specialiști precum *1 organfr*

• factori naturali de cură cu • deosebită valoare terapeutică 
(izvoarele șl sondele eu ape minerale precum șt nămolul dtn 
lacuri)
• tratarea cu succes a unor beli ale aparatului locomotor, a 

afecțiunilor neurologice periferice, ginecologice, otorinolnrtngo 
logice, precum și a unor boli profesionale
• instalații șl proceduri modeme de tratament
• condiții confortabile de cazare șl masă : vile de confort II 

și m, restaurant-pensiune, bufet
• multiple mijloace de petrecere a timpului Uber : club ea 

bibliotecă, sală de vizionare a programelor TV, mese de ping- 
pong șl biliard, teren de volei, spectacole folclorice, de teatru 
și cinematograf, concerte, seri distractive și de dans. Plimbă
rile, drumețiile șl excursiile completează cit se poate de bine 
agenda de agrement a celor sosiți aid

Stațiunea BAZNA, așezată intr-o frumoasă pădure de conifere 
șl foioase oferă astfel oaspeților săi posibilitatea Îmbinării unul 
sejur de tratament cu o vacanță plăcută.

In aceste zile, agențiile șl filialele Oficiilor județene de tu
rism și cele ale I.T.H.R. București vă oferă bilete pentru cură 
balneară precum șl informații suplimentare.



Campionatele balcanice de volei

ECHIPELE ROMÂNIEI, VICTORII IMPORTANTE IN START
Turneul baschetbalistelor noastre în R.P. Chineză

UN EXAMEN TRECUT CU BINE
La începutul acestei luni, re

prezentativa de baschet femi
nin a participat în R. P. Chi
neză la un mare turneu inter
național organizat la Beijing 
La înapoiere, am solicitat cî- 
teva amănunte despre turneu 
antrenorului principal al echi
pei noastre naționale, Traian 
Conslantinescu :

— întrecerile disputate în 
R. P. Chineză au fost de o 
mare valoare. Au participat 8 
echipe : Australia, Canada,
R. P. Chineză, Iugoslavia, Ja
ponia, România, precum și 
două echipe chineze : „1 Au
gust" și selecționata provincie) 
„Shandong" (ultima nu a con
tat în clasament). Dacă vom 
aminti că Iugoslavia este me
daliată olimpică la J. O. de 
la Moscova, iar Canada este 
campioană mondială universi
tară în 1979, va fi suficient 
pentru a evidenția tăria tur
neului. Cit despre baschetul 
din R. P. Chineză, acesta nu 
mai are nevoie de recoman
dare. Dealtfel, în echipa re
prezentativă a țării gazdă a e- 
voluat și o jucătoare de 2,07 m.

— Ce rezultate au obținut 
baschetbalistele noastre ?

— Le voi aminti, în ordinea 
disputării partidelor : cu Aus
tralia 80—58, cu Canada 58— 

60. cu Japonia 77—54, cu Iugo
slavia 85—65 (!), cu R. P. 
Chineză 61—84. cu „1 August" 
71—68, iar cu selecționata 
„Shandong" 65—59.

— Vă rugăm să faceți cîte- 
va aprecieri la adresa jucătoa
relor pe care le-ați condus.

— Dintre cele 12 sportive 
care au alcătuit lotul nostru, 
Mariana Bădinici, Rodica Ar- 

mion, Măndica Ciubăncan, 
Carmen Tocală, Lucia Grecu, 
Magda Pall, Camelia Solovăs- 
tru, Magdalena Szekcly, Con
stanța Fotescu, Diana Bălaș, 
Alexandrina Biră și Gerlinde 
Kloss, au corespuns integral 
solicitărilor : Bădinici, Fotes- 
cu, Szekely, Solovăstru și Bă
laș. Dar, trebuie spus că și 
celelalte jucătoare au contri
buit la situarea echipei noas
tre pe locul doi în. clasamen
tul final al acestui prestigios 
turneu.

— Ce alte constatări ați mai 
făcui ?

— în general am aplicat o 
apărare „om la om", dar in 
meciurile grele am folosit o 
„zonă-presing“ cu care am în
vins clar Iugoslavia, Australia 
și Japonia. Deci, am reușit să 
cîștigăm, cu o foarte bună a- 
părare și acesta este un mare 
cîștig pentru echipa noastră 
reprezentativă.

