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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL TULCEA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

Nicolae Ccaușeseu, 
doua zi a 

eu locuitorii
dialo- 
jude-
lucru,vizită de 

partidului și sla- 
a fost însoțit de

Sulina — vechi și cunoscut 
port de la vărsarea Dunării in 
mare — a primit joi, 6 august, 
vizita de lucru a secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul *•' ' "
in cea de-a 
gului purtat 
(ului Tulcea.

In această 
conducătorul 
tului nostru . . .
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Ghcorghe Oprea, 
Ghcurghe Pană, Ștefan Andrei, 
Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Aceeași atmosferă entuziastă, 
de sărbătoare, ce a caracteri
zat vizita de lucru din ziua 
precedentă, s-a regăsit și in a- 
ceastă frumoasă zi de august 
in bătrinul oraș dunărean. Cei 
prezenți pe faleza Dunării, a- 
colo unde a aterizat elicopterul 
prezidențial, au făcut o căldu
roasă și entuziastă primire to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Aici, la Sulina, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu reprezentanți ai unor minis
tere economice, ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai 
consiliilor oamenilor muncii, a- 
nalizind modul in care sint 
traduse în viață măsurile sta
bilite la precedenta vizită și 
care urmăresc revilalizarea ac
tivității economice și sociale a 
acestei străvechi așezări româ
nești, sporirea rolului și con
tribuției Sulinci la lărgirea și 
aprofundarea raporturilor co
merciale cu diferite state ale 
lumii.

La plecarea din Sulina, popu
lația orașului, toți cei prezenți 
fac o nouă și vibrantă mani
festare a dragostei fierbinți și 
a recunoștinței, a stimei și 
prețuirii profunde pe care o 
nutresc pentru secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român.

Elicopterul prezidențial se în
dreaptă apoi, în aplauzele pu
ternice ale mulțimii, spre celă-' 
lalt port est-dunărean, Sfîntu 
Gheorghe.

Se aterizează in mijlocul unor 
recente plantații de specii de 
arbori care rezistă condițiilor 
pedoclimatice specifice acestui 
colț de țară și prin care se 
urmărește fixarea și fertilizarea

înaintea începerii sezonului competițional la fotbal

JOCURI DE CALITATE, COMPETITIVITATE, FAIR-PLAY, 
IATĂ CE AȘTEAPTĂ SPECTATORII DE LA NOUL CAMPIONAT 
• O toamnă plină de obligații pentru echipa națională și formațiile de club an

gajate in cupele europene, pe care și-o doresc cit mai bogată in realizări
Stmbătă, într-o avancronică televizată cu două 

ore înaintea începerii oficiale a noii ediții a 
Diviziei naționale „A", fotbalul, cu tot corte
giul său de surprize, pasiuni, spectacol, bucurii 
și speranțe, va reintra în actualitate. Racordați 
sufletește la pregătirile acestei perioade dina
intea startului, așteptînd cu nerăbdare revede
rea cu echipele favorite, cu jucătorii pe care-i 
îndrăgesc, suporterii divizionarelor „A", specta
torii nedespărțiți de tribune, iși doresc în acest 
sezon, de mari responsabilități pentru fotbalul 
românesc, reale satisfacții. ,

Dînd cuvîntul spectatorilor, acestor nedezmin- 
țiți iubitori ai fotbalului, indiferent de vreme, 
indiferent de insatisfacții (pe care întotdeauna 

le consideră trecătoare), o idee se regăsește 
în toate opiniile acestor interlocutori de azi ai 
ziarului nostru : MULT DORITA CALIFICARE 
A REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI LA „MUN-

DIAL ’82".. Obiectiv major aflat in fața fot
balului nostru, in acest sezon competițional care 
debutează mîine și la care sint chemați să-și 
aducă contribuția toți factorii de răspundere, in- 
cepkid, firește cu jucătorii și antrenării. Ceea 
ce înseamnă și cerința subliniată de spectatorii 
ale căror opinii le-am solicitat ca nivelul cali
tativ al meciurilor din campionat să reflecte 
buna pregătire a echipelor, forma ascendentă a 
selecționabililor, forța crescută a reprezentan
telor noastre în competițiile europene interclu- 
buri. Să nu uităm insă și de îndatoririle celor 
care vin Ia stadion pentru a-și susține favoriții, 
dar care nu trebuie să uite nici un moment 
că pe teren evoluează două formații, care me
rită, deopotrivă, să fie susținute in efortul lor 
de aulddepășire, de ridicare a standardului va
loric din campionatul primei divizii.

feul Petschovschi". Este victoria 
„galeriei" noastre, a sportivității 
cu care i-am primit pe toți oas
peții pe stadionul 
Ne bucuri mult faptul că reve
nim tn fruntea • • • • -
lorilor din țară. Vreau sd spun, 
Insă, că nu ne 
laurii succesului și ne vom stră-

IVAN MARCU (mecanic de în
treținere, București): „Mă aș
teaptă multe și mari emoții In 
noul sezon. Pentru că Univer
sitatea Craiova, echipa al cărei 
suporter sint, va fi chemată sd 
dea examene pe trei fronturi: cu 
echipa națională in preliminarii, 
unde dorim mult să confirme 
valoarea Internaționalilor săi, tn 
C.C.E., unde are datoria să de
monstreze că a ajuns o forma
ție redutabili pe plan interna
țional, și, tn fine, tn campionat, 
unde are de apărat titlul. Dar, 
peste aceste speranțe de supor
ter, doresc fotbalului nostru o 
toamnă plină de succese, o toam
nă care să completeze frumoasa 
primăvară a reprezentativei noas
tre".

GHEOHGHE COSTIN (student, 
anul IV. Institutul Politehnic. 
Cluj-Napoca): „Mttne, înaintea 
meciului cu Dinamo, noi, spec
tatorii clujeni vom primi „Tro- 

păminturilor nisipoase ale Del
tei. Apreciind rezultatele obți
nute in timpul experimentărilor 
ce se fac de mai mulți ani 
aici, secretarul general al par
tidului • indicat ca specialiștii 
silviei și din agricultură si 
treaeă eu mai multă hotărâre 
la elaborarea unor planuri con
crete de folosire mai eficientă 
a terenurilor Deltei, astfel in
cit, prin lucrări de desecare și 
plantare, să sporească suprafața 
arabilă.

Următoarea oprire are loc iu 
centrul vechii localități dună
rene Sfîntu Gheorghe. Midie 
de locuitori ai acestei așezări, 
precum și oamenii muncii aflați 
la odihnă in acest colț de țară, 
unde Dunărea iși dă intilnire 
cu marea, fac secretarului ge
neral o primire entuziastă.

Primarul comunei Sfîntu 
Gheorghe, Stclian Vîlciu, invită 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in fața unei machete care pune 
in evidență concepția de sis
tematizare și modernizare a 
vechii localități de la gurile 
Dunării.

Secretarul general a! partidu
lui indică să se intensifice ac
tivitatea de construcții de lo
cuințe, pornindu-se de la fap
tul că in următorii cițiva ani 
aici vor apare noi unități eco
nomice, care vor determina o 
sporire accentuată a numărului 
locuitorilor.

In cursul după-amiezii a fost 
vizitată pădurea Letea, de pe 
raza comunei C. A. Rosctti. 
Secretarul general al partidului a 
indicat ca acestui monument al 
naturii să i se acorde, în con
tinuare, o Îngrijire atentă și 
permanentă.

In după-amiaza aceleiași zile, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat — în prezența tova
rășilor din conducerea partidu
lui și statului care îl însoțesc 
în această vizită de lucru — 
propunerile de organizare, sis
tematizare și exploatare inte
grală a Deltei Dunării.

Și cea de-a doua zi a vizitei 
do lucru a secretarului general 
al partidului, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a însemnat, prin 
indicațiile date, prin hoiăririlc 
adoptate, un neprețuit sprijin 
in munca entuziastă a munci
torilor, tiranilor, intelectualilor 
tulceni de Înflorire continuă a 
județului lor, a Întregii țări.

„Municipal".

Ierarhiei specta-

vom... culca pe

„...UN FOTBAL MAI VIGUROS, MAI ANGAJANT*
VALERIU VLASCEANU (pro

fesor — Liceul Pedagogic Plo
iești) : „Fiecare nou campionat 
înseamnă noi emoții, noi spe
ranțe De astă dată și emoțiile 
și speranțele sint mai mari decit 
tn alte împrejurări asemănătoare. 
Gindlndu-ne, bineînțeles, și tn 
primul rlnd, la „proba de foc" 
pa care trebuie sd o treacă fot
balul nostru tn această toamnă 
pentru a-șt asigura un loc tn e- 
llta sozcerului mondial, anul vi
itor tn Spania. Șt ca sd avem 
garanția unei astfel de împliniri
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Universiada ’81 in comentarii, date și cifre

CLERMONT-EERRAND, BUCUREȘTI. LOS ANGELES,

Pregătirile serimcrilor din a- 
ccst an au vizai o reprezentare 
cit mai înaltă Ia cele două 
mari competiții majore ale se
zonului competițional : Campio
natele mondiale de la Cler
mont-Ferrand și Universiada de 

Echipa de spadă a României, campioană mondială universitară, 
după ce a întrecut in finală formația Elveției, medaliată cu argint 
la recentele campionate mondiale de 
stingă spre dreapta : Ion Popa, Mihai 
tavian Zidaru, Rudolf Szabo.
la București. între cele două 
mari concursuri — care aveau 
să alinieze pe planșe eei mal 
buni scrimeri ai lumii — fiind 
doar o săptămină distanță, nu 
se punea problema obținerii a 
două vîrfuri de formă, ci a 
menținerii în „priză" a selec

dui să menținem cit mal mult 
trofeul In posesia noastră. Sper, 
totuși, ca și echipa pe care o 
susținem, Universitatea, să ne 
răsplătească eforturile prlntr-o 
comportare mult mat bună decît 
tn campionatul trecut, să nu ne 
mai producă emoțiile din finalul 
sezonului precedent".

campionatul care vine trebuie sd 
însemne neapărat un pas hotă- 
rlt pe calea unul fotbal mal vi
guros. moi angajant, mai compe
titiv. Este, de fapt, ceea ce aș
teptam de la toate echipele pri
mului eșalon, de la toți compo
nența lotului reprezentativ. Din
colo de toate acestea, un gtnd 
șt pentru Petrolul, pe oare l-aș 
dori. tn vara viitoare, revenit la 
statutul de divizionară „A".

(Continuare in pag. 2-3)
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ționabililor peste timpul obiș
nuit afectat marilor întreceri 
internaționale. Corelindu-se ju
dicios pregătirile la toate cele 
patru arme, după un plan al
cătuit din timp și ținind cont 
nu numai de opiniile factori-

la Clermont-Ferrand. De la 
Popa, Liviu Angelescu, Oc- 

Foto : Ion MIHAICA
responsabili ai federației, citor .

și de cele ale antrenorilor lo
turilor respective, rezultatele a- 
cestui sezon încărcat de mari 
responsabilități (la necesitatea 
combaterii „secetei" care a bin- 
tuit scrima noastră la edițiile 
C.M. și J.O. din anii prece
dent se adăuga acum emoția 
evoluției sub ochii propriilor 
suporteri, la Universiadă) au 
fost pozitive. Obținind Ia Cler
mont-Ferrand — unde s-a par
ticipat doar în probele indivi
duale — o medalie de argint, 
prin floretistul Tetru Kuki, și 
un Ioc 6 (in finală) prin spa
dasinul Rudolf Szabo, iar la 
Universiadă două medalii de 
aur (echipele de floretă femi
nin și spadă), două de arginl 
(florctiștii Aurora Dan și Pe
tru Kuki) și una de bronz (for
mația sabrerilor), scrima ro
mânească a făcut in acest an 
un pas i 
venirii in 
țional.