— Ce urmează in viitor"
— Ne așteaptă examenul 

maturității: întrecerile „Uni
versiadei" de la București. 
Lotului actual urmează să-1 
fie adăugate (după turneul fi
nal al „Cupei României") incă 
2—3 jucătoare — Camelia Fi
lip, Mihaela Radu, Maia Cu- 
țov, urmînd ca jocurile de ve
rificare să stabilească pe cele 
12 sportive care vor alcătui e- 
chipa pentru „Universiadă". 
Se poate aprecia că evoluția 
baschetbalistelor noastre în R. 
P. Chineză a fost bună, motiv 
care ne face să credem că la 
întrecerile „Universiadei" spor
tivele noastre pot realiza vic
torii de prestigiu.

Pou! IOVAN

în localitățile iugoslave Novo 
Mcsto și Râvne na Koroskem 
au început campioanatele bal
canice de volei. Echipele Româ
niei au luat un start promiță
tor, prin care se anunță pre
tendente la titluri.

în sala din Novo Mesto. e- 
chipa masculină care, după cum 
am mai anunțat, nu beneficia
ză decît de aportul a trei titu
lari ai primei reprezentative 
(Oros, Dumănoiu și Pop) a reu
șit o frumoasă victorie cu 3—2 
(—11, 5. 7. —1, 14) în fata pu
ternicei reprezentative a Bul
gariei. vicecampioană olimpică, 
echipă care a aliniat cea mai 
bună garnitură a sa în momen
tul de fată, cu olimpicii Gun- 
cev, Stoianov, Todorov, Petkov, 
Anghelov etc. în celălalt meci: 
Iugoslavia — Grecia 3—0 (9, 
12, 11). Titlul de campioană bal
canică va fi hotărît însă de ur

ACTUALITATEA
• La Abymes, la Jocurile 

Guadelupei. pe ploaie, ameri
canul Fred Taylor a realizat 
20,51 s pe 200 m. al doilea 
Collins (S.U.A.), iar la femei, 
tot pe 200 m : Angela Taylor 
(Canada) 22,55, Cheesebough 
(S.U.A.) 22,65. Rega (Fran
ța) 22,72. Alte rezultate : 
100 m F : Taylor (Ca
nada) 11.31 (în serie 11.26) ; 
800 m F : Van N uf fel (Belgia) 
2:05,7 • Gaincsvile (Florida) : 
Mel Lattany (S.U.A.) 100 m — 
10,06 și 200 m — 20,28 s. Ja- 

Corespondență din Oslo ECHIPA NORVEGIEI VA ABORDA
CU TOATĂ SERIOZITATEA MECIUL DE LA BUCUREȘTI

mătoarele două partide impor
tante : Iugoslavia — România 
și Iugoslavia — Bulgaria.

La Râvne na Koroskem, unde 
se desfășoară competiția femi
nină. echipa reprezentativă a 
tării noastre are drept concu
rente la primul loc formațiile 
Bulgariei și Iugoslaviei, iar în 
afară de concurs, echipa secun
dă a tării gazdă. Pe aceasta 
din urmă voleibalistele român
ce au întîlnit-o cu o zi mai 
înainte și au învins-o în trei 
seturi. A doua zi, în competiție, 
adversară oficială a echipei 
noastre a fost prima garnitură 
a Iugoslaviei. Jucătoarele ro
mânce. în frunte cu Maria E- 
nache. Irina Petculeț, Liliana 
Văduva. Iuliana Encscu, aucis- 
tigat destul de ușor : 3—1 (10, 
4. —13. 9). în ziua a doua, par
tida decisivă pentru titlul bal
canic. România — Bulgaria.

ÎN ATLETISM
mmy Koskei (Kenia) 800 m — 
1:45,32 • Dallas : record mon
dial de juniori la 4X100 m — 
39,10 Universitatea Baylor (Te
xas) • Bruxelles : nou record 
belgian la înălțime — Eddy 
Annys 2,25 m • Cîteva perfor
manțe ale atleților sovietici : 
Moscova : Valentina Sartșenko 
(32 de ani) 69,86 m la disc (al 
4-lea rezultat mondial din is
toria probei) ; Ieselidze : Ba- 
rișnikov 19,91 m și Gusev 19,86 
m la greutate. Kuula 84,68 m 
la suliță, Kyulv 65,34 m_la disc.

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
PARIS, 28 (Agerpres). Joi, în 

cea de-a 4-a zi a campionatelor 
internaționale ale Franței, în pro
ba de simplu femei au fost pro
gramate primele partide din turul 
2. Virginia Ruzici s-a calificat 
pentru turul 3 după o victorie 
cu 7—5, 6—2 în fața olandezei 
Nannette Schute. Alte rezultate : 
Mandlikova (Cehoslovacia) — Ca
sals (S.U.A.) 6—2, 6—1 ; Vasquez 
(Peru) — Jones (S.U.A.) 6—1,
7—5 ; Casale (S.U.A.) — Delneea 
(Elveția) 6—3, 6—0.

In proba de simplu bărbați, 
jucătorii sud-americani continuă 
să producă surprize : uruguyanul 
Daniel Perez l-a eliminat cu 6—2,
6— 1, 6—4 pe cehoslovacul Jan 
Kodes. La rindul său, argentinia
nul Jose Luis Clerc l-a întrecut 
cu 7—5, 7—5, 6—1 pe campionul 
elvețian Heinz Gunthardt. Alte 
rezultate din tururile 1 și 2 : 
Connors — Vass elin 6—1. 7—5, 
3—6, 6—3, Lendl — Fitzgerald 7—5.
7— 6, 6—4 ; Smid — Franulovld
6—1, 7—6, 6—2 ; Borg — Motta
6—1, 7—5, 6—0.

C. E. DE POPICE
(Urmare din pag. I)

rezultate, se află reprezentan
tele noastre Maria Zsizsik 857 
p d și Nineta Badea 853 p d. 
deci — principalele favorite. 
Olga Psihas cu 842 p d se află 
pe locul 4. Vor mai juca in 
turneul final Minela Dan (lo
cul 11) 806 și Ibolya Matho
(14) 804. La băieți, conduce în 
clasament, după două probe. 
Iugoslavul M. Liovici cu 1904 
p d. Popicarii noștri prezenți 
in turneul final individual 
sint : S. Boariu (locul 4) 1778 
p d, E. Gergely (8) 1748 p d. 
I. Frigea (10) 1739 p d. St. Ra- 
coș (14) 1706 p d și I. Dudaș
(15) 1701 p d.

BREVIAR
• între 1 șl 31 

iulie. Muzeul spor
tului din România, 
în colaborare cu 
Muzeul de istorie a 
municipiului Bucu
rești, va organiza 
în cinstea Univer
siadei o expoziție 
intitulată „Din isto
ria sportului româ
nesc'*. Cu acest pri
lej, iubitorii sportu
lui vor putea admi
ra valoroase trofee 
obținute de-a lun
gul anilor de per
formerii din țâra 
noastră la Jocurile 
Olimpice. Jocurile 
Mondiale Universi
tare, campionate 
mondiale, europene 
și la alte competi
ții internaționale d« 
prestigiu. Expoziția 
va fi deschisă la 
sediul Muzeului de 
istorie a municipiu
lui București (Piața 
Universității), zilnic, 
între orele 10 si 18.

• Iată lista jude
că to rllor-ar bl trl de
semnați de delega
ția studențească a 
Canadei : D. Clina 
și D. Mockford, la 
baschet ; F. Tally si 
E. Oryschyn. la 
gimnastică; B. Lind
say si J- Monk, la 
lupte ; R. Gunnel 
si B. Vandeapol, la 
polo : Helen Mor
neau șl MarnieTat- 
ham, la sărituri ; 
C. Schwenda si C, 
Vid os a, la scrimă : 
B. Barton si R. Co
ta, la volei.
• Importanta misi

une a asigurării a- 
s Îs ten țel medicale 
oferite studenților 
sportivi români va 
reveni corpului de 
medici si cadre sa
nitare medii de la 
Centrul de medici
nă sportivă din 
București. AIțl 76 da 
medici șl 100 de ca
dre medii din re-

teaua Ministerului 
Sănătății vor fi pre- 
zențl la cele 48 de 
terentiri pe care se 
vor desfășura an
trenamente. Alclver 
eseista în perma
nentă cel puțin 
două cadre medii si 
cite una din cele 
100 de autosalvărl 
ce se vor afla la 
dispoziția lor.
• 6 delegații au 

anunțat participarea 
la întrecerile de 
gimnastică femini
nă : Belgia, B. P. 
Chineză R. F. 
Germania. Japonia, 
U.R.S.S. și Româ
nia. Sînt încă aș
teptate specificările 
de participare la 
probele masculine 
sau la cele femini
ne. care să com
pleteze această lis
tă. din — 
R. Da 
R. S. 1 
alte țâri.