Bilanțul 
(at, prin 
dacă vrem intr-adevăr să rea
lizăm exact unde se află a- 
cum 
port 
le-a 
tate

marcat pe calea re- 
i prim-planul interna-

se cere însă nuan- 
prisma perspectivei,

scrima românească, în ra- 
cu sarcinile pe care și 

asumat forul de speciali- 
privind revigorarea acestei

MARICICA PUICĂ - RECORDMANĂ
EUROPEANĂ ÎN CURSA DE 1 MILĂ

Citeva probe s-au aflat în 
„vedetă" miercuri seară, la mi
tingul international de atletism 
de la Viareggio. din 
Pînă la urmă. însă, prin 
tate singura „vedetă" a 
cursa feminină pe o 
(1609.35 m) si alergătoarea noas
tră Maricica Puică.

Campioana noastră a 
special 
probă, 
vedere 
forma
care o __
firma, parcă, aceste bune apre
cieri iată că Maricica F 
(antrenată de soțul ei 
Puică) a încheiat eursa 
4:21,82, care reprezintă un 
record european. Vechiul 
cord aparținea, de Ia 27

Italia 
rezul- 
rămas 

milă

____  ______ fost 
invitată pentru această 
avîndu-se. desigur, in 
valoarea ei deosebită si 

sportivă remarcabilă De 
deține. Si pentru a con-

Puică 
loan 

ia 
nou 
re- 
ia-

Vineri 7 august 1981 1

lirum ascendent, 
un serios bagaj 
antrenorilor fo- 
Iuliu Falb (teh-

Importante discipline olimpice, 
relansarea ei în contextul tra
diționalelor succese la marile 
competiții internaționale.

O verigă importantă a aces
tui proces a constituit-o — șl 
mai constituie incă ! — întine
rirea loturilor reprezentative. 
La această oră se poate spună 
că toate cele patru loturi au 
o medic de virstă propice ma
rii performanțe. Dar in pers
pectiva Jocurilor Olimpice din 
1981 ? Răspunsul nostru ar pu
tea mira pe unii : sextetul mas
culin de floretă ni se pare cel 
mai omogen valoric, cel mal 
puțin uzat. Dar și cel mai ne
experimentat ! La clasa inter
națională recunoscută a lui Pe
tru Kuki (validată in acest an 
la cel mai înalt nivel, conse
cința unei pregătiri mai atente, 
mai nuanțate și mai angajate), 
devenit „veteranul" echipei la 
26 de ani, s-au adăugat cinci 
noi candidați (Zsolt Ilusti, So
rin Roca, George Oaneea, Flo
rin Nicolae și Nicolae Iile), toți
tineri in jur de 22 de ani,
care au alcătuit o echipă nouă, 
afială pe un 
Dispunind de 
tehnic, elevii 
Sif Zilahi și 
nicieni de certă valoare) resimt 
însă lipsa de maturitate tac
tică, de concentrare nervoasă 
in momentele decisive. Așa s-a 
și pierdut meciul cu echipa Cu
bei, în care au ratat — in 
pofida situațiilor favorabile pe 
care și le-au creat — clasarea 
pe podiumul Universiadei, aco
lo unde valoarea reală ar fi 
trebuit să-i situeze. Participînd 
in continuare ia principalele 
concursuri de categoria A, din 
calendarul F.I.E. (mai 
exceptîndu-1 pe Florin 
de la clubul Progresul, 
lalți sînt component!! 
campioane Steaua, care va e- 
volua și în Cupa Europei) el 
vor dobindi și experiența ne
cesară, un criteriu util de com
parație fiind formația repre
zentativă a Italiei (Scuri, Nu
ma. Borella, Cervi). acum vi- 
cecampioană mondială și cișli- 
găloare a Universiadei, alcă
tuită numai din floretiști in 
jur de 21 de ani, dar 
meroase participări pe 
internaționale.

Un fel de... „mixtum 
situm" 
și floretă 
campioane 
tare, alcătuite acum din scri- 
meri sau serimere cu statut de 
titulari (Ion Popa, Octavian Zi
daru, Liviu Angelescu, Mihal 
Popa. Marcela Moldovan. Vio- 

ales că, 
Nicolae, 
toți cei- 
echipei

cu nu- 
planșele

compo-
sint echipele de spadă 

feminină, ambele 
mondiale universi-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

fost corectat 
americancă 

4:21,68. la 26 
aceeași oistă

nuarie 1979. unei alte alergă
toare românce Natalia Mără- 
șescu. La data respectivă a- 
ceasta reușise la Auckland, in 
Noua Zeelandă un nou record 
al lumii cu 4:22.10. Ulterior re
cordul mondial a 
de semifondista 
Mary Decker cu 
ianuarie 1980. pe 
de la Auckland.

Cele mai bune performere 
ale acestei distanțe sint :

4:21.68 (1) Mary Decker '58 
(S.U.A.) Aucklaand 26.1.80

4:21.82 (1) Maricica Puică '50 
(România) Viareggio 5.8.81

4:22.1 (1) Natalia Mărăsescu 
’52 (România) Auckland 27.1.79 

4:23.29 (1) Gabriela Dorio '97 
(Italia) Viareggio 14.8.88.



UNIVERSIADA '81 ÎN COMENTARII, DATE Șl CIFRE
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

CIT DE SIMPLU PARE 
UN CONCURS DE ATLETISM !

Spectatorii și-au luat locurile 
în vastele tribune ale stadionu
lui bucureștean ,,23 August** 1 * * 4 (mal 
mulți spectatori decît a avut 
vreodată atletismul nostru: în 6 
zile de concurs circa 200 000 !); 
atleții și-au făcut apariția la 
locurile de concurs și fiecare 
știe din ce scrie face parte, pe 
ce culoar va alerga sau cînd îi 
va veni rîndul să sară sau să 
arunce... Concursul Universiadei 
a Xl-a, cel mal mare concurs pe

• C1ȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 31 IULIE 1981. Cat.
1 : 1 variantă 100% (autoturism
Dacia 1300) șl 2 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 7,50 a 11.727
lei ; cat. 3 : 18 a 4.886 lei ; cat.
4 : 45,50 a 1.933 lei ; cat. 5 :
150,75 a 583 lei ; cat. 6 : 336,75 a 
261 Iei ; cat. X : 1.823,75 a 100
lei. Report la cat. 1 : 320.580 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
cat. 1 .realizat pe un bilet jucat 
100%, a revenit participantului 
GHEORGHE TOMOIOAGA din

„Ne simțim excelent44 par să spună cei doi sportivi din R. P. 
Congo la Universiadă, intr-un moment de destindere in „satul** 
participanților. Foto : D. NEAGU

DRUMUL SCRIMEI PE CARE ÎL DORIM ASCENDENT
(Urmare din vag. I)

rica Țurcan, Aurora Dan), ală
turi de debutanți in mari în
treceri (Rudolf Szabo, Elisabe- 
ta Guzganu, Csila Ruparcsics). 
Echipa de spadă (printre selec- 
tionabili poate fi inclus și Ni
colae Bodoczi) se află de doi 
ani iu elita continentală 
(Steaua a fost deținătoare și 
finalistă a Cupei Europei) și 
credem că ar fi avut șanse 
de medalii și la „mondialele** 
de la Clermont-Ferrand, acum 
fiind o perioadă de schimbare 
de generații la tradiționalele 
protagoniste ale probei : R.F.G., 
Suedia, Elveția, Ungaria, toate 
acestea dealtfel (inclusiv echipa 
U.R.S.S., campioană mondială 
en titre) fiind clasate tn urma 
României la Universiadă. Noul 
tandem de antrenori, Alexandru 
Istrate — Dumitru Fopescu, tre
buie să înțeleagă că odată »- 
junși in a,castă postură ono
rantă se află abia la începu
tul unui drum, In care exigen
ta și profesionalitatea sînt sin
gurele mijloace de a se Im
pune în fața unor trăgători ta- 
lentafi, dar uneori indiscipli- 
nați și care „inhămați** la 
treabă pot da întreaga măsură 
a talentului lor. Tinerii antre
nori trebuie să învețe să-și 
conducă elevii și In timpul 
concursului. Un mare semn de 
întrebare la această armă : O. 
Zidaru, incapabil să-și adune 
forțele, în scădere evidentă.

Floretistele au revenit cu brio 
Pe podium, acolo unde cu ani 
în urmă se aflau de regulă, 
surclasînd echipa Franței, cu 
două dintre titularele care au 
obținut la Moscova medaliile 
olimpice, și învingind apoi, fără

ASTĂZI Șl MÎINE-

ULTIMELE ZILE

DE PARTICIPARE!
ORICINE .TOACA, POA

TE GIȘTIGA: 0 autotu
risme „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L“ • mari 
sume de bani, variabile 
și fixe • excursii în R.D. 
Germană sau R.S. Ceho
slovacă.

SE EFECTUEAZĂ 5 EX
TRAGERI IN 2 FAZE, 
TOȚALIZlND 42 NUME
RE ! Biletele de 25 Iei va
rianta au drept de ctștig 
la toate extragerile !

NU OCOLIȚI PRILEJUL 
DE A VA NUMĂRĂ PRIN
TRE BENEFICIARII A- 
CESTEI TRAGERI DEO
SEBIT DE AVANTAJOA
SE 1 

care l-a găzduit vreodată tara 
noastră, s-a bucurat de o orga
nizare bună, apreciată deopotri
vă de spectatori, de atleți, de 
antrenori și de oficiali. Ce sim
plă pare, în momentul desfășu
rării ei, o astfel de competiție, 
mai ales atunci cînd totul se în
lănțuie firesc. Dar puțini, chiar 
foarte puțini sînt cei care cu
nosc cîte ceva din „secretele44 
organizării unui concurs de at
letism, care sînt mai multe, mal

drept de apel, in finală, redu
tabila echipă ă Uniunii Sovie
tice, ce alinia pe planșă două 
dintre principalele artizane ale 
succesului la „mondialele" 1981. 
Se simte acum la floretistele 
noastre o altă stare de spirit, 
mal combativă pe planșe, mal 
„in cunoștință de cauză", un 
registru tactic mai bogat. Roa
dele muncii calificate a antre
norilor Stefan Haukler si Ste
fan Ardeleanu (care știu să și 
îndrume cu tact și hotărîre de 
pe margine, ca adevărat! „că
pitani neiucători") se văd. iar 
concurența pentru titularizare 
(în cursă se află si o altă tînă- 
ră, Rozalia Oros) a adus un 
plus absolut necesar pregăti
rilor. Faptul că Aurora Dan a 
obținut în acest sezon mult aș
teptata performantă pe plan 
internațional, ca și tndîrjireacu 
care a tras Viorica Țurcan în 
proba pe echipe, evident afec
tată că n-a fost aleasă să par
ticipe la „mondiale" și In pro
ba individuală a Universiadei, 
dovedesc că există Încă resur
se Interne pentru ridicarea șta
chetei pregătirilor tn vederea 
J.O. din 1984, unde, sperăm, 
floretistele noastre se vor men
ține in elita probei.

$1 iată-i pe sabrerl ajunși 
inebeietori de pluton, ei care, 
nu cu mult timp înainte, erau 
creditați cu prime șanse tn ca
drul lotului nostru. Și nu fap
tul că au luat doar „bronzul" 
i-a situat în această postură, 
<d maniera (in care au evoluat 
la C. M. și Universiadă) tot 
mai îndepărtată de cea a frun
tașilor probei. Frazele clare de 
arme, preponderent ofensive, 
pot fi numărate pe degete in
tr-un concurs, ceea ce relevă o
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complicate și mai complexe decît 
la oricare altă ramură sportivă. 
Șl iată că, spre meritul lor, ac
tiviștii atletismului nostru s-au 
achitat cu bine de dificila misiu
ne a organizării unor întreceri 
de o amploare fără precedent la 
noi.