Finlanda, 
Germană, 

Vietnam si

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

Paris are... 2 cîștigătorl : David 
Cannon (Anglia) și Ron Tabb 
(S.U.A.) cu 2.11:44 • Decatlon
la Viena : Sepp Zeilbauer (Aus
tria) 8191 n. ~ ----- ■—
8045 p. L 
7986 D.

D. Ludwig (Polonia) 
Kutenko (U.R.S.S.)

_______ • Campionatul eu
ropean masculin : Bratislava :
Spania — Israel 89—81. Franța — 
Grecia 86—81, Cehoslovacia — An
glia 71—62 ; Havirov : U.RjS.S. — 
R. F. Germania 86—54, Iugoslavia 
— Polonia 92—98, Italia — Turcia 
34—73.

BASCHET 
ropean

CICLISM • Turul Italiei, etapa 
a XII-a (Arezzo — Montenero- 
218 km) a revenit italianului Ar- 
gentin (6.08:52,0) la finiș. în fața 
lui Saroni. liderul cursei, urmat 
la 42,0 s de Betolotti (Italia) • 
Etapa a II-* (St. Etienne — 
Montceau les Mines, 220 km) în 
cursa „Daumpiină Libere- a fost 
clstigată de irlandezul Sean Ke
lly — 5.34:28, învlngîndu-1 la
sprint pe australianul Phll^An- 
desson, ~
Angliei" 
a Ill-a 
ventry, 
Thomas 
4.20:42. 
conduce ___
mat la 7 s de polonezul Szczep- 
koskl.

liderul cursei • „Turul 
pentru amatori. în etapa 
(Merthyr Tydlif — Co- 

185 km) învingătorul P.
(Anglia) a înregistrat 

în clasamentul general 
norvegianul Saether, ur-

CĂLĂRIE • Vest-germanul Paul 
Schockenmoehle a cîștigat pentru 
a patra oară „Marele premiu al 
orașului Kbln**. la obstacole.

MOTO CICLISM • Belgianul 
Andre Malherbe (,,Honda“) șl-s 
consolidat poziția în clasamentul

C.M. de 
cmc în
VZăs teras.
Suediei*.

motocros — clasa 508 
urma victoriei de la 
in „Marele premiu aJ

înaintea ultimei runde 
de la Amsterdam

ȘAH •
a turneului — -----------------
conduce olandezul Tim man cu 7 
D» urmat de Karpov 6VaP, Hort 
Smîslov, Kavalek si Portisch cu 
cite 6 o.

Iubitorii da fotbal din Norvegia 
nutreau, pînă nu demult, speranța 
calificării reprezentativei noastre pen
tru turneul final din Spania. Da, 
poate așa ac fi fost dacă după suc
cesul repurtat, în deplasare, cu El
veția (2—1), nu ar fi urmat înfrîn- 
ger ea — nescontatâ —, pe teren pro
priu, în fața Ungariei (1—23. Și to
tuși, speranța mai există, dacă se
lecționata norvegiană va cîștiga toata 
meciurile pe teren propriu (Anglia, 
Elveția) și va obține cel puțin 3 
puncte în deplasa-re (cu România și 
Ungaria) I Dac să fim obiectivi, șan
sele pentru realizarea acestui scop 
sint minime... Totuși, antrenorul Toi 
RBste Fossen a anunțat că selecțio-

Campionatul Norvegiei a 
continuat cu meciurile calai 
do-a 5-a etape : Brann - 
Fred ri kt tad 1—1, Moss — LiMes- 
troem 2-O, Rosenborg — Bryne 
3-1, Star ..............
Ho na tka nertend 
ren gen — Haugar 
primul loc 
află echipa 
he in» cu 9 
Vaalerengen 
cu 7 p.

Lynn 0-0, Viking —
2-0, Vaale-

2-2. Pe 
în clasament &« 
Rosenborg Trend-- 

urmată de 
8 p și Moss

P. 
cu

cu toată seriozb 
p« care urmează

na ta sa va aborda 
ta tea fiecare meci 
sâ-l mai susțină.

Partida cu România este așteptata 
cu mult interes și, firește, va fi de
plasai la București cel mai bun lot 
pe care-l avem la ora actuală. Nu 
mai puțin de 4 jucători — considerați 
cei mai buni — sînt legitimați însă 
la cluburi din străinătate : fundașul 
Einar Jan AAS (cel mal bun în jo* 
cui cu Ungaria), fost ki Bayem 
Mîinchen, activează acum, cu mult 
succes, la Nottingham Forest j mij
locașii ofensivi (care constituie cel 
mai bun compartiment al echipei) 
Halvar THORESEN, acum k» Twente 
Enschede (va fi probabil transferat

• ÎN CAMPIONATUL DE BASCHET al 
Turciei, Erman Kunter de la Beșlktaj 
(clasată pe locul secund, după Eczacibasi) 
este coșgeter cu 841 de puncte marcate în 
25 de meciuri. Media de 33 de puncte în
scrise de meci este, cu adevărat, remar
cabilă pentru internaționalul din Istan
bul ! • FINALA TURNEULUI de tenis de
la Monte Carlo, dintre argentinianul Vi
las și americanul Connore. a fost amînată, 
precum se știe , din cauza timpului ploios. 
Plnă acum acest prestigios turneu a fost 
cîștigat de următorii jucători : 1969 —
Okker. 1970 — Franulovicl, 1971/73 — Hie Năs- 
tase, 1974 — Pat’s on, 1975 — Orantes, 1976— 
Vllas, 1977 — Borg, 1978 — Ramirez, 1979/80— 
Borg, 1981— ? • SEPTUAGENARA Elf rie de 
Schurmann, din Hagen, e mal veche par
ticipantă In cursele lungi, nu a renunțat, 
nici acum, la 77 de ani, la ldeea de a 
mai participa la un maraton. De aceea, 
zilnic, ea parcurge, la antrenament, cel pu
țin 10 km ! Pasiunea nu cunoaște limită de 
virată ! • IN HONOLULU a avut loc pri
ma ediție a unul original concurs de „re
zistență*. Mai întii concurențli au înotat, 
în Pacific, 3,9 km, după care, din apă, au 
urcat direct pe biciclete șl au participați* 
• cursă de 180 km pentru ca, în în
cheiere, să facă șl un maraton... maraton. 
Clștigătoirui, John Howard (33 ani), fost

la Ajaz Amsterdam) și Roger AL
BERTSON (joaca tot într-o echipă o- 
landeză, la Den Haag) șl în fine 
înaintașul OEKLAND, care a suferit 
o întindere de ligamente, este acum 
valid, fiind golgeterul formației vest- 
germane Bayer Leverkusen. Toți 4 
vor fi, desigur, la București.

Este posibilă și reintrarea porta
rului Tom JACOBSEN, care in toam 
na anului trecut a fost supus unei 
operații la genunchi. Acum el este 
refăcut, joacă în campionat, _ dar, 
nefiind încă suficient de pregătit, ne 
a apărut în meciul cu Ungaria. Nu 
este exclus ca pînă lă meciul cu 
România antrenorul Fossen *ă-l pre« 
fere în locul Iul ABRAHAMSEN (Ba- 
doglimt), nesigur în partida cu Un
garia și care este vinovat de pri
mirea unui gol. Se pun, de aseme
nea, speranțe în rapidul vîrf de atac

Pal JACOBSEN (da la Valerlengan), 
care nid al nu a strălucit in jocul 
cu ungurii, dar râmîna fotbalistul 
ideal pentru acțiunile pa contraatac, 

lată și alți jucători care fac parte 
din lot : Bjarne BERNTSEN (Viking 
Stavanger), Tore KORDHAL (Lillae- 
trom), Vidar DAV1DSEN (Valerleo 
gen) — fundași ; Anders GISKE 
(Brann Bergen), Age HEREIDE (MoL* 
de), Ame DOKKEN (LiHestrom), 
Sven MATHISEN (Start) — mijlocași 
și atacanți.

Este probabilă Includerea In lot 
șl a fostului internațional Sven 
GRONDALEN, muk timp accidental.

La București va sosi un grup de 
16 ziarist! sportivi norvegiend, comen
tatori de radio și televiziune, foto
reporteri.

SVEN A. HOLMSEN

F.C. LIVERPOOL A CÎȘTIGAT A 3-A OARA C.C.E.