Puțini știu de cîte eforturi a 
fost nevoie pentru ca acest mare 
angrenaj, cu zeci și zeci de oa
meni, să poată fl nu numai ur
nit, ci și făcut să funcționeze, 
și încă bine, pentru ca întrece
rea celor peste 500 de competi
tori să se desfășoare așa cum 
trebuia; puțini știu ce volum u- 
rlaș de muncă a fost necesar 
pentru aceasta, cîte nopți, de-a 
rîndul, s-a lucrat în cadrul di
feritelor sectoare: de pregătire a 
stadionului, arbitri, premiere, 
marș și maraton, secretariat, ul
timul fiind, de fapt, dacă nu cel 
mai important, în orice caz... 
catalizatorul celorlalte. De ace
ea, vom insista puțin asupra a- 
cestuia din urmă...

Secretarul concursului de atle
tism de la Universiadă, Valeriu 
Prodea, a condus un larg colec
tiv de oameni care nu s-au vă
zut, dar s-au simțit prin ceea ce 
au făcut (înscrierile pe probe, 
validarea lor, stabilirea seriilor, 
ordinea la sărituri, verificarea 
clasamentelor, punctajele în pro
bele combinate, rezultatele pen
tru presă etc.), din rîndul că
rora vom evidenția cîțiva, deși 
operația aceasta este cea mai 
grea dintre toate, căci de evi
dențiat s-au... evidențiat toți. Și 
totuși, iată cîteva nume: Ioana 
Ion, Roxana Panaitescu, Adria
na Pereteatcu, Maria Samaracov, 
Maria Costea, Horia Crețescu, 
Cristian Simion, Nicolae Mihala- 
che (Bacău), Walter Klein (A- 
rad), Marcel Racoți (Iași), A- 
lexandru Ardeleanu, Alexei Te- 
chirdalian, Constantin Vastardîs 
(Brăila), Mircea Chisliug (Bu
zău), Andrei Solyom (B. Mare), 
Viorel Dan (S. Mare), Ștefan 
Trache (Pitești) etc.

Și ce simplu pare totuși un 
concurs de atletism !...

, Romeo VILARA

precară pregătire tehnico-tac- 
tică, dar și fizică, căci mișca
rea sabrerilor noștri pe planșă 
este evident lipsită de acea vi
vacitate, de acea explozie ca- 
re-i caracterizează pe actualii 
protagoniști ai probei. Vâzînd 
cîte priorități au ratat în mo
mente decisive sabrerii noștri 
la Universiadă (ca și la ulti
mele ediții ale C.M. !) l-am în
trebat pe Hariton Bădescu, u- 
nul din antrenorii care s-au o- 
cupat de pregătirea lotului 
(alături de Constantin Nicolae 
si Ladislau Rohoni). de ce nu 
au repetat Ia antrenamente a- 
semenea situații și procedee. 
„Pentru că sportivii considerau 
de fiecare dată că este plicti
cos să repeți !**, am primit răs
punsul. Un răspuns edificator. 
Ioan Pop, Marin Mustață, Cor
nel Marin, Ion Pantelimonescu 
și Alexandru Chiculiță srau 
zbătut mult la București, dar 
ca peștele pe uscat. Aci, la sa
bie. se simte cel mai mult ne
voia împrospătării, echipa fiind 
uzată. Federația trebuie să gă
sească soluțiile cele mai grab
nice și eficiente, la nivelul an
trenorilor și sportivilor. Aceste 
soluții nu pot apare, însă (ca 
la toata armele, dealtfel), în n- 
fara aportului secțiilor de scri
mă din țară.

Cu prilejul Universiadei, ca 
urmare a unei bune inițiative 
a federației, la întreceri au fost 
prezenți toți antrenorii din ța
ră, aceștia avind astfel posibi
litatea să vadă la fața locului 
evoluția celor mai buni scri- 
meri din lume, renumiți colegi 
de breaslă din străinătate în 
acțiune, tendințele actuale din 
scrima mondială. Deci un exce
lent prilej pentru ca fie
care dintre tehnicienii noș
tri să tragă concluziile 
de rigoare pentru munca 
lui, fără a mai aștepta indica
țiile metodice ale forului de 
resort. Și, firește, că aceste fo
ruri, atît cele centrale cit și 
cele teritoriale, vor trebui să-i 
ajute nu numai pe linia meto
dicii antrenamentului, ci și pe 
cea a creării condițiilor mate
riale corespunzătoare, care în
seamnă un spațiu adecvat de 
antrenament, aparatură minimă, 
armele și celelalte materiale, 
fără de care atragerea copiilor 
la această disciplină olimpică — 
condiția de azi a performan
ței de mîine 1 — rămine un sim
plu deziderat Și atunci cînd 
vor exista si alle centre în tară 
capabile să lupte pentru titlu
rile naționale cu Steaua și C. S. 
Salu Mare vom putea spune 
că scrima românească are o 
bună bază pentru marea per
formanță. Piuă atunci, cea mai 
puternică secție de scrimă ră- 
mîne... lotul reprezentativ 1

h r» Ari aha După campionatul național de pentatlon

BAZĂ RESTRÎNSĂ DE PRACTICI 
NUMĂR MIC DE AUTENTICE VAL

Fără Îndoială, pentatlonul mo
dern este una dintre cele mai 
dificile discipline. Cei care prac
tică „sportul celor cind sporturi-, 
pentru a putea intra în circuitul 
de mare performanță, pentru a 
obține rezultate de valoare, tre
buie să fie In flecare disciplină 
cel puțin la cota medie a specia
liștilor călărie! sau scrimei, tiru
lui, înotului sau alergărilor pe 
distanțe lungi. Solicitările nu 
sînt cu nimic mal prejos. Si pen
tru un „călăreț autentic44 si pen
tru un pentatlondst parcursul, in 
anumite limite, este același ; la 
tir 1 se pretinde șl trăgătorului 
Si pentatlonistulul numai decari, 
în condiții nu cu mult diferite. 
Si paralela ar putea continua... 
Tată, de ce, drumul spre perfor
mantă în acest sport este difi
cil, pretinde o pregătire multi
laterală la înalț! parametri nu 
într-o direcție, ci în cinci deo
dată, fiecare cu Implicațiile sale. 
Din acest motiv, un accent deo
sebit trebuie pus pe găsirea unor 
modalități de lărgire a bazei de 
practicant!, prin acțiuni continue 
ale selecției, pe ridicarea calita
tivă a nivelului pregătirii.

Aceste aspecte au -ieșit, încă ® 
dată, în evidență cu prilejul re
centei finale a campionatului 
național de pentatlon, desfășu
rate în cadrul „Daciadel44. în

COMPETIȚII DE 
ORIENTARE TURISTICĂ

La Tg. Mureș : 
„CUPA ELIBERĂRII"

Timp de două zile, pe platoul 
Cornești din Tg. Mureș, s-a des
fășurat cea de a 18-a ediție a 
tradiționalului concurs interj u- 
dețean de orientare turistică do
tat cu „Cupa Eliberării44 și or
ganizat sub egida „Daciadel-. 
Participanții — peste 150 — au 
fost din 10 județe ale țării 
(Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Cluj, Harghita, Iași, Maramureș, 
Mureș, Satu Mare, Timiș) și din 
municipiul București. După stră
baterea traseului (între 2 200 m 
și 11 600 m, în funcție de vîrsta 
concurenților), câștigători, în or
dinea categoriilor (de la 9 la 43 
de ani) au fost: Larisa Pop-Mo- 
sovits Gyongyi (Bala Mare), Au
relia Subașa (Strungul Arad), 
Maria Nechiti (Cutezătorii Bis
trița), Rodica Bulbuc (Voința 
Bistrița), Eva Lazăr (Strungul 
Arad), Piroșca Szabo (Voința 
Cluj-Napoca); Cristian Bîndea- 
Magius Marinescu (Cutezătorii 
Bistrița), Cristian Broască (Cu
tezătorii Bistrița), Peter Naghy 
(Metalul Roșu Cluj-Napoca), Csa- 
ba Racz (Baia Mare), Andrei 
Ravesz (Someșul Satu Mare), 
Carol Gherghell (Politehnica 
Iași), Carol Racz (Baia Mare), 
Alexandru Szfics (Clujana. Cluj- 
Napoca). Pe județe: 1. Satu
Mare 21 p, 2. Cluj 20 p, 3. Ma
ramureș 18 p. (loan PAuș, co
resp.).

La Cinci; : „VOINȚIADA"
Pădurea din zona locului de 

agrement Cinciș — județul Hu
nedoara a fost gazdă ospitalieră 
a etapei finale a „Voințiadei" la 
orientare turistică. La startul 
întrecerilor acestei competiții 
s-au aliniat peste 100 de concu
rent!, femei și bărbați, din 24 de 
județe ale țării. în final, după 
ce iubitorii acestui frumos sport 
au străbătut minunate zone de 
munte, cîștigătorl al actualei e- 
diții organizate în cadrul „Da- 
ciadci" au fost declarați: Maria 
Junilă (Voința Craiova) — fete 
cat. I; Mariana Lupitu (Voința 
Hunedoara) — fete cat. a n-a; 
Pavel Gligor (Voința Cluj) — 
masculin cat. I; Ovidiu Duca 
(Voința Hunedoara) — masculin 
cat. a H-a. Pe județe: L Dolj, 
2. Cluj, 3. Hunedoara. Merite 
deosebite în organizarea acestei 
reușite întreceri în „sportul pă
durilor44 revin U.J.C.M. Hune
doara (insp. Valeria Burducea) 
și A.S. Voința Hunedoara (pre
ședinte Iona Făt) (Ioan VLAD, 
coresp.).

AZI, IA MIERCUREA CIUC, PRIMELE JOCURI DE HOCHEI I
steaua ia parte la

Sezonul competițional de ho
chei va fi inaugurat azi la 
Miercurea Ciuc, unde se vor 
disputa primele jocuri din ca
drul unei Întreceri amicale, 
dotată cu „Cupa Eliberării". 
La această dispută inaugurală 
a sezonului iau parte cele mai 
bune formații de hochei din 
țara noastră, adică primele 
trei clasate. In ordine Dinamo 
București, Steaua și S. C. 
Miercurea Ciuc, lor adăugîn- 
du-li-se revelația sezonului 
trecut. Progresul Miercurea 
Ciuc, echipă care a cîștigat la 
o mare diferență seria secun
dă a Diviziei ,.A“.

Așadar, în cadrul acestei În
treceri, mîine la Miercurea 
Ciuc o primă „ediție" a tra
diționalului derby Dinamo — 
Steaua, precum ți două atrac
tive partide intre echipa loca
lă Sport-Club șl cele două pu
ternice teamuri bucureștene. 

primul rînd, faptul că la start 
s-au prezentat sportivi din doar 4 
cluburi — Universitatea Timișoa
ra (2 echipe), Olimpia București 
(2 echipe), C.S.S. 1 București și 
C.S. Tg. Mureș — oferă o ima
gine elocventă asupra ariei încă 
restrînse de practicant! al aces
tei discipline. Dacă avem în ve
dere că C.S.S. 1 București a ali
niat, firesc, o garnitură de Ju
niori, că C.S. Tg. Mureș — cu 
numai 2 sportivi în echipă si a- 
ceștia cu un randament slab — 
s-a aflat departe de cerințe, că 
în echipele secunde ale Univer
sității și Olimpiei s-au aflat, de 
asemenea, încă juniori, consta
tăm că la nivelul seniorilor baza 
se îngustează tot mai mult.

Pornind de aici, nu mai sur
prinde faptul că, de o bună pe
rioadă de timp. Dumitru Spîr- 
lea, Iuliu Galovici, Cezar Rădu- 
canu, Otto wermescher. Eugen 
Pop, Ștefan Cozma domină în
treaga activitate competition ală, 
ei fiind si cei buni și cei răi în 
orice prilej. Desigur, pentru stră
duințele lor, pentru modul cum 
înțeleg să se pregătească avem 
toată stima. Dar. parcă, lipsa 
unei veritabile concurențe, a 
unor valori gata să... țîșnească, 
să le ia locul, este vizibilă ade
seori în evoluțiile lor din diverse 
concursuri.

Desigur, există un „eșalon se

cund*4, dar dec, 
prea mare. Unii 
limpja), T. Hala; 
g.a. — au alune 
rea apă a medi 
țele puse în ei 
spulbere.

Faptul însă că 
tenție tot mai n 
A. Marian, D. 
L. Țintea ș.a. s 
camdată — ne f; 
pentatlonul va 
sească drumul 
valori. încă un 
tenta si a unui 
triatlon. la start 
zintă cei care . 
țile performante

Firește, nime 
peste noapte re 
zultate de excei 
gerea lor — nu 
te — este nevoii 
tensă. De munci 
vorbe..., Antren( 
încă în aceast 
datorii restante.

Emanuel
• Incepînd di 

se desfășoară ■ 
Campionatului i 
curs complet la 
mîine are loc 
sîmbătă — fonc 
proba de obstai

Echipa Universității Timișoara, campioană nație 
deiu la pentatlon modern. De la stingă la drea, 
scher, Cezar Răducanu, antrenorul Marian Cosi 
viei, Eugen Pop. F

FINALA PE ȚARĂ A „CUPEI
0 TRADIȚIONALĂ ÎNTRECERE
Orașul Baia Mare a găzduit 

mereu frumoasele întreceri ale 
finalei pe țară a „Cupei mine
rul". îndrăgita competiție orga
nizată în cadrul „Daciadei44, — 
care an de an reunește, la pri
mele ei faze de masă, mii și mii 
de iubitori ai sportului — s-a 
aflat la al zecelea start. Ediție 
jubiliară, deci, cu peste 300 de 
finaliști din 17 județe ale țării, 
întrecere amplă organizată de 
U.G.S.R., Comitetul Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile mi
niere, petrol — geologie și e- 
nergie electrică, cu sprijinul fac
torilor cu atribuții și răspun
deri în sport din municipiul Ba
ia Mare.

In primitoare săli și terenuri 
de sport, tinerii mineri, alături 
de viitorii mineri — elevi ai di
feritelor grupuri școlare — și-au 
disputat cu ardoare întîietatea 
pentru cucerirea trofeului pus în 
joc. La turneul de volei, bună
oară, au fost prezente 10 echipe, 
la cel de handbal s-au întrecut 
9 formații. La capătul unor in
teresante evoluții pe primele 
locuri la volei masculin s-au si
tuat, în ordine, formațiile din 
județele Maramureș, Gorj și Bi

hor. în între 
cei mai buni 
sportivii din 
și — din nou

Desfășurate 
minerului44, îr 
Mare au cor 
sărbătoare a 
mase. Noii c. 
minerul44 la

Băles< 
.o Drag< 

Primele loc 
întreceri de 
tigate de spe 
Maria Bogant 
ghe Ghișa (6 
fruntași ai i 
800 m (f) —’ 
(Gorj) și Roi 
reș) ; 1 500 m 
(Alba). în s 
șahiști ai fin 
re : Atena 
Gheorghe A 
ra).

A fost o c 
fect organ iz: 
lentați și v 
ncri renumit, 
nală pe tar 
coresp.).

„Cupa sovictsKi sport"
Iată programul jocurilor, AZI 
de la ora 16 : Steaua — Pro
gresul, ora 18 Dinamo — S.C. 
Miercurea Ciuc ; SÎMBĂTĂ : 
Progresul — S. C. Miercurea 
Ciuc, Dinamo — Steaua ; DU
MINICĂ : Dinamo — Progre
sul, Steaua — S.C. Miercurea 
Ciuc.

După are 
va pleca îr 
urmînd să 
titia dotată 
ski Sport", 
te din gru; 
turi de al 
printre car 
Ț.S.K.A. 
Kiev, S.K. 
lecționata 1

A0N1N1SI
corn. Chevc 
Timiș.
• CÎȘT 

SPECIALE 
UNIVERSIA 
LIE. FAZA 
riantă 100% 
riante 25% 
8,75 a 8.16,4 
1.259 lei : c 
cat. 6 : 4.Ti 
118 a 200 1



modern „CUPA DE VARĂ“, 0 COMPETIȚIE
RUGBYSTICA INEDITĂ

|RI
jul este încă 

T. Smeu (O- 
(Universitatea) 

în liniștitoa- 
ității, speran- 
cepînd să se

acordă o a- 
s juniorilor -r 
rui, D. Coca, 
etașează deo- 
să credem că 
Si să-și gă- 
?e autenticele 
ument : exis- 
mpionat de 
ăruia se pre- 
bat la por-
nu pretinde 

rea unor re-
Pentru atin- 

îem o nouta- 
o muncă in- 
mai puțin de 
cluburile au 
rectie multe

ITÂNEANU
ăzi, la Sibiu, 

a II-a a 
lean de con- 
rie. Astăzi și 
i de dresaj, 
r duminică—

Ne-a vizitat fostul căpitan 
al reprezentativei, ins. Ale
xandru Pop, aducîndu-nc ves
tea organizării unei competiții 
fără precedent la noi, după 
modelul turneelor la care iau 
parte, în această perioadă, in
ternaționalii britanici. Este vor
ba despre o întrecere de rug
by pentru echipe formate din 
7 jucători. Meciul este împăr
țit în două reprize, fiecare de 
cite 7 minute. E puțin, poate 
spune cineva. Numai că parti
dele se dispută pe un teren 
de dimensiuni normale, ca la 
rugbyul in 15 ! Există toate 
premisele ca această „Cupă de 
vară", — trofeu oferit de Ion 
Roxin, președintele lui R. C. 
Grivița Roșie, unul dintre cei 
mai vechi conducători de club 
din rugbyul românesc — să 
se constituie într-o competiție

LOTURILE CELOR 14 DIVIZIONARE „A

a „Dacia- 
o Werme- 
iliu Galo- 
MIHAICA

UL“-
MASĂ

handbal 
edit a fi 

Prahova
i „Zilei 
e la Baia 
adevărată 
lostru de 

„Cupei 
imp sînt 
nți) si 
ramureș). 
gătoarele 
fost cîș- 
mureșeni 
?1 Gheor- 
si cîtiva 
atletism: 
linulescu 
Maramu- 
ji Stănilă 
nai buni 
iaia Ma
ui) și 
lunedoa-

să, per- 
mai ta- 
ivi mi- 
tdldă fi- 
dOȘAN-

ULUI
Steaua 
vietică, 
compe- 
Soviet- 
•e par- 
v, ală- 
echipe.
l pe 
linamo 
și se-

Duminică — primele partide 
ale sezonului rugbystic, primele 
jocuri ale campionatului Diviziei 
„A" ediția 65. Cele 14 competi
toare și-au încheiat, practic, pre
gătirile, așteptînd fluierul Inau
gural al arbitrilor. In general, 
echipele se prezintă fără schim
bări deosebite în loturi. Dar la
tă componența lor, cu preciza
rea că ea ne-a fost comunicată 
de reprezentanții secțiilor.

Să mai subliniem că mai exis
tă încă semne de întrebare în 
ceea ce privește situația cîtorva 
jucători.

STEAUA BUCUREȘTI. Pre
ședintele secției: general it. E. 
Ștefănescu. Antrenori: A. Mate- 
escu și R. Durbac. Lotul de ju
cători: L. Codoi, T. Toader, C. 
Roșu, S. Fuicu, D. Teleașă, FI. 
Bălțat, D. Enache, I. Zafiescu, 
V. David, D. Alexandru, E. Su
ciu, V. Țața, Al. Achlm, C. Iile, 
C. Florea, FI. Murariu, Al. Ră
duiescu, Gh. Ciontea, M. lones- 
cu, N. Cioarec, O. Cornellu, G. 
Pojar, J. Benguș, M. Muntea
nu. Jucători noi: I. Podeanu (de 
la Locomotiva București), V. 
Cantoneru (Rapid), P.R. Marin 
(R.C. Grivița Roșie), V. Oprea 
(Steaua juniori).

DINAMO BUCUREȘTI. Pre
ședintele secției: col. Gh. Mari
nescu. Antrenor: I. Țuțuianu.
Lotul de jucători: I. Petre, FI. 
Ionescu, M. Aldea, M. Chirlcen- 
cu, L Constantin, M. Margheseu, 
Gh. Nica, Șt. Podărescu, Gh. Ro- 
vența, M. Paraschlv, Gh. Marin, 
M. Zafiescu I. Roman, E. 
Stoica, P. Borș, Gh. Caragea, 
Gh. Dărăban, M. Iordan, V. Țur- 
lea, C. Gheorghe, Gh. Ion, Al. 
Caraiman, N. Baciu. Jucători 
noi: I. Mitrache, M. Mocan, N. 
Vereș (toți de la Tinărul dina- 
movist), V. Marcu (C.F.R. Cluj- 
Napoca), M. Dracosu (Gloria) și 
S. Costăchescu (C.S.Ș. Triumf 
București).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE. 
Președintele secției: prof. univ. 
dr. Gh. Pop. Antrenor: M. Anto
nescu. Lotul de jucători: N. Gli
gor, V. Vlădescu, A. Ciolpan, M. 
Pascale, R. Trnyancsev, P. Ră- 
dol, v. Cantea, V. Gomoescu, V. 
Ion, F. Beraru, C. Ștefiuc, I. Tă- 
tucu, Gh. Demian, Gh. Pujină, 
I. Urdea, E. Melniciuc, E. Măr- 
gineanu, Al. Csoma, FI. Ionlță, 
V. Ungureanu, M. Moț. Jucător 
nou: D. Istrate (Farul).

FARUL CONSTANȚA. Pre
ședintele secției: ing. I. Georges
cu. Antrenor: M. Naca. Lotul de 
jucători: Gh. Florea, Al. Boghea
nu, P. Motrescu, I. Llvadaru, A. 
Pllotschl, Gh. Vărzaru, C. Va- 
sile, M. Holban, R. Bezușcu, FI. 
Hiev, N. Dinu, M. Nache, *S. Ga
lan, Gh. Dumitru, FI. Constan
tin, C. Borșaru, S. Grosu, Em, 
Grigore, R. Marcu, D. Mușat, FI. 
Opriș, D. Prisăearu. Jucători noi: 
A. Lungu (Steaua), Gh. Varga 
(Știința CEMIN Baia Mare), Gh. 
Turcu, T. Coman (Locomotiva 
București), E. Necula (Dinamo).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE BUCU
REȘTI. Președintele clubului: L 
Roxin. Antrenori: V. Moraru și 
R. Demian. Lotul de jucători: 
C. Tudor, Al. Marin, S. Berende, 
I. Nicolae, M. Voicu, I. Mlrea, 
V. Stancu, V. Fălcușanu, P. Bi
direl, V. Anton, T. Radu, V. 
Vlad, E. Ștefan, A. Pongracz, O. 
Moraru, M. Pena, FI. Măcănea- 
ță, I. Stroe, C. Dinu, C. Searlat, 
E. Pasaehe, D. Bălan, G. Cercel, 
V. Ilea, V. Pascu. Jucător nou: 
Aurel Ion (Știința Petroșani).

ȘTIINȚA PETROȘANL Pre
ședintele secției: prof. c. Hirian. 
Antrenor: Gh. Băltărețu. Lotul 
de jucători: D. Luca, I. Catană, 
P. Chlriac, N. Ghiță, R. Dragu, 
Gh. Dinu, O. Stoica, M. Mate- 
escu, I. Bonea, Șt. Constantin, 
A. Viciu, Fl. Ion, V. Băloi, E. 
Drumea, A. Șușinschi, I. Bucan, 
A. Sandu, D. Petre-Doroban- 
țu, M. Ortelecan, Gh. Garofil. 
Jucători noi: V. Dobre, F. Ga- 
nea, E. Medragoniu (Rulmentul 
Alexandria), Gh. Uveghes (C.S.U. 
Oradea).

RULMENTUL BTRLAD. Pre
ședintele secției: ing. T. Berlea. 
Antrenori: P. Florescu și M. 