F.C. Liverpool (locul 5 în cam
pionatul Angliei) a cîștigat prin 
urmare finala actualei ediții * 
C.C.E. împotriva Realului din 
Madrid (locul 2 în campionatul 
Spaniei). Astfel, F.C. Liverpool, 
victorioasă cu 1—0 (0—0), intră
pentru a treia oară în posesia 
trofeului (după victoriile din 1977 
și 1978). Cîteva amănunte după 
partida de miercuri de la Paris : 
jocul nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor, Deci un scor la li
mită, dar meritat, în favoarea en
glezilor, fapt recunoscut șl de 
cei doi antrenori. BOSKOV 
(Real) : „Liverpool a jucat mal 
bine șl a meritat victoria. Echipa 
mea nu s-a regăsit în partea a 
doua a meciului...* BOB 
LEY (Liverpool) : „Ne-am 
la timpul potrivit...*, 
punct a fost marcat cu 7 
înainte de final, de către 
șui Alan Kennedy, care a recu
perat un balon greșit controlat

campion de ciclism al Statelor Unite, a În
registrat timpul total de 9h 38:29. • VA MAI 
AMINTIȚI de Boninsegna, fostul mare in
ternațional italian de f otbal? Aripa stingă a 
„squadrei azzurra* a fost, între altele, au
torul golului italian în finala cu Brazilia 
a C.M. din 1976 fl—1). Boninsegna (37 de

ani) nu se mai ocupă astăzi de fotbal, ci 
a devenit manager de... box I ? Dar, iată 
că recent, unul dintre elevii săi, Giuseppe 
di Padova, a pierdut titlul național, fiind 
descalificat pentru repetate lovituri cu 
capul. La fotbal merge să dai cu capul (în 
minge evident !), la box... • LA JOCU
RILE OLIMPICE din 1984 de la Los Angeles 
in program vor figura, cu titlul de de
monstrație, base-balul șl tenisul. Primul 
este • noutate la J.O., dar tenisul a figu-
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de Cortes șl a trimis balonul în 
stingă porții madrilene. Arbitrul 
Karoly Palotal (Ungaria) a con
dus, în fața a 50 000 de spectatori, 
formațiile : F.C. LIVERPOOL : 
Clemence — Neal, Alan Kennedy. 
Thompson, Ray Kennedy, Han- 

. sen, Dalglish (Case), Lee, John
son, McDermott, Souness. REAL 
MADRID : Agustin — Cortes
(Pineda), Camacho, Stlelike, Sa
to ido, Del Bosque, Juanito, Angel, 
San Liliana, Navajas, Cunningham.

IN PRELIMINARIILE C.M.
Ieri după-amlază, la Viena, tn 

gr. I : Austria — Bulgaria 2—« 
(1—0). Au marcat : Krankl (mln. 
M) și Jara (min. 89).

In clasamentul grupei oonduoa 
B.F. Germania cu 8 p (4 j, gola
veraj 11—1), urmată de Austria 
cu 8 p (S j, golaveraj 
Bulgaria 4 p (4 j, golaveraj 5—S). 
Albania 2 p (5 J), Finlanda 0 p 
(4 J).

10-2).

rat chiar pe programul oficial la J.O. din 
1896—1924, dar de atunci multe s-au schim
bat în acest aport. Dealtfel, recent pre
ședintele forului internațional, Philippe 
Chartier, declara că nici unul dintre Jucă
torii clasați 1* A.T.P. (șl sînt vreo 300 ; 
cei mal buni din lume !) nu vor putea 
„demonstra* la Olimpiadă t • TREI REPU- 
TAȚI antrenori de gimnastică din R. P. 
Chineză, soții Llu Xuan șl She Mao, pre
cum șl Ning Xlaolin, vor pregăti, pentru 
un an, tinere sportive din Franța • CI
TIM ÎN L’EQUIPE următoarele: „Nebunie, 
nebunie, nebunie; in 
găsesc pantofi de golf la..
de franci -- - -
cu vizon, 
motive In 
bine*. • 
tențla să ___________ ________ _ _____ ______
talian Raimondo d’Inzeo, campion olimpic 
La obstacole în 1900 și medaliat cu argint 
în 1956, a declarat : „Cu vechil mei cal, 
da, dar nu șl cu cei noi !■ ... • CELE
BRUL ALERGĂTOR CEHOSLOVAC Emil 
Zatopek (4 medalii de aur la J.O. hi 1948 
șl 1952) a participat recent la o cursă
de cros pe 5 000 m. In Japonia. Emil — 
în vîrstă de 32 ani — a realizat timpul de 
28:33,6

__ „------------•»
Statele Unita se 

_ _ treizeci de mii
(NN. francezi) perechea. Dublați 
acești pantofi sint decorați cu 

aur de 18 carate și broșa cu ru- 
FUND ÎNTREBAT dacă are in- 
abandoneza călăria, colonelul 1-
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