AT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ludețul 40 lei. Report la cat. 1 : 160.041 

lei. FAZA a n-a : Cat. G : 1 va- 
.GERII riantă 25% a 12.500 lei ; cat. H :

— 9,75 a 2.000 lei ; cat. I : 37,50 a
9 IU- 500 lei ; cat. J : 1.906,25 a 60 lei;
1 va- eat. K : 19 a 200 lei ; cat. L :
2 va- 516,50 a 60 lei. FAZA a IH-a :

>1. 3 : Cat. M : 3 variante 25% a 33.832
<3,75 a lei ; cat. N : 1 variantă 100% a
18 iei; 50.000 lei sau, Ia alegere, o ex-
at. 7: cursie de un loc în U.R.S.S. sau
2,50 a R. S. Cehoslovacă și diferența în

de mare atracție, mai ales că 
la ea vor participa sase din 
cele mai bune echipe ale noas
tre. Vor putea fi urmăriți, 
printre alții, jucători de frunte 
ca Munteanu, Murariu, Suciu, 
Zafiescu I, Fuicu, Codoi, Al. 
Răduiescu (Steaua), Stoica, Pa- 
raschiv, Dărăban, Borș. Con
stantin, Aldea, Zafiescu II (Di
namo), Lungu, Vărzaru. Dumi
tru, Nache, Holban, Grigore, 
Bogheanu (Farul). Vlad, Pasa- 
che, Pongracz, Bidirel, Făîcu- 
sanu, Voicu, Al. Marin (R. C. 
Grivița Roșie), Ungureanu, Ur- 
dea, Moț, V. Ion, Cantea, Ră- 
doi, Gligor (Știința CEMIN 
Baia Mare). M. Nicolescu, Co
jocaru, Mihalache, frații Hari- 
ton (R. C. Sportul studențesc), 

întrecerea se va desfășura 
miercuri, cu începere de la 
orele 16, în Parcul copilului.

Paiu. Lotul de jucători: L. Ho- 
dorcă, J. Mereuță, C. Dănescu, 
L. Croitoru, C. Sîrghle, L. Abu- 
toae, T. Mihalcea, C. Ifrim, N. 
Diea, N. Ștefănică, N. Zavate, 
G. Căula, N. Tarcan, T. dorici, 
L Ciuntuc, I. Iamandi, A. Dran- 
ga, C. Munteanu, L Cristea, R. 
Precul, E. Mihai, D. Rășcanu. 
jucători noi: V. Zaharla (Rul
mentul H Birlad), V. Călin, M. 
Buzdugan (C.S.Ș. Birlad).

R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI. Președintele clubu
lui: ing. Gh. Ilie. Antrenori: Al. 
Atanasiu, D. Mihalache. Lotul de 
jucători: N. Chiciu, M. Nicoles
cu, D. Cojocaru, G. Vintllă, A. 
Hariton, C. Hariton, I. Ilie, V. 
Rosetnic, N. Solomon, I. Nego- 
escu, G. Leșeanu, M. Paraschl- 
vescu, M. Gurămare, A. Atana
siu, M. Galanda, P. lane, N. Co
vaci, E. Pîndaru, C. Păunescu, 
D. Viman, D. Mihalache, A. 
Stanciu, C. Preda, A. Veștemea- 
nu, V. Dumitrescu, C. Bosenma- 
yer, G. Gîrjabu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. 
Președintele secției: ing. L Stal- 
cu. Antrenor: Gh. Dragomires- 
cu. Lotul de jucători: M. Co- 
mănlcl, L Peter, Gh. Niță, C. 
Juravle, R. Voinov, L. Matei, C. 
Radu, L Raicu, P. Marin, M. 
Jurj, Gh. Rășcanu, D. Borzaș, D. 
Mărgineanu, N. Pîslaru, A. Ionl- 
ță, V» Suciu, Gh. Andronache, 
C. Copil, D. Fîntlnaru, A. Chlo- 
rean, N. Miel, T. Bateai, I. Ba- 
sancluc, V. Popovici. Jucători 
noi: I. Căprăroiu, V. Clocoiu, C. 
Marcu. N. Bandula (Electrotimiș 
Timișoara), V. Ciobanu, F. Flat,
L. Buruiană (C.S.Ș. Timișoara),
S. Dodan (U.R.A. Tecuci).

C.S.M. SIBIU. Președintele sec
ției: Gh. Mandea. Antrenori: B. 
Boboc și D. Rășcanu. Lotul de 
jucători: L Ivancluc, E. Sîrbu, 
Gh. Henteș, I. Negru, O. Lupaș, 
C. Tomegea, O. Becheș, M. Fe- 
raru, Z. Tămășlu, D. Rășcanu,
M. Sărac, C. Matache, L Leor- 
dean, I. Burcea, Gh. Cocîrcă, M. 
Zamfir, Gh. Banciu, N. Uleia, Al. 
Prohor, M. Mărgineanu, L Jia- 
nu, L. Gomboș, I. Hădărugă, Șt. 
Cherdu. Jucători noi: S. Moțol, 
I. Pușcă, S. Tomuța (Dacii I.P.A. 
Sibiu), N. Păscalău (Carpați 
Mirșa).

POLITEHNICA IAȘI. Președin
tele secției: Ing. E. Popa. Antre
nor: E. Crișan. Lotul de jucători: 
V. Benedek, D. Bălan, Gh. Ma
nea, C. Ciobanu, Gh. Motrescu,
N. Doroftei, Fl. Nistor, D. Ga- 
vrlleț, V. Andrei, N. Pătrăhău,
C. Ebu, P. Petre. Jucători noi:
T. Rotaru, N. Cristei, D. Colibă 
(Politehnica II Iași), Z. Vasluia- 
nu (C.S.Ș. Unirea Iași), M. Gon- 
tiniac (Lie. metalurgic Iași), L 
Năstasă (Steaua).

P.T.T. ARAD. Președintele sec
ției: ing. G. Tămaș. Antrenor:
D. M. Ionescu. Lotul de jucători: 
G. Asmarandei, z. Zalezsak, L 
Corduneanu, F. Bogoșel, C. Fi
ra, N. Tudor, Gh. Dumiter, A. 
Moș, A. Domokos, Șt. Ghim’ș, 
M. Valicsec, N. Rista, S. Fara- 
go, A. Iuhasz, G. Aștefanei, I. 
Mozer, A. Aștefănoaie, I. Mun
teanu, N. Lupașcu, Fi. Tița. Ju
cător nou: o. Șugar (C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca).

VULCAN BUCUREȘTI. Pre
ședintele secției: ing. V. Bădu- 
lescu. Antrenor: I. Dumitrescu. 
Lotul de jucători: A. Dinu, S. 
Miheț, R. Săndoi, C. Gherghes- 
cu, Gh. Lazăr, C. Buga, G. Niță, 
M. Mihai, I. Popa, V. Popa, P. 
Penciulescu, V. Pavel, V. lones- 
cu, M. Dima, Șt. Ristea, D. Pa
raschlv, R. Gagiu, S. Hodoleanu, 
S. Tudor, S. Pușcoci, M. Silves
tru.

C.S.M. SUCEAVA. Președintele 
secției: prof. E. Pleșca. Antre
nor: șt. Ionescu. Lotul de jucă
tori: I. Hău, D. Llvadaru, D. Un
gureanu, D. Andreescu, V. Cona- 
che, I. Ungureanu, M. Cojocaru, 
L Dănăilă, D. Grig, V. Palaghia- 
nu, N. Tuchlel, I. Țurcan, C. 
Vlad, G. Hilote, C. Moroșanu, D. 
Lucacl, A. Constantin, C. Grigo- 
raș, I. Pațarenluc, N. Chiriac, C. 
Maxim, V. Lazăr. Jucători noi : 
V. Ghlșovan (Electrotimiș Timi
șoara), H. Dumitraș (Steaua).

numerar și 2 variante 25% a 
12.500 lei ; cat. O : 3,50 a 36.569 
lei ; cat. P : 28,50 a 3.561 lei ; 
cat. R : 70 a 1.450 lei ; cat. S : 
338,25 a 200 lei ; cat. T : 5.891,50 
a 40 lei ; cat. U : 346,75 a 100 
lei ; cat. V : 3.556,25 a 40 lei. 
Cîștlgul de la cat. N, realizat pe 
un bilet jucat 100%, a revenit 
participantului ȘTEFAN KOPE 
din Săcele, județul Brașov.
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi 7 august 1981, 
se televizează în direct începînd 
de la ora 18,15.
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ÎNAINTEA ÎNCEPERII 
SEZONULUI

COMPETIȚIONAL
(Uimare din pag. 1)

I. GHEORGHIU (jurist, Bucu
rești) : „Ce aștept de la această 
nouă ediție a campionatului ? în 
primul rînd, o rapidă intrare în 
formă a echipelor participante Ia 
cupele europene și implicit a tu
turor jucătorilor de la echipa 
națională. Vreau să cred că fot
baliștii noștri fruntași simt ma
rea responsabilitate pe care o au 
înaintea apropiatului examen de
cisiv, de acasă, cu reprezentati
va Ungariei, la 23 septembrie, 
oferindu-ne, la sfîrșitul califică
rilor, marea bucurie a prezenței 
fotbalului nostru la „Mundialul 
spaniol". Și, ca jurist, aș mai

„SPECTATORII SA PLECE
MARIN MUSTAȚA (tehnician, 

Rm. Sărat): „Ce aștept de Ia 
campionatul care vine ? Calitate, 
înainte de toate și fair-play. 
Spectatorii să plece de la sta
dion satisfăcuți de fotbal, chiar 
și atunci cînd echipa lor favorită 
a pierdut. Ca suporter al echi
pei naționale, doresc ca Româ
nia să ctștige locul pe care .11 
merită la „El Mundialul“ spa
niol. Aștept ca șl... Gloria Buzău 
sd ne împlinească speranțele tutu
ror acelora care credem In vi
itorul ei divizionar A".

DAN ANGELESCU (profesor 
de limba română, Craiova): „Mă 
număr printre zecile de mii de 
iubitori ai fotbalului din orașul

-------------------------------------OPINII-------------------------------------

DOUĂ CARTONAȘE GALBENE: SUSPENDARE CU..: JOC Z
La Consfătuirea de lucru cu președinții sec

țiilor de fotbal și antrenorii echipelor de Di
vizia „A“ organizată de F.R.F., între două se
zoane competiționale, vorbitorii au abordat cî- 
teva probleme importante, sugerînd unele pro
puneri pentru îmbunătățirea activității compe
tiționale. Așa de pildă, antrenorul Marcel Pi- 
gulea, s-â referit Ia implicațiile pe care le 
comportă sancționarea unul jucător (conform 
regulamentului) cu două cartonașe galbene și 
care este nevoit să stea pe tușe o etapă. Aceas
tă „odihnă" — spunea el — nu face altceva 
decît să ofere jucătorilor în cauză posibilitatea 
să lasă din circuitul activității competiționale, 
să privească meciul următor din tribună (dacă 
partida se dispută pe teren propriu) sau să ră- 
mînă la „domiciliu" (cînd echipa evoluează în 
deplasare), fiind, totodată, în acest timp, lipsit 
de supravegherea antrenorilor.

Aceasta fiind o realitate confirmată de jocurile 
campionatului recent încheiat. Marcel Pigulea a 
propus, In consecință, să se aibă în vedere ca 
atunci cînd un jucător este sancționat o etapă

(sau mal multe) să obțină, totuși, dreptul de 
a juca la echipa de „speranțe", ceea ce ar per
mite jucătorului x sau y să-și mențină for
ma sportivă, să nu fie scutit de efort, să nu 
privească de la distanță cum colegii lui de e- 
chipă luptă pentru culorile clubului. Cu alte 
cuvinte să nu fie scoși din circuitul compcti- 
țional.

Propunerea lui Marcel Pigulea ni se pare in
teresantă, ea venind In sprijinul menținerii unei 
forme sportive constante, fără întreruperi, anu- 
lînd totodată posibilitatea de „zi liberă" a ace
lor jucători care s-au obișnuit să... obțină voit 
al doilea cartonaș galben pentru a rămîne a- 
casă, în timp ce alții străbat sute de kilometri 
pentru a susține un meci greu, în deplasare.

Este o propunere pentru forul de specialitate 
(acum înaintea deschiderii stagiunii competițio- 
nale de toamnă: am dori, desigur, ca aseme
nea cazuri de jucători sancționați să fie cît mai 
rare) care ar putea lua în considerare acest 
aspect.

Gheorghe NERTEA
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TREI CONSIDERAȚII CU... BĂTAIE LUNGĂ DUPĂ 0 „CUPĂ" REUȘITĂ..
„Cupa Eliberării" s-a bucurat realmente de 

succes, cele patru meciuri, disputate în cuplaj 
pe stadionul Giulești, fiind presărate cu multe 
faze de fotbal bun, aplaudate de un mare nu
măr de spectatori prezențl în tribune. „Cupa" 
a fost cîștigată de Progresul-Vulcan dar, acum, 
după încheierea competiției șl, mal ales, ținind 
cont de momentul sezonului, cîteva considerații 
cu... bătaie lungă sînt — considerăm — bine
venite, folositoare.
• Astfel, se poate spune că echipa antrena

tă de Viorel Mateianu, singura divizionară „A“ 
In întrecere, începe să învețe partitura pe care 
l-a scris-o „dirijorul" el, Dar, în prima repri
ză a meciului cu Rapid, ea s-a lăsat de cîteva 
ori descoperită în apărare și numai șansa a fă
cut să nu primească mai mult de un gol. In 
campionat ea poate fi mult mai ușor „sanc
ționată" decît miercuri, pe Giulești. Așa că...
• Ceea ce s-a întîmplat duminică și miercuri 

pe stadionul de lîngă Podul Grant — adică a- 
fluența mare de public, dorința suporterilor de 
a vedea ce se mai întîmplă cu echipa lor fa
vorită — arată încă o dată că Giuleștiul merită 
o echipă bună, de valoare, competitivă. Au fost 
aduși cîțiva jucători noi de la „C.F.R.“-urlle

din țară. Rămîne de văzut dacă se vor „în
chega" lntr-un „11* așa cum îl visează marele 
număr de suporteri ai feroviarilor bucureșteni.
• Cîțiva jucători tineri au atras în mod deo

sebit atenția. Unul din el a fost Stoica III, au
torul primului gol al echipei cîștigătoare, fost 
component al naționalei de juniori. Sub condu
cerea lui Viorel Mateianu el poate păși sigur 
spre consacrare, sîntem convinși de aceasta. La 
capitolul TINEREȚE s-a remarcat, din nou. 
Metalul București, clubul de la care ;i-au luat 
șl continuă să-și ia zborul spre eșaloanele su
perioare veritabile talente. Metalul a cîștigat 
in această vară campionatul republican de ju
niori avînd în lot jucători de mare perspectivă. 
Unul dintre el, portarul Ionel Giurcă, a fost 
promovat la seniori, a jucat și în „finala mică" 
(2—fl cu Mecanică fină) și a primit cupa pen
tru cel mai tînăr participant la competiție ! O 
dovadă că acolo, la clubul din Pantelimon, 
Leon Lazăr șl mal tinerii săi colegi de breaslă 
Vasile Nedelcu și Șt. Georgescu continuă — cu 
tenacitate și modestie — să-și facă datoria față 
de clubul lor, față de fotbalul nostru, în ge
neral.

Laurențiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE
F.C. CONSTANTA — HAPOEL 

TEL AVIV 3—2 (1—0). Ultima
partidă de verificare a constăn- 
țenilor înaintea redebutării lor 
în Divizia „A“. Ei au cîștigal 
datorită golurilor înscrise de 
Pinkaz (min. 25 — autogol) și 
Buduru (min. 65 și 75). Pentru 
oaspeți au marcat Sason (min. 
47) și Eitan (min. 80). F.C. Con
stanța a aliniat următorul „11“: 
Coslaș — Ștefanovici, Antonescu, 
Caramalău, Turcu — Gache, I. 
Constantinescu, Petcu — Bătrî- 
neanu, Buduru, I. Moldovan. Au 
mai jucat: Mărculescu, Drogea- 
nu, Mănăilă, Livciuc și A. Con
stantin. (C. POPA — coresp.).

UNIV. CRAIOVA — CON
STRUCTORUL CRAIOVA 5—1 
(2—1). Golurile au fost marcate 
de Cămătaru (min. 14), Cîrțu 
(min. 40 și 53), Beldeanu (min. 
57) și Bălăci (min. 79), respectiv 
Barbu (min. 65). Iată și „ll“-le 
aliniat de campioni: Lung — Ne- 
grilă, Ștefănescu, Tilihoi, Ungu
reanu — Țicleanu, Donose, Bă
lăci — Crișan, Cămătaru, Cîrțu. 
Au mai jucat Boldicl, Purima, 
Beldeanu și Irimescu. (F. COS- 
TIN — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — UNION 
BERLIN 2—1 (1—0). D. Florian
(min. 25) și Moga (ipin. 60) au 
marcat pentru bistrițeni, Bochardt 
(min. 67) pentru oaspeți. (I. TO
MA — coresp.).

RAPID ARAD — V.S.C. BUDA
PESTA 2—1 (1—0). Victoria gaz

dori ca noul campionat să se 
desfășoare în limitele fair-play- 
ului desăvtrșit, atit tri teren, cit 
și pe stadioane, al arbitrajelor 
cu calificative maxime".

IOAN CHERA (tehnician la 
M.I.M. — D.G.A.D. București) : 
„Aștept de fiecare dată începutul 
campionatului cu aceleași emoții 
cu cure intru intr-o sală de 
spectacol. Și chiar dacă orele 
petrecute la stadion sau tn fața 
micului ecran nu întotdeauna mă 
destină — este greu să ctștige 
mereu echipa favorită... —, chiar 
dacă mai am tn familie diver
gențe de suporteri, intre Dinamo 
șl Rapid, aștept in această toam
nă roadele bogate ale unei cali
ficări spectaculoase a echipei re
prezentative".

MULȚUMIJI DE LA STADION"
nostru, care semnează condica 
de prezență ori de cite ori Uni
versitatea evoluează pe gazonul 
„Centralului", Sîmbătă, inima 
îmi va fi conectată la... aparatul 
de radio, care sper să-mi aducă 
vești bune de la Tg. Mureș. A- 
colo, printre cei 11 jucători ai 
formației de suflet se află și 
șapte componenți ai echipei noas
tre naționale spre care, mal mult 
ca oricînd, în toamna aceasta, 
se îndreaptă gîndurile, speran
țele tuturor",

GEORGE BORONEANT (in
giner — întreprinderea de 
transporturi Arad): „Anul tre
cut am ținut pumnii strînși pen
tru U.T.A,, echipa noastră, a

delor s-a conturat datorită go
lurilor înscrise de Sandor (min. 
35) și Lesanu (min. 62). Pentru 
budapestani a marcat Csiky în 
min. 83. (N. STRAJAN — co
resp.).

CARPAȚI MÎRȘA — MAKEDO- 
NIKOS SALONIC 3—2 (0—1). Au 
marcat Fățan (min. 48 și 54), 
Nikolidis (min. 50 — autogol), 
respectiv Peristopoulos (min. 41) 
și Kermanidis (min. 86). (M.
VERZESCU — coresp.).

ȘOIMII SIBIU — DACIA O- 
RÂȘTIE 3—2 (1—1). Autorii go
lurilor au fost Babei (min. 13), 
Ormenișan (min. 54) și Coca 
(min. 79) pentru gazde, Radu 
(min. 38 și 80) pentru oaspeți. 
(I. BOȚOCAN — coresp.).

SOMEȘUL SATU MARE F.C. 
BAIA MARE 2—2 (0—2). Au_ mar
cat: Pataki (min. 48), B6rz ^nin. 
75), respectiv Sabău (min. 20) și 
Buzgău (min. 22). (Z. COVACI — 
coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — TRAC
TORUL M. CIUC 5—0 (3—0).

IND. SÎRMEI C. TURZII — 
GAZ METAN MEDIAȘ 3—1 (1—1). 
Cozaș (min. 38), Olteanu (min. 
50) și Coloji (min. 52) au înscris 
pentru gazde, Bălan (min. 40), 
pentru medicșeni. (P. TONEA — 
coresp.). 

arădenilor. Ea șl-a respectat 
vromisiunea pi a revenit In pri
ma divizie fotbalistică a țării. A 
revenit de fapt acolo unde-i este 
locul, de unde nu trebuia să 
plece. Acum totul este ca U.T.A,, 
jucătorii el, Ducadam, Coraș, Ku- 
kla yi ceilalți, să accelereze la 
maximum, pentru că altfel se 
vor prezenta lucrurile în partide 
grele cum vor fi cele cu Univer
sitatea Craiova, Dinamo, Steaua, 
F.C Argeș, Sportul studențesc. 
Dar, pe lingă o apreciată com
portare a arădenilor tn campio
natul care începe, aș dori din 
tot sufletul și o calificare a tri
colorilor pentru C.M. din Spania, 
turneu final la care ei pot a- 
junge dacă se vor mobiliza așa 
cum trebuie în partidele cu Un
garia și Elveția din toamnă",

NICOLAE COSTEA (tehnician Ia 
I.I.A.P. Cîmpulung Muscel: „Am 
așteptat cu mare nerăbdare re
începerea sezonului de fotbal. 
Prima și marea noastră dorință, 
în noua stagiune, rămîne califi
carea echipei naționale in preli
minariile campionatului mondial. 
Pentru asta, sperăm ca meciuri
le din Divizia A, prin care com
ponența lotului fac principala 
pregătire pentru importantele 
examene din preliminarii, să fie 
de bună calitate și disputate în- 
tr-un perfect spirit de sportivi
tate spre a se evita nedoritcle 
accidentări. Aș mai vrea ca F.C. 
Argeș, echipa mea preferată, să 
confirme rolul său de protago
nistă a campionatului. Iar lui 
Dobrin, fotbalistul pe care fl 
admir de ani și ani, ti doresc 
succes cu C.S. Tîrgoviște",

ȘTIRI
• LOTUL DE JUNIORI II LA 

ARAD. Selecționata de pers
pectivă, cea care se va alinia 
la startul Campionatului euro
pean de juniori II — aflată în 
pregătire la Brad — va parti
cipa la tradiționala competiție 
dotată cu „Trofeul Petschov- 
schi", organizată la Arad. Echi
pa antrenată de Aurel Măn- 
doiu a jucat recent cu Minerul 
Deva (4—1) ș? Metalul Criscior 
(3—0). Duminică, de la ora 11. 
această selecționată va juca la 
Lipova cu echipa Strungul din 
localitate.

• CUM SE VOR JUCA ME
CIURILE ÎN ZIUA DE 23 Atl- 
GUST. Meciurile programate 
în ziua de 23 August se vor 
disputa astfel : jocurile din Di
viziile „B" și „C“ — la ora 18, 
iar cele ale juniorilor divizio
nari „C“ — la ora 16. Jocu
rile din campionatul republican 
de juniori au fost devansate 
cu o zi, fiind programate sîm
bătă 22 august, de la ora 18.

• AZI ÎN GIULEȘTI. Sta
dionul de lîngă podul Grant 
găzduiește astăzi, cu începere de 
la Oira 18, un nou meci ami
cal, echipa RAPID BUCUREȘ
TI urmînd să primească repli
ca cunoscutei formații PANA- 
THINAIKOS ATENA.



„MĂNUȘA LITORALULUI" LA BOX, 
IN FAZA SEMIFINALELOR

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

CONSTANȚA, G (prin lelc- 
fon). Cea de a IlI-a reuniune 
de box din cadrul turneului in
ternational dotat cu „Mănușa 
litoralului" a atras joi seara, 
in jurul ringului instalat în 
Sala sporturilor un numeros 
public, care a asistat la me
ciuri interesante, extrem de 
disputate. Iată rezultatele înre
gistrate :

O partidă frumoasă au oferit, 
In cadrul categ. 60 kg., D. Asa- 
nov , (Iugoslavia) și N. Brinzei 
(Nicolina Iași), cu schimburi 
puternice de lovituri, primul 
boxer obțirund victoria la punc
te cu 3—2. La fel de specta
culoasă a fost și întîlnirea de 
la categ. 63,5 kg. dintre I. Cor- 
neanu (Farul Constanța) și M. 
Stamatescu (Metalul București), 
în care după o întilndre echi
librată constănțeanui a obținut 
o victorie la limită, cu 3—2.

Alte rezultate : categ. 60 kg.: 
I. Caraculea (C.S.M. Sibiu) b.p.

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• In turul n al probei de sim

plu temei din cadrul turneului 
internațional de la Indianapolis 
(Indiana), jucătoarea româncă 
Virginia Ruzlci a învins-o cu 
6—3, 6—0 pe Pam Casale (S.U.A.), 
iar americana Andrea Jaeger a 
dispus cu 6—3, 6—0 de compa
trioata sa Renee Richards.

în concursul masculin, tînărul 
tenisman australian David Car
ter a reușit să-1 elimine cu 6—2, 
6—1 pe Harold Solomon, cotat 
printre tavoriți. Ceilalți favorițl 
au obținut victorii scontate: Jose 
Luis Clerc (Argentina) — Sher
wood Stewart (S.U.A.) 6—4, 6—4; 
Guillermo Vilas (Angentina) — 
Craig Wittus (S.U.A.) 6—0, 6—1; 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 
Rick Fagel (S,U.A.) 6—2, 6—1.

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL AL HANDBALIȘTILOR NOȘTRI
înaintea deschiderii sezonului 

competitional intern (Diviziile 
„A" și „B"). handbaliștii si hand
balistele noastre sînt angrenați 
în diverse competiții amicale 
internaționale.

Reprezentativa masculină de 
juniori va susține azi si dumi
nică (de la ora 18. si. respec
tiv. de la ora 10). în Sala

Am văzut pe micul e- 
cran multe performanțe 
malore ale atletismului In
ternațional, mai cu seamă 
acele curse la capătul că
rora cronometrele indicau, 
de cele mai multe ori, 
noi recorduri ori rezulta
te aflate la cîteva sutimi 
de secundă de recordurile 
lumii. Ș; tot pe micul 
ecran am văzut. mai 
ales la acele concursuri 
desfășurate pe celebrul 
stadion Bislet din Oslo, un 
mare număr de spectatori, 
atrași de perspectiva unui 
spectacol atletic de cali
tate. de obținerea unor 
rezultate mari.

Am văzut, însă, pe micul 
ecran (și n-am văzut doar 
noi !), ceva în totală con
tradicție cu regulile ele
mentare ale atletismului 
de ieri si de astăzi : ie
purii ! Este vorba de acei 
atleti, denumiți „iepuri", 
înscriși înlr-o cursă cu 
intenția precisă de a-1 a- 
iuta pe favorit, pe cel 
care trebuie să realizeze 
un nou record. Iepurele 
sau iepurii pornesc ca 
din pușcă, imprimă aler
gării un tempov. alert 
(calculat mai înainte 1) și 
S3 mențin în frunte ceva 
mal mult de lumătatea 
cursei, după care, rolul lor 
odată terminat, dispar din 
scenă. Este momentul in 
care-șt face apariția. In 
prlrn-plan, vedeta ; un 
alergător, indiscutabil, va
loros care, stimulat șl de 
aplauzele publicului, se 
duce întins spre linia de 
sosire. Exemplele sînt a- 
cum foarte multe. Flecare 
în parte sl toate la un loc 
contravin spiritului si ce
rințelor regulamentului 
International. Dar. tată 
că „iepurii" se poartă as
tăzi și la Oslo, si la Flo
rența. si la Koblenz etc. 
Gratie televiziunii toată 
lumea îl vede, recordurile 
cad si, bine-mersi. la sflr- 
slt de an. ele sînt omo
logate sl apar pe tabelele 
de onoare. Cum. căci — 
din cite stfm — regu
lamentul I.A.A.F. nu s-a 
modificat 71...

R. Vil. 

C. Buzduceanu (C.F.R. Craiova), 
FI. Zamfir (Farul) b.p. F. Ho- 
dulak (Cehoslovacia), Fl. Barna 
(Motorul Arad) b.p. C. Zoică- 
reaitru (Mecanică fină Bucu
rești) ; categ. 63,5 kg. : M. Cons
tantin (Farul) b. ab. 3 C. Găl- 
benușe (Pistonul Slatina), C. 
Ilajnal (URBIS) b.p. I. Petre 
(Portul .Constanța), S. Prisăca- 
ru (Steagul roșu Brașov) b.p. 
M. Golgojanu (B.C. Galați) ; 
categ. 71 kg. : I. Chioveanu 
(Litoral) b. ab. 2 C. Cucu 
(C.F.R. Craiova). N. Bălăban 
(Dacia Pitești) b.p. M. Șuru- 
baru (I.A.M. Timișoara), M. 
Valentin (Farul) b. ab. 3 I. 
Bercz (Cehoslovacia), Șt. Gilă- 
țeanu (Steagul roșu Brașov) 
b.p. F. Galgozi (Cehoslovacia). 
- Vineri și sîmbătă. de la ora 
18, au loc semifinalele compe
tiției, care anunță meciuri echi
librate și spectaculoase.

Cornel POPA, coresp-

• în primul tur al turneului 
de la Grove City, concurs con- 
tînd pentru „Marele Premiu — 
F.I.L.T.", jucătorul american 
Brian Teacher l-a eliminat cu
6— 3, 6—4 pe indianul Anand Am- 
ritraj, iar Stan Smith (S.U.A.) a 
dispus cu 6—2, 6—7, 6—1 de John 
Fitzgerald (Australia). Alte re
zultate: Gottfried — Hooper 6—3,
7— 6; Fleming — Lutz. 6—1, 6—3; 
Austin — Tim Wilkison 6—3, 6—3; 
Stockton — Meyer 6—4, 6—3.
• p serie de tenismani frun

tași al țării noastre (seniori și 
juniori) Iau parte, în aceste zi
le, la mai multe competiții pes
te hotare. Este în curs de des
fășurare Campionatul internațio
nal al Ungariei (se va încheia la 
9 august), programat în stațiu
nea Balaton. Au făcut deplasa-

sporturilor din Bacău. două 
meciuri cu formația similară a 
Bulgariei. întilnirile vor fi ar
bitrate de Anton Mosza si Gu
laș Juras (Cehoslovacia). Nouă 
zile mai tîrziu. tot în Sala 
sporturilor din Bacău, echipa 
de juniori a tării noastre va 
juca în compania celei a Ceho
slovaciei : primul meci în ziua 
de 18 august, iar revanșa la 19 
august. Arbitri : Pobis si Wro- 
blewschi (Polonia).

Cele 4 întîlniri contează ca 
verificare a lotului în vederea 
tradiționalei întreceri „Turneul 
Prietenia" programat la Bacău 
între 22—29 august. Si-au a- 
nuntat participarea echipele de 
juniori ■hle Bulgariei. Cehoslo-

Mass-media sportiva
• La început, presa se folosea de sport 

ca de o prețioasă „materie primă". Inepui
zabilă, în timp ce sportul folosea presa ca 
mijlocul cel mai eficient de a pătrunde 
în masele de cititori, mal ales tineri, de a 
recruta noi adepți, susținători și noi prac- 
ticanțl. Acest cîștlg reciproc este perfect 
valabil încă șl astăzi și va fl cit timp va 
exista presă și sport I
• Primele Jocuri Olimpice moderne la 

Atena. Printre cel 70 000 de spectatori s-au 
aflat șl corespondenții ziarelor „Figaro" 
din Paris și „Times" din Londra.
• Olimpiada neoficială de la Atena (1906), 

cu ocazia unul deceniu de Ia ediția inau
gurală a J.O., a prilejuit primele imagini 
cinematografice despre sport.
• Rezultatele J.O. de la Londra. din 

1908, au fost transmise, pentru prima eară, 
în patru colțuri ale lumii, cu ajutorul te
legrafului.
• La J.O. din 1912, de la Stockholm, a 

fost organizat în premieră un „pool foto".
• în 1924, la J.O. de la Paris, a luat 

ființă Asociația Internațională a Presei 
Sportive (A.I.P.S.). România fiind membrii 
fondatoare în anul 1927 a luat ființă la 
București Asociația presei sportive române.
• Primele transmisii radio au fost efec

tuate la J.O. din 1928, de la Amsterdam.
• 87S ziariști au fost acreditați la cen-

Sportul este o creație a oameni
lor. La rîndul său, sportul creează... 
oameni I Cronicarul sportiv trebuie 
să fie totdeauna in actualitate. El 
scrie istoria sportului, reconstituind 
evenimentele, dar el însuși nu le 
creează I...

JAMES COOTE (Anglia) 
fost președinte al cronicarilor de 

atletism din A.I.P.S.

trul de presă al J.O. din 1932, la Los An
geles.
• Lâ Ciudad de Mexico, ta 1968. au fost 

acreditat! 4700 de ziariști, dar după 4 ani. 
la Munchen, numărul lor a ajuns la 9 355 !
• în 1948, la a doua olimpiadă londo

neză, 60 stații de radio transmit pentru 
ascultători din 28 de țări, iar peste 80 000 
de abonați ai televiziunii engleze urmă
resc întrecerile pe micul ecran.

• La Jocurile Olimpice de la Roma 
(I960) au fost efectuate transmisii TV, in 
direct, pentru întreaga Europă.
• Grație sateliților de televiziune Syncom 

m, J.O. de la Tokio, din 1964. au putut fi 
urmărite pe toate continentele.

CALEIDOSCOP-
• Prima mențiune tipărită despre sport - 

datează din 1537. Savantul Italian Virgilius 
Polydorus a publicat, într-o carte, însem
nări despre anticele Jocuri Olimpice. Pri
mul ziar, „Nieuwe Tijdingen", a apărut în 
1605 la Antwerpen, în Belgia, fără o ru
brică sportivă șl aceasta pentru bunul mo
tiv că sportul, ca atare. încă nici nu e- 
xlsta !
• Mal tîrziu, prin secolul 18, în Anglia 

și în Scoția au existat unele Isprăvi spor
tive, cărora presa vremii nu le-a acor
dat mare importanță. ȘI totuși, lată că din 
presă cunoaștem primul rezultat al unul 
meci de cricket (1744, Ia Finsbury, lingă 
Londra) : comitatul Kent a învins o selec
ționată engleză. Prima rubrică de sport, 
ca cele de astăzi, a apărut abia în 1816, In 
ziarul londonez „Morning Herald".
• Apariția unei prese sportive speciali

zate a fost dictată de necesitatea Informă
rii marelui număr al „jucătorilor — pa- 
riori" la cursele de cal, de rapida dezvol
tare a boxului profesionist, legat și el de 
pariuri etc. Hebdomadarul francez „Mlroir 
des Sports", de o altă factură însă față de 
publicațiile turfulul, a susținut cu precă
dere Ideile Iul Pierre de Coubertin, contri
buind la pregătirea temeinică a Istoricului 
congres de la Sorbonna (iunie 1894), cînd a 
fost stabilită organizarea Jocurilor Olimpi
ce moderne.

LUNA AUGUST
• 17 - Cuplul Simion Ismailciuc — Alexe Dumitru, campion mondial 

la C2 - 1000 m. la Praga 1958 • 18-20 - Obțin victorii la GE. da 
caiac-canoe de la Poznan 1961: Aur*! Vernescu K1 - 500 m, Nicolae 
Artimov și Andrei Conțolencc K2 — 50<Um, lehim Sidorov șl Alexa la- 
covici C2 - 1000 m. „Europenele* feminine de canotaj la OrOnau. 
1962. Românio ciștigâ la 4+1 rame (Florica Ghluzelea, Emilia Rigard, 
Ana Tamaș, Lia Bulugioiu •+■ Stefa.iia Borisov). Tot la GrGnau, In 1968, 
lese învingător schifur românesc la 4+1 v (Ioana Tudoran, Mitana Bo
tez Maria Hublea. Ileana Nemeth + Ștefan la Borisov); C.E. de caiac- 
canoe in 1969, la Mcscovo (Himkd: Vernescu —„ Sciotnic la K2 — 500 
m șl Patzaich'n - CovaUo» io C2 - 1000 m. campioni continentali • 
18—21 - Campionatele mondiale de caiac-canoe. In 1965 la OrOnau. 
Obțin victorii: Vernescu K1 - 500 m Vernescu — Sciotnic K2 •— 500 m. 
Sciotnic. Turcaș. D. Ivanov, Colenic K4 — 500 m, Calabiclov — Covaliov 
C2 - 1000 m. Max<m - Sim!onov C2 - 10 000 m t 19 - Lucian Po
pescu campion european de box (profesionist) la cat cocoș. Bucu
rești, 1931 • 20-23 • Luptâto'ii C-t«n Alexandru (cat. 48 leg), $t Rusa 
(cat 68 kg) ș‘ Ion Draico (cat 82 kg) campioni mondiali la greco- 
fomone, Ciudad de Mexicc 1978; lolanda Balaș campioană europeană 
la inâlțțime (1,77 m), Stockholm, 1958; C.E. la Duisburg: Vernescu

-ÎN TRECUT (II)
Kl — 500 m, Vernescu — Sciotnic K2 — 1000 m, G Covaliov, M. Turcaț, 

A Calenic, I. Irimio K4 - 10 000 m. Turcaș, A Conțolenco, H. Ivanov, 
Vernescu K4X500 m. A Igoiov Ci • 10 000 m, P. Maxim — A Simlo- 
nov C2 - 10 000 m 1965 • 24 - GM. de tir la Moscova, C-tin Anto
nescu primul clasat la pușcă, calibru maro. In picioare, 1957; Ismail
ciuc — Dumitru, campion, europeni la C2 — 1000 m. Gând, 1957 • 
24-25 - „Mondiale" fl „europene* la Jajce. Sînt medaliațî cu aur: 
Vernescu K1 - 500 m, V Nicoarâ - H. Ivanov IC2 - 500 m șl 1000 m, 
A Ivănescu. Nicoarâ, Ivancv, Ve*rescu K4X500 m, S. Ismailciuc CI — 
1000 m. A lacovici - A Sidorov C2 — 1000 m • 25 — J.O. de la 
Roma (au luat sfîrșit la 11 septembrie), lolanda Balaș — înălțime, 
D-tru Plrvulescu — cat 52 kg la greco-romane și Ion Dumitrescu — 
talere au devenit campioni olimpici. 1960. 0 26 — J.O. de la Munchen 
(s-au încheiat la 11 sept) Au devenit campioni olimpici: Gh. Ber- 
cea nu (cat 48 kg) șl Nicclae Martinescu (cat 100 kg) la lupte greco- 
romane. Ivan Patzaichin Ci - 1000 m • 28 — La Gând, canotorii Șt 
Pongraț. N. Radu, A Sinceac. T. Mâcean devin campioni europeni la 
4 f.c.. 1955; C.M de caiac canoe la Belgrad, Gh. Danielov — Gh. Si- 
mionov cîștlgâtor' la C2 — 500 m, Belgrad, 1971.

BELA CRVKA

După șapte runde, în turneul 
internațional de șah de la Be
la Crvka (Iugoslavia) conduc 
Barczay, Rajna și Hazai — cu 
cite 5 puncte. Maestrul român 
Constantin Ionescu, care în 
runda a 7-a a ciștigat cu pie
sele negre partida cu Doda 
(Polonia), ocupă locul opt, cu 
3 puncte și o partidă între
ruptă.
MOSCOVA

în capitala U.R.S.S. se des
fășoară competiția internaționa
lă de polo Pe apă pentru ju
niori „Cupa Prietenia". în pri
mele trei meciuri disputate, se
lecționata României a obținut 
două victorii : 11—6 cu echipa 
Butgariei și 15—0 cu formația 
Cehoslovaciei, și a terminat la 
egalitate (11—11) cu reprezen
tativa Ungariei. Alte rezultate: 
U.R.S.S. — Cuba 15—7 ; Unga
ria — Polonia 17—3 ; Cuba —

rea Daniela Molse, Marltena To- 
toran, Laurențiu Bucur șl Adrian 
Marcu, însoțiți de Julieta Na- 
mian-Boboc.
• La Kiev, Intre 8 șl 15 au

gust, se vor disputa Campiona
tele internaționale ale U.R.S.S. 
Sub conducerea antrenoarel Iu- 
dith Dibar-Gohn vor concura 
Cristinel ștefănescu șl Traian 
Marcu.
• La campionatele Internațio

nale ale Austriei (urmînd a-și 
continua turneele în Turcia, El
veția și R.F. Germania) vor fi 
prezenți Dumitru Hărădău, A- 
drian Marcu și Laurențiu Bucur.
• La Veneția Lido se va des

fășura, între 8 șl 11 august, „Cu
pa Vasco Valerio". însoțiți de 
antrenorul Gheorghe Boaghe, au 
făcut deplasarea Răzvan Con- 
stantinescu, Emil Hnat, Ioan 
Florin, Mihai Șovar și Bogdan 
Toma.

vaciei. Cubei. R. D. Germane. 
Poloniei. Uniunii Sovietice, pre
cum si cele ale României (cu 
două formații). Pentru junioa
re. „Turneul Prietenia" este 
programat în U.R.S.S.. în pe
rioada 23—30 august.

O altă importantă competiție 
— Campionatul balcanic (fe
minin tineret) — cu participa
rea reprezentativelor Bulgariei. 
României și Iugoslaviei (A și 
B) va avea loc la Kumanovo 
(Iugoslavia) în zilele de 28—30 
august.

între 14—21 august. în Un
garia se vor desfășura întrece
rile de handbal din cadrul com
petiției „Spartachiada Armate
lor Prietene".'

Polonia 9—5 ; Cehoslovacia — 
Bulgaria 7—7.
PRAGA

în competiția internațională 
de fotbal pentru juniori „Cupa 
Prietenia", selecționata Româ
niei a învins cu 1—0 (1—0) 
formația secundă a Cehoslova
ciei. Alte rezultate : Cuba — 
Bulgaria 0—0 ; R. D. Germa
nă — R.P.D. Coreeană 1—1 
(0—0) ; Cehoslovacia (A) — Un
garia 2—2 (1—0).
SALONIC

Primele meciuri disputate în 
cadrul campionatului balcanic 
de baschet pentru echipe de 
cădeți s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — 
România 108—82 (59—47) ; Tur
cia — Grecia 63—-60 (42—36).
SOFIA

Pe lacul Panciarevo au în
ceput campionatele mondiale de 
canotaj academic pentru juniori, 
în proba de schif simplu (ju
nioare) printre semifinaliste fi
gurează și sportiva româncă A- 
driana Chelariu care a ciștigat 
una din serii. Echipajele Româ
niei sînt calificate, de aseme
nea, în semifinalele probelor de 
dublu și 4 vîsle.

La juniori, echipajele Româ
niei au obținut calificarea în 
semifinale la 4 vîsle și dublu 
vîsle.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Rezultate din 

concursul de la Vlaregglo : 200
m : Floyd (S.U.A.) 20,68 ; 800 m : 
Coe (M. Brit.) 1:47,12 ; 400 mg : 
Lee (S.U.A.) 49,70 ; prăjină : Beli 
(S.U.A.) 5,60 m ; , femei : 100 m: 
Ashford (S.U.A.) 11,06 ; greutate: 
Flbingerova (Ceh.) 20,44 m ; su
liță : Whitebread (M. Brlt.)
64,00 m.

AUTOMOBILISM • Tradiționa
la cursă de „500 mile" de la Ta- 
Uageda (Alabama) a fost cîștlgată 
de americanul Rond Bouchard, cu 
o medie orară de 252,243 km.

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Hickstead (Anglia) s-a încheiat cu 
proba pe echipe dotată cu „Mare
le premiu al națiunilor". A cîști- 
gat Franța cu 20 p, urmată de 
Anglia 24 p, Elveția 31 p, R. F. 
Germania 32 p, Mexic 44 p.

CICLISM • Etapa a III-a In 
Turul R. F. Germania (Pforzhein— 
Schwenningen, 216,6 km) a re
venit italianului Giuseppe Saro- 
nni cu 6.05:31,0. Liderul clasa
mentului este Silvlno Contlni 
(Italia), urmat la 2,0 s de Theo 
de Rooy (olanda) șl de Juan 
Fernandez (Spania) la 25,0 s.

HOCHEI PE GHEAȚA • Tur
neul final al C.C.E. la Val Gar
dena (Italia) : IFK Helsinki — 
Poldi Kladno (Cehoslovacia) 5—4 
(2—3, 2—1, 1-0). Mai participă

ASTAZI ÎNCEP 
ÎNTRECERILE

„ CONCURSULUI 
PRIETENIA" 
LA CICLISM

Astăzi după-amiază. la ora 
16,30. se va da primul start în 
proba de contratimp echipe — 
70 km. din cadrul „Concursului 
Prietenia". competiție cicliști 
internațională rezervată celor 
mai talentatl rutieri juniori din 
9 țări. La întreceri participă 
sportivi din Bulgaria. Cehoslo
vacia. Cuba. R. D. Germană» 
B.P. Mongolă, Polonia, Unguri». 
U.R.S.S. și România. care-M 
vor disputa întîietatea astăzi în 
proba de contratimp si dumi
nică într-o cursă de fond, do 
circuit.

întrecerile de astăzi au loc 
pe autostrada București — Pi
tești. între bornele kilometrica 
15—32,500. ded pe o distantă 
de 17,500 km. pe care alergăto
rii o vor acoperi tntr-un cir
cuit. de patru ori (total 70 km). 
Fiecare tară participantă nre- 
zintă în concura cîte o echini 
formată din Datru sportivi. 
Tara noastră, ca organizatoare, 
are dreDtul să fie reprezentată 
de două formații. Iată, dealt
fel. componenta acestora : echi
pa I — O. Celea. C. Neagoe. 
M. Ioniță, O. Țepurlcă ; echipa 
II — O. Tudorache, I. Bondar, > 
D. Mazăre. S. Oprescu. Echipe
le vor lua plecarea din cinci în 
cinci minute.

TSKA Moscova șl Brynaci 
(Suedia).

ÎNOT • Meciul triunghiular 
desfășurat la Praga s-a încheiat 
cu următoarele scoruri : Ceho
slovacia — Polonia 179—143 p; 
Cehoslovacia — Finlanda 206—116 
p ; Polonia — Finlanda 198—130 p.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate : feminin : 100 m
bras : Fleisnerova (C) 1:15,61 ;
200 m liber : Holeniewska (P) 
2:07,16 ; 100 m spate : Vrtiskova 
(C) 1:07,29 ; masculin : 200 m
liber :Havel (C) 1:56,71 ; 100 m
bras : Jaarventaus (F) 1:08,54 ;
100 m spate : Rolko (C) 59,94.

ȘAH • In turneul internațio
nal de la Riga, după trei run
de, conduce Kengis 1 p, urmat 
de Tal șl Teskovskl cu cîte l’/s 
p (1). în runda a 3-a, Kengis 
l-a învins pe Bielczyik, Tal a 
cîștigat la Vogt, Iar partidele 
Ermenkov — Teskovskl, Ador- 
jan — Gipslls și A. Petrosian — 
Ivkov s-au încheiat remiză.

TENIS • In preliminariile 
turneului Internațional „Careul 
așilor" ce se desfășoară la Nisa, 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : McEnroe — Noah 6—3, 
7—®; pecci — Tanner 7—5, 6—2 ; 
Kriek — Leconte 6—2, 6—4 ; Tu- 
lasne — Portes 6—4, 6—4.

învingătorii s-au calificat pen
tru faza finală a turneului.